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Możesz mnie nazywać
ponaddźwiękowcem.

Panda diesel   1.3 16v 70 KM
3,7 litra/100 km

Od dziś możesz mnie nazywać ponaddźwiękowcem. I chociaż to ja, dobrze Ci znany
Fiat Panda, to już jednak nie ten sam. Teraz mam nowy silnik Diesla Multijet 
– nowoczesny silnik wysokoprężny, który rozpędza mnie do 100 km/h w 13 sekund.
A przy tym wszystkim spala tylko 3,7 litra na 100 km*. To się nazywa przyjemność jazdy!

Fiat Panda. Tylko nie mów do mnie mały.

* 
cy

kl
 p

o
za

m
ie

js
ki

infolinia: 0 801 19 19 19, koszt 1 jedn. operatora www.fiat.pl

Zużycie paliwa i emisja CO2: Fiat Panda 1.3 JTD – 4,3 l/100 km (w cyklu mieszanym), CO2 114 g/km.
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Hol w Mi ra fio ri 
zmie nia wy glàd
Od grud nia hol wej Êcio wy bu dyn ku dy rek cji Fiat Au to w Mi -
ra fio ri zmie ni∏ wy glàd. Uwa g´ zwra ca te raz re cep cja ze sta -
no wi ska mi hi -tech, sa lo ni ki w su per no wo cze snym sty lu,
ekra ny pla zmo we, afi sze przed sta wia jà ce hi sto ri´ przed si´ -
bior stwa i wy sta wa czte rech mo de li sa mo cho dów. Su ro wy
sa lon z lat trzy dzie stych jest te raz funk cjo nal ny i wy po sa ̋o -
ny w awan gar do we urzà dze nia. Na go Êciach ro bi wi´c wra -
˝e nie przy tul no Êci i no wo cze sno Êci bez na ru sza nia pier wot -
nej ar chi tek tu ry, sta no wià cej wa˝ nà cz´Êç hi sto rii przed si´ -
bior stwa. Na to miast przy sz∏oÊç fir my, ukie run ko wa nà w co -
raz wi´k szym stop niu na roz wój mi´ dzy na ro do wy, zo bra zo -
wa∏ ma larz Ali ghie ro Bo et ti gra fi kà przed sta wia jà cà na ro dy
Êwia ta, ka˝ dy ze swo jà fla gà.

Nie prze rwa ne pa smo
suk ce sów Fia ta Uno
Ma 23 la ta i wca le na ty le nie wy glà da. Na ca ∏ym Êwie cie
uwa ̋a si´, ˝e by∏ to je den z sa mo cho dów cie szà cych si´
naj wi´k szà po pu lar no Êcià w ca ∏ej hi sto rii mo to ry za cji. Te raz
Fiat Uno po bi∏ ko lej ny re kord: sprze da˝ na ryn ku bra zy lij -
skim osià gn´ ∏a dwa mi lio ny sztuk. Po czàw szy od wpro wa -
dze nia na ry nek w 1982 ro ku na ca ∏ym Êwie cie za re je stro -
wa no po nad 8 800 000 eg zem pla rzy te go po jaz du. 
Mo del, no szà cy w Bra zy lii na zw´ Mil le Fi re, sta∏ si´ sym bo -
lem ta nie go sa mo cho du i przy czy ni∏ si´ do roz wo ju Fia ta,
czy niàc go jed nym z naj wi´k szych pro du cen tów mo to ry za -
cyj nych w kra ju.
Dwu mi lio no wy sa mo chód zo sta∏ za ku pio ny przez 26- let -
nià Aman d´ Vie ira de Fa ria (na zdj´ ciu), ar chi tekt za miesz -
ka ∏à w Be lo Ho ri zon te.

INWESTYCJE FIATA
W BRAZYLII
Do 2007 ro ku Fiat za in we stu je w Bra zy lii 1,3 mi -
liar da re ais/cru sa do, czy li – po nad 380 mi lio nów
eu ro. Ârod ki prze zna czo ne b´ dà na roz wój in no -
wa cyj nych tech no lo gii w sek to rze mo to ry za cji
i no wych pro duk tów w za k∏a dzie FIA SA w Be tim.
„Bra zy lia jest dla Fia ta Au to dru gim pod wzgl´ -
dem wiel ko Êci Êwia to wym ryn kiem – mó wi∏ Ser -
gio Mar chion ne, dy rek tor ge ne ral ny Fia ta – a stan
Mi nas Ge ra is, gdzie znaj du je si´ za k∏ad Fia ta, jest
wa˝ nym part ne rem dla przed si´ bior stwa, obec -
ne go w Bra zy lii od po nad trzy dzie stu lat. O na -
szym za an ga ̋o wa niu Êwiad czà Êwiet ne wy ni ki
i po zy cja li de ra w ryn ku”.



Pan dy na wy Êci gach 
Na wy Êci gach sa mo cho do wych w Po zna niu za de biu to wa∏
Fiat Pan da. Po mi mo sil nej kon ku ren cji, za jà∏ w swej kla sie
pierw sze miej sce, a w kla sy fi ka cji ge ne ral nej – dzie sià te. 
Im pre za (15 i 16 kwiet nia br. na To rze „Po znaƒ”) by ∏a pierw -
szà w tym se zo nie eli mi na cjà Sa mo cho do wych Wy Êci go -
wych Mi strzostw Pol ski. Udzia∏ wzi´ li rów nie˝ za wod ni cy Ze -
spo ∏u Wy Êci go we go POL -CAR Po znaƒ – Ma ciej Gar stec ki
i Ja cek Szur got. Do brze wy pa dli w kla sie N 1150 zaj mu jàc
w Fia tach Se icen to od po wied nio 3. i 5. miej sce. Praw dzi wy
aplauz wzbu dzi li jed nak star tu jàc w trzy go dzin nym wy Êci gu
na Fia cie Pan da. Âci ga ∏o si´ 25 aut, do je cha ∏o 17.
„Trzy go dzin ny wy Êcig jest nie zwy k∏ym wy si∏ kiem dla sa mo -
cho du – po wie dzia∏ Ma ciej Gar stec ki. – Dla te go po sta wi li -
Êmy w∏a Ênie na wy trzy ma ∏à kon struk cj´ Fia ta Pan dy, na sil -
nik, skrzy ni´ bie gów, na uk∏ad ha mul co wy. W Pan dzie drze -
mià jesz cze spo re mo˝ li wo Êci, któ re po sta ra my si´ „uwol -
niç” w trak cie te go rocz ne go se zo nu wy Êci go we go”.

Fiat na Targach w Genewie
Stoisko Fiata zdoby∏o Creativity Award, presti˝owà nagrod´
przyznawanà od 50 lat przez Genewski Klub Reklamy i
Komunikacji (CPG) dla najlepszej przestrzeni ekspozycyjnej
na Mi´dzynarodowej Wystawie Samochodów organizowanej
w tym mieÊcie. Nagrod´ przyznano Fiatowi, “poniewa˝
stoisko, jak ˝adne inne, wyra˝a radoÊç ˝ycia, dynamizm,
Êwie˝oÊç i w∏oski styl ˝ycia” – czytamy w uzasadnieniu jury
pod przewodnictwem Benjamina Feijoo.

Aka de mia Jaz dy IVE CO
Oprócz eko no micz nej jaz dy, dba nia o nie na gan ny stan tech -
nicz ny po jaz dów oraz mak sy mal ne go wy d∏u ̋a nia ich ˝y wot -
no Êci, nie zwy kle istot nà kwe stià jest po pra wa bez pie czeƒ -
stwa ru chu i trans por tu zgod nie z obo wià zu jà cy mi prze pi sa -
mi. Te mu ce lo wi s∏u ̋y Aka de mia Jaz dy IVE CO, au tor ski pro -
jekt kon cer nu. Przy re ali za cji pro gra mu fir ma ko rzy sta z po -
mo cy Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie (CSP).
In au gu ra cja Aka de mii Jaz dy IVE CO, od by ∏à si´ 6 kwiet nia
br., przy wspó∏ udzia le wy k∏a dow ców Za k∏a du Ru chu Dro go -
we go CSP i spe cja li stów In spek cji Trans por tu Dro go we go.
Pro gram szko leƒ po dzie lo no na 3 eta py. Pierw szy obej mu je
eko no micz nà jaz d´ i dba ∏oÊç o stan tech nicz ny ci´ ̋a ró wek
IVE CO. Dru gim sà wy k∏a dy spe cja li stów z Cen trum Szko le nia
Po li cji oraz In spek cji Trans por tu Dro go we go. Trze cim – szko -
le nie prak tycz ne z wy ko rzy sta niem 40-to no we go ze sta wu
z cià gni kiem IVE CO Stra lis.
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No we sie dzi by Ive co
w Chor wa cji i Ru mu nii
„Po sze rze nie Sie ci Ive co w kra jach Eu ro py Ârod ko wo-
Wschod niej jest ko rzyst ne rów nie˝ dla firm trans por to wych,
pra cu jà cych na tych tra sach”. Mó wi∏ o tym Fran co Fe no -
glio, Se nior Wi ce pre zy dent Sa les & Mar ke ting w Ive co,
w trak cie otwar cia no wych sie dzib di le rów Eu ro ka mion
w Za grze biu (Chor wa cja) i Eu ro pe an Truck Cen ter w Bu ka -
resz cie (Ru mu nia). Pierw sza z nich zo sta ∏a za ∏o ̋o -
na w 1999 ro ku z ini cja ty wy di le ra Ive co na okr´ gi Udi ne,
Trie stu i Go ry cji. Te raz Eu ro ka mion ma tam do dys po zy cji
biu ra han dlo we i ad mi ni stra cyj ne oraz ma ga zyn. 
Sie dzi ba w Ru mu nii zo sta ∏a wy ko na na w ra mach in we sty -
cji za sie dem mi lio nów eu ro i za in au gu ro wa na pod ha s∏em
„Eve ry thing for the world of trans port” (Wszyst ko dla Êwia -
ta trans por tu). Zaj mu je po wierzch ni´ 50 me trów kwa dra -
to wych i jest po ∏o ̋o na w stra te gicz nej dziel ni cy Bu ka resz -
tu, bli sko g∏ów nej ar te rii ko mu ni ka cyj nej i lot ni ska. Dzie li
si´ na trzy cz´ Êci: wy sta w´ sa mo cho dów i ma ga zyn cz´ Êci
za mien nych, bu do w´ i mon ta˝ oraz au to bu sy oraz sa mo -
cho dy u˝y wa ne.

Fiat 
dla nie pe∏ no spraw nych
Pro gram Au to no my, opra co wa ny po czàt ko wo w sek to rze
mo to ry za cyj nym, ob jà∏ wszyst kie sek to ry Gru py Fiat. Pre -
zen to wa ny naj pierw we W∏o szech,
od kil ku lat re ali zo wa ny jest tak ̋e
w in nych kra jach Eu ro py, mi´ dzy in -
ny mi w Pol sce. Tym w∏a Ênie pro -
gra mem Fiat udo wod ni∏, ˝e pra gnie
byç part ne rem osób o cza so wo lub
sta le ogra ni czo nej spraw no Êci fi -
zycz nej i za pew niç im swo bo d´ po -
ru sza nia si´. Dla te go fir ma opra co -
wu je, pro jek tu je i pro du ku je sze ro kà ga m´ po jaz dów od po -
wia da jà cych po trze bom osób nie pe∏ no spraw nych, a in ne
spó∏ ki wcho dzà ce w sk∏ad Gru py Fiat, ofe ru jà pro duk ty
i us∏u gi sta no wià ce m.in. ich wy po sa ̋e nie.
Fiat Au to jest na ra zie je dy nym pro du cen tem sa mo cho -
dów, któ ry wpro wa dzi∏ i re ali zu je ta ki pro gram. Na ryn ku
pol skim part ne rem w Pro gra mie Au to no my jest fir ma Efek -
tor, wspó∏ pra cu jà ca z w∏o skà spó∏ kà Gu ido sim plex – pro du -
cen tem oprzy rzà do wa nia dla nie pe∏ no spraw nych. Dzi´ ki tej
wspó∏ pra cy Fiat Au to Po land mo ̋e dostosowaç ka˝ dy sa -
mo chód – osobowy i do staw czy – do po trzeb osób nie pe∏ -
no spraw nych.

POROZUMIENIE
CZTERECH
Ser gio Mar chion ne, dy rek tor pe∏ no moc ny Fia ta, Je an
Mar tin Folz, dy rek tor pe∏ no moc ny PSA Peu ge ot Ci tro -
ën, Mu sta fa V. Koc, pre zes Koc Hol ding i To fas oraz
Die go Ave sa ni, by ∏y dy rek tor ge ne ral ny FAP a obec nie
dy rek tor pe∏ no moc ny To fas, pod pi sa li w Istam bu le po -
ro zu mie nie o wspó∏ pra cy przy opra co wa niu pro jek tu
i pro duk cji no we go lek kie go sa mo cho du do staw cze go.
No we po jaz dy, któ re po ja wià si´ w Eu ro pie w 2008 r.,
roz sze rzà ga m´ Fia ta, Peu ge ota i Ci troëna, i b´ dà
kom pak to we, ela stycz ne i eko no micz ne, ale te˝ no wo -
cze sne i atrak cyj ne wi zu al nie, na da jà ce si´ do jaz dy
w mie Êcie i te re nie. No wy fur gon, wy po sa ̋o ny w sil ni -
ki o ni skim zu ̋y ciu pa li wa i do st´p ny w wie lu wer sjach,
b´ dzie wy twa rza ny w Tur cji (Bur sa). Rocz nie z li nii
scho dziç b´ dzie oko ∏o 135 000 sztuk, w tym 2/3 prze -
zna czo ne dla PSA Peu ge ot Ci troën, a 1/3 dla Fia ta.
Na k∏a dy fi nan so we si´ ga jà ok. 300 mln eu ro.

Pan da ni czym au to bus 
Wie le lat te mu „re kord po jem no Êci” usta na wia no
w „ma lu chu” upy cha jàc w je go wn´ trzu bo daj ̋e je de -
na Êcie osób. Pod czas I eli mi na cji Sa mo cho do wych
Mi strzostw Ty chów 16 kwiet nia br., po sta no wio no wy -
pró bo waç w po dob ny spo sób Fia ta Pan d´. Spo Êród
wi dzów skom ple to wa no a˝ 4 dru ̋y ny, któ re mia ∏y
spraw dziç po jem noÊç Pan dy w sta nie spo czyn ku.
Uda ∏o si´. Do sa mo cho du we sz∏o ko lej no 15, 16, 22
i 26 osób. Nie po da no do wia do mo Êci, co o wy czy nie
sà dzi sa ma Pan da. 



NOWY ZAK¸AD
MARELLI W MEKSYKU
Ma gne ti Ma rel li Au to mo ti ve Li gh ting po wi´k sza swo jà
zdol noÊç pro duk cyj nà w Mek sy ku, by za spo ko iç ro -
snà cy po pyt na re flek to ry ze stro ny pro du cen tów
z Ame ry ki Pó∏ noc nej. Pod ko niec 2004 ro ku po ∏o ̋o no
ka mieƒ w´ giel ny pod no wy za k∏ad, dzi´ ki któ re mu roz -
bu do wa no fa bry k´ w Ju arez bli sko gra ni cy ze Sta na mi
Zjed no czo ny mi. Li nie pro duk cyj ne ru szà w naj bli˝ szych
mie sià cach i umo˝ li wià zwi´k sze nie pro duk cji z 2,4
do 6,1 mi lio na sztuk rocz nie.

Szko ∏a bez piecz nej 
jaz dy
Spó∏ ka Fiat Au to Po land po raz dru gi zor ga ni zo wa ∏a
dla swo ich klien tów – firm po sia da jà cych du ̋o po jaz -
dów – szko ∏´ bez piecz nej jaz dy. Po za kszta∏ to wa niem
wy so kie go po zio mu umie j´t no Êci tech nicz nych w pro -
wa dze niu sa mo cho du, a tak ̋e prze wi dy wa nia, roz po -
zna wa nia i uni ka nia sy tu acji kry tycz nych na dro dze,
ce lem przed si´ wzi´ cia by ∏o za pre zen to wa nie sa mo -
cho dów ga my Fiat, Lan cia oraz Al fa Ro meo. Uczest ni -
cy mo gli za po znaç si´ z naj no wo cze Êniej szy mi sys te -
ma mi, wp∏y wa jà cy mi na bez pie czeƒ stwo jaz dy, ta ki mi
jak ABS z EBD, ESP, ASR. Pod czas ró˝ ne go ro dza ju te -
stów by ∏a mo˝ li woÊç spraw dze nia za cho wa nia sa mo -
cho dów w trud nych sy tu acjach. Szko ∏´ bez piecz nej
jaz dy dla klien tów Fiat Au to Po land zor ga ni zo wa no 14
kwiet nia na Au to dro mie Au to mo bil klu bu Pol skie go
na war szaw skim lot ni sku Be mo wo.

TAKIEJ OFERTY 
JESZCZE NIE BY∏O
Wybór nale˝y do Ciebie
Promocja dla pracowników 
wszystkich spó∏ek Fiata w Polsce

Pragniemy poinformowaç, ˝e wprowadzona zostaje
oferta promocyjna na zakup samochodów z rokiem
produkcji 2005.

Warunki:
• Promocja dotyczy wszystkich samochodów Fiat

– osobowe i dostawcze, Lancia i Alfa Romeo.
• Zakupu nale˝y dokonaç do 30 czerwca br. 
• Rabaty (warianty do wyboru):

I Rabat 15% + pakiet OC/AC/NW* roczny gratis
II Rabat 15% + gwarancja 5-letnia gratis
III Rabat 10% + pakiet OC/AC/NW* roczny gratis

+ gwarancja 5-letnia gratis
IV Rabat 10% + pakiet OC/AC/NW* dwuletni

gratis
V Rabat 20%

Akcja promocyjna skierowana jest, prócz pracowników
Fiat Auto Poland i Spó∏ek Grupy FIAT, do cz∏onków
rodzin w pierwszej linii pokrewieƒstwa, czyli obejmuje
ma∏˝onków, rodzeƒstwo, dzieci i rodziców.

Dodatkowo oferta nadal obj´ta jest promocyjnym
oprocentowaniem kredytów Fiat Bank Polska S.A.
udzielonych na zakup ww. samochodów wed∏ug
nast´pujàcych warunków:
1) maksymalna kwota kredytu: 100% wartoÊci

samochodu,
2) minimalna wp∏ata w∏asna: 0% wartoÊci samochodu,
3) okres kredytowania od 12 do 72 miesi´cy,
4) oprocentowanie kredytu zmienne 8,9% dla

wszystkich okresów kredytowania,
5) op∏ata przygotowawcza: 0%,
6) obligatoryjne ubezpieczenie kredytu: Bezpieczny

Kredyt.

Zapraszamy i przypominamy, ˝e promocja obowiàzuje
w Centrum Sprzeda˝y w Bielsku-Bia∏ej 
ul. Katowicka 24, telefon do salonu
sprzeda˝y: 033 813 44 42.

* Pakiet BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeƒ Majàtkowych S.A. 
(dawne Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe S.A.)
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Muzyki popowej raczej nie s∏ucham. Dra˝ni
mnie, jest sztuczna, wykreowana, rzàdzà nià
ludzie biznesu, którzy wmawiajà m∏odzie˝y, ˝e
jà ta muzyka interesuje. Natomiast jazz
istnieje w drugim obiegu, poza sferà
zainteresowania pism kolorowych.

Na py ta nie, czy chc´ re ak ty wo waç
Akwa rium, po wiem: By ∏o wie le osób
i klu bów, któ re chcia ∏y prze jàç sche d´
po Akwa rium, ale oka za ∏o si´ to nie -
mo˝ li we. At mos fe ry te go klu bu nie da
si´ po wtó rzyç. Mam licz nych przy ja -
ció∏, spon so rów, któ rzy po ma ga jà mi
w ró˝ nych przed si´ wzi´ ciach, ale pro -
mo cja jaz zu w Pol sce to jest na praw -
d´ ci´˝ ka pra ca. Koƒ co wy efekt da je
sa tys fak cj´, lecz wcze Êniej by wa trud -
no. Do sta j´ po moc od w∏adz mia sta,
ale mu sz´ o nià za bie gaç i udo wad -
niaç, ˝e nie je stem wiel b∏à dem.
W kul tu rze trwa per ma nent na wal ka
o prze trwa nie. W dzi siej szych cza sach
niewie lu mu zy ków jaz zo wych utrzy mu -
je si´ wy ∏àcz nie z gra nia i wie dzie si´
im ca∏ kiem nie êle. Zde cy do wa na wi´k -
szoÊç gra i do ra bia, pi szàc mu zy k´
do re klam, se ria li. Znam ten Êwia tek,
wi´c oglà dam go z in nej per spek ty wy
ni˝ pu blicz noÊç. Zna jàc lu dzi, któ rych
za pra szam, tà ca ∏à otocz k´ mar ke tin -
go wo -biz ne so wà, nie mo g´ ich sztu ki
od bie raç na le ̋y cie. Zbyt wie le by ∏o
pro ble mów zwià za nych z or ga ni za cjà

Urzek∏a mnie
w∏oska
stylistyka

Mariusz Adamiak przez
kilkanaÊcie lat by∏ szefem
najs∏ynniejszego klubu
jazzowego w Polsce
– Akwarium. W 1992 roku
wymyÊli∏ i zorganizowa∏ Warsaw
Summer Jazz Days – obecnie
jeden z najbardziej liczàcych
si´ festiwali jazzowych
na Êwiecie. Na poczàtku lat 
90. za∏o˝y∏ i otrzyma∏ koncesj´
na Radio Jazz, które do dzisiaj
nadaje w Krakowie i Warszawie.
Agencja Akwarium, która
powsta∏a w 1991 roku,
zajmowa∏a si´ promocjà jazzu
w Polsce. Organizuje imprezy
muzyczne, koncerty np. Carlosa
Santany, Pata Metheny i Niny
Simonei, wydaje p∏yty z muzykà
jazzowà.

przed si´ wzi´ cia, abym móg∏ z te go
czer paç przy jem noÊç. Le piej ni˝ ja, re -
agu je pu blicz noÊç pod czas kon cer tu.
Sà oczy wi Êcie przy jem ne mo men ty,
kie dy np. od kry wam no we ta len ty, no -
we zja wi ska w jaz zie i mam mo˝ li woÊç
za pre zen to wa nia ich szer szej pu blicz -
no Êci. Na to miast ob co wa nie z gwiaz -
da mi nie na le ̋y do przy jem no Êci. Cza -
sy, gdy po kon cer cie mu zy cy za sia da li
przy wi nie i pro wa dzi li noc ne ro da ków
roz mo wy, daw no mi n´ ∏y. Zda rza si´,
˝e nie ma cza su na wet na zwy k∏à roz -
mo w´. Ka˝ dy wiel ki ar ty sta oto czo ny
jest mu rem me ne d˝e rów, kon trak tów,
kon cert to dla mnie przede wszyst kim
przed si´ wzi´ cie biz ne so we, a nie ar ty -
stycz ne. Ale jest wie lu m∏o dych ar ty -
stów i to w∏a Ênie z ni mi kon takt jest
naj przy jem niej szy. 
Mu zy ki po po wej ra czej nie s∏u cham.
Dra˝ ni mnie wspó∏ cze sna twór czoÊç
– jest sztucz na, wy kre owa na, rzà dzà
nià lu dzie biz ne su. Po ja wia jà si´ no -
we tren dy i m∏o dzie ̋y wma wia si´, ˝e
to ich in te re su je. M∏o dym mu zy kom
pro po nu je si´ sta re prze bo je, oni je
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mik su jà i po wsta je nie wia do mo co,
ale za to ta nim kosz tem. Jazz i ar ty -
Êci zwià za ni z tym ro dza jem mu zy ki
nie gosz czà w pra sie ko lo ro wej, któ ra
kreu je gwiaz dy i ob raz Êwia ta stwo -
rzo ny przez se ria lo wych ak to rów. Jazz
ist nie je w dru gim obie gu, ale ja si´
tym spe cjal nie nie mar twi´, bo za -
wsze by∏ mu zy kà klu bo wà, eli tar nà
i zbyt trud nà dla prze ci´t ne go s∏u cha -
cza. Jazz po wra ca do nie wiel kich sal

kon cer to wych i w tym nic z∏e go nie
ma. To mu zy ka prze zna czo na dla kil -
ku pro cent spo ∏e czeƒ stwa. Ar ty sta
mu si zda waç so bie spra w´, ˝e nie ∏a -
two b´ dzie po go dziç gra nie z re we la -
cyj nà sy tu acjà ma te rial nà. W Sta -
nach Zjed no czo nych wi´k szoÊç mu -
zy ków jaz zo wych ˝y je doÊç skrom nie
i jest to ich Êwia do my wy bór. U nas
jesz cze tro ch´ po trwa za nim znaj dzie
uzna nie gru pa jazz ma nów, pre fe ru jà -
ca tro ch´ in ne war to Êci.

W mo jej pra cy cie szà rów nie˝ ma ∏e
suk ce sy, ta kie jak na przy k∏ad zor ga ni -
zo wa nie kon cer tu czy uda nej im pre zy.
Nie wàt pli wym suk ce sem by ∏o rów nie˝
otwar cie ra dia jaz zo we go i stwo rze nie
fe sti wa lu War saw Sum mer Jazz Days.
Za naj wi´k szà ˝y cio wà po ra˝ k´ uwa -
˝am za mkni´ cie Akwa rium. Przy czy ni ∏y
si´ do te go ów cze sne w∏a dze miej skie,
a ja nie mia ∏em na ty le wy obraê ni i si∏,
aby pew ne rze czy prze wi dzieç i im

prze ciw dzia ∏aç. To
mo ja oso bi sta
kl´ ska, ale i prze -
gra na War sza wy.
Au ta ko cham
od dziec ka. Z sa -
mo cho dem jest
jak z cho ro bà we -
ne rycz nà: nie
mo˝ na te go wy le -
czyç, ale mo˝ -
na za le czyç. Kie -
dy pro wa dzi ∏em
Akwa rium by ∏em
chwi lo wo za le -
czo ny, za przà ta ∏y
mnie in ne pro -
ble my, ale pew -
ne go dnia ko le ga
wy cià gnà∏ mnie
do au to ko mi su,
a tam zo ba czy -
∏em pi´k ne au to
w cud nej ko lo ry -
sty ce – i zno wu
mnie z∏a pa ∏o. Ak -

cep tu j´ przede wszyst kim au ta w∏o -
skie, rów nie˝ an giel skie lub ame ry -
kaƒ skie, na to miast nie lu bi´ nie miec -
kich i ja poƒ skich – at mos fe ry suk ce -
su wo kó∏ nich, ich ba nal no Êci. Urze ka
mnie na to miast w∏o ska sty li sty ka.
Bar dzo po do ba jà mi si´ sa mo cho dy,
któ re po wsta jà w ma ∏ej, ale do brze
zna nej na Êwie cie w∏o skiej fir mie sty -
li za cyj nej Za ga to. Za wsze ma rzy ∏em
o tym, by mieç sa mo chód te go pro -
jek tan ta. Rok te mu po ja wi∏ si´ pro to -

typ 8c Com pe ti zio ne, któ ry
pod wzgl´ dem me cha nicz nym ba zu je
na Ma se ra ti Co upe, syl wet ka przy po -
mi na Giu liet ty oraz Giu li´ Co upe TZ
z lat 60., sty li zo wa ne w∏a Ênie u Za ga -
to. My Êla ∏em, ˝e ku pi´ ta kie au to
i b´ d´ mia∏ go do koƒ ca ˝y cia, ale
pro jekt – na ra zie – upad∏. 
Nie je stem ty pem „Êci gan ta”, choç lu -
bi´ szyb kà jaz d´. Sp´ dzam w sa mo -
cho dzie dwie go dzi ny dzien nie i naj -
wa˝ niej szà rze czà jest dla mnie es te ty -
ka je go wn´ trza. Nie mo ̋e byç nud no,
ba nal nie. W au cie po wi nien pa no waç
od po wied ni kli mat. 
Z ra cji swe go za wo du mam w do mu
na praw d´ bar dzo do bry sprz´t, wi´c
w sa mo cho dzie zu pe∏ nie wy star cza mi
to, co jest. Je˝ d˝´ Al fà Ro meo 156
Spor twa gon GTA. Mo im ulu bio nym
drin kiem jest Ne gro ni (gin, cam pa ri
i mar ti ni ros so), uwiel biam tak ̋e w∏o -
skie wi na i w∏o skie li kie ry o nie po wta -
rzal nym sma ku. Lu bi´ po dró ̋o waç
po W∏o szech. Nie da si´ ukryç – je -
stem ita lia no fi lem.
Lu dzie my Êlà, ˝e je stem ∏y sy, po nie -
wa˝ cià gle cho dz´ w ka pe lu szu jak
wie lu lu dzi z na szej bran ̋y, któ rym
z wie kiem wy pa d∏y w∏o sy. Tym cza sem
mo je w∏o sy to rzecz, któ rej czas si´
nie ima. Na to miast mo ja hi sto ria
z ka pe lu szem jest in na: wie le lat te -
mu przy je cha ∏a na kon cert ko le ̋an ka,
me ne d˝er ze spo ∏u. W ˝ar tach za bra -
∏em jej ka pe lusz i za czà ∏em w nim
cho dziç po Akwa rium. Wszyst kim bar -
dzo si´ spodo ba∏ mój no wy wi ze ru nek
i od tej po ry ju˝ nie roz sta j´ si´ z ka -
pe lu szem. To dam ski fa son, cza sem
go tyl ko nie znacz nie mo dy fi ku j´. Po -
sia dam ko lek cj´ kil ku dzie si´ ciu te go
ty pu na kryç g∏o wy. 
Lu bi´ sie dzieç w do mu, s∏u chaç mu -
zy ki, spa ce ro waç czy cho cia˝ by pa -
trzeç na ogró dek. Prze sta ∏y mnie ba -
wiç to wa rzy skie sp´ dy. La ta sp´ dzo ne
w klu bie tro ch´ mnie pod tym wzgl´ -
dem wy pa li ∏y.
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Dyrektor generalny i pe∏nomocny Fiata,
Sergio Marchionne, mówi o wynikach
za 2004 i perspektywach na rok bie˝àcy,
o porozumieniu z General Motors
i nawiàzaniu wspó∏pracy Alfa
Romeo-Maserati, a tak˝e o wzmocnieniu
obsady mened˝erskiej i nowych modelach.
W ten sposób wyjaÊnia ostatnie zmiany
w Êwietle strategii przedsi´biorstwa.
Do pracowników zwraca si´ zaÊ s∏owami:
„Chcemy pe∏niç na rynku rol´
pierwszoplanowych graczy i to jest
wyzwanie, z którym musimy si´ zmierzyç”.

Ostat nio du ̋ o mó wi ∏o si´ o Fia cie. Me dia, zw∏asz cza we W∏o szech,
z uwa gà Êle dzi ∏y roz wój wy da rzeƒ zwià za nych ze spra wà Ge ne ral Mo tors, po -
Êwi´ ca jàc spo ro miej sca przy sz∏ej stra te gii fir my i mo˝ li wych no wych so ju szy.
Te ma ty te wy ja Ênia Ser gio Mar chion ne, dy rek tor ge ne ral ny i pe∏ no moc ny ca -
∏ej Gru py, któ ry nie daw no prze jà∏ te˝ ste ry Fia ta Au to. W∏a Ênie wo kó∏ tych
kwe stii roz gry wa si´ za sad ni cza ba ta lia.
We W∏o szech, po li ty cy, ale te˝ zwiàz kow cy, agen cje ra tin go we i ko -
men ta to rzy go spo dar ki bar dzo po zy tyw nie oce ni li po ro zu mie nie z Ge -
ne ral Mo tors na te mat opcji sprze da ̋y i jo int ven tu re. A jak Ser gio
Mar chion ne oce nia osià gni´ te wy ni ki?
„Wy ni ki sà do sko na ∏e. Za war te po ro zu mie nie zwi´k szy ∏o na szà p∏yn noÊç fi -
nan so wà o 1,55 mi liar dów eu ro i umo˝ li wi ∏o nam swo bo d´ w re ali za cji al ter -
na tyw nych pla nów stra te gicz nych dla Fia ta Au to. Sy tu acja na ryn ku ca ∏y czas
ewo lu uje i dla te go de cy zje prze my s∏o we mu szà byç do tych zmian do sto so -
wa ne. Te raz mo ̋e my dzia ∏aç zgod nie z tà za sa dà. Wie rz´, ˝e do bry wy nik ne -

Chce my byç
g∏ów nym gra cze

na ryn ku
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sek to ra Au to. B´ dzie my mu sie li sta -
wiç czo ∏a sil nej kon ku ren cji, a prze wi -
dy wa ne ten den cje po py tu na sa mo -
cho dy z pew no Êcià nie b´ dà nam
sprzy jaç. Na przy k∏ad, we W∏o szech,
w lu tym, licz ba za re je stro wa nych sa -
mo cho dów spa d∏a o pi´ç pro cent, ale
Fiat Au to po pra wi∏ swo je wy ni ki, prze -
kra cza jàc 29 pro cent udzia ∏u w ryn ku.
W cià gu ro ku za pre zen tu je my no we
mo de le: Fia ta Cro m´, Al f´ Ro -
meo 159 i Bre ra, które mo˝ na by ∏o
ju˝ obej rzeç w Ge ne wie. Je sie nià
do tych mo de li do ∏à czy no we Pun to.

Po pra wia si´ rów nie˝ ja koÊç: na przy -
k∏ad Pan da jest na ta kim sa mym, jak
nie wy˝ szym, po zio mie co wy ro by pro -
du cen tów naj wy˝ szej ja ko Êci. CNH,
Ive co i Ma gne ti Ma rel li, któ re w 2004
ro ku od no to wa ∏y znacz ny wzrost ren -
tow no Êci ope ra cyj nej, jesz cze bar dziej
wzmoc nià swo jà po zy cj´. W su mie
Gru pa da lej zwi´k szy zysk ope ra cyj ny
i osià gnie do dat ni wy nik ope ra cyj ny
net to dzi´ ki nad zwy czaj nym wp∏y -
wom, a Fiat Au to zgod nie z na szy mi

m

„Musimy skoncentrowaç
dzia∏ania Grupy

na uzdrowieniu i odnowie
tego Sektora,

przeprowadzajàc
dog∏´bnà przemian´

kulturowà polegajàcà
na wzmocnieniu poczucia

odpowiedzialnoÊci
pracowników

i przyspieszeniu procesu
decyzyjnego”.

go cja cji sta no wi bo dziec dla wszyst -
kich pra cow ni ków Fia ta Au to w dà ̋e -
niu do re ali za cji ce lu, ja ki so bie wy -
zna czy li Êmy, czy li wy raê nej po pra wy.
To tak ̋e jest wa˝ ny aspekt”.
Czy po ja wià si´ no we so ju sze?
„Mo˝ li wo Êci sà otwar te. Szcze gól nie
do ty czy to in dy wi du al nych pro jek tów,
jak na przy k∏ad wspó∏ pra ca z Peu ge -
ot -Ci troën w sek to rze po jaz dów u˝yt -
ko wych i jed no bry ∏o wych. Te raz bo -
wiem Fiat Au to b´ dzie móg∏ dzia ∏aç
w pe∏ ni sa mo dziel nie, bez ogra ni czeƒ,
ale i bez ali bi, w pe∏ ni po Êwi´ ca jàc si´
dzia ∏al no Êci za sad ni czej: pro duk tom,
sie ci sprze da ̋y i us∏u gom dla klien ta”.
Wst´p ne da ne bi lan su Gru py
za rok 2004 wska zu jà na wy raê nà
po pra w´, choç na dal w du ̋ym
stop niu wi docz ne sà w nim trud no -
Êci Fia ta Au to. Jak Pan to oce nia?
„Osià gn´ li Êmy cel, któ ry so bie wy zna -
czy li Êmy: wy ze ro wa nie strat ope ra cyj -
nych Gru py. Wszyst kie Sek to ry, oprócz
Au to, osià gn´ ∏y do dat ni wy nik ope ra -
cyj ny i dla te go rok 2004 po zo sta nie
w na szej pa mi´ ci ja ko ostat ni, w któ -
rym Gru pa od no to wa ∏a stra t´ net to.
W su mie sà to po cie sza jà ce da ne.
Wska zu jà na wy raê nà po pra w´, ale
da le ko nam jesz cze do pe∏ nej sa tys -
fak cji. Dro ga do ca∏ ko wi te go uzdro wie -
nia sy tu acji jest bar dzo trud na i pro wa -
dzi do za sad ni czych zmian w przed si´ -
bior stwie i w spo so bie dzia ∏a nia. Wie -
le z tych dzia ∏aƒ zo sta ∏o za le d wie roz -
po cz´ tych ale ich wy ni ki b´ dà wi -

docz ne do pie ro za ja kiÊ czas”.
Jak w tym Êwie tle wy glà da jà
per spek ty wy Fia ta na
rok 2005?

„B´ dzie to rok bar dzo trud -
ny, przede wszyst kim dla

La
P

re
ss

e/
C

op
pi



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
KW

IE
C

IE
Ń

/M
AJ

 2
00

5

12

ocze ki wa nia mi, po wi nien znacz nie
zmniej szyç stra t´ ope ra cyj nà”.
Po za koƒ cze niu ne go cja cji z GM
na tych miast pod j´ to de cy zj´
o utwo rze niu jed nost ki pro du ku jà -
cej au ta spor to we, w któ rej sk∏ad
we sz∏y Ma se ra ti i Al fa Ro meo. Co
przy Êwie ca ∏o tej de cy zji?
„Ope ra cja prze wi du je, ˝e po mi´ dzy
Ma se ra ti i Al fà Ro meo b´ dzie Êci s∏a
wspó∏ pra ca tech nicz na i han dlo wa,
zw∏asz cza na ryn kach mi´ dzy na ro do -
wych. Nie mniej, Ma se ra ti na dal b´ -
dzie wspó∏ pra co waç z Fer ra ri
na p∏asz czyê nie prze my s∏o wej, w za -
kre sie pro jek tów tech nicz nych, sil ni -
ków i sie ci han dlo wej. Sy ner gie

umo˝ li wià dal szy roz wój Ma se ra ti.
Mar ka ta sprze da ∏a w 2004 ro -
ku 4600 sa mo cho dów, a jej no wy,
czte ro drzwio wy mo del, spo tka∏ si´
z nie zwy kle do brym przy j´ ciem na ryn -
kach mi´ dzy na ro do wych. Ope ra cja ta
ma du ̋e zna cze nie rów nie˝ dla przy -
sz∏o Êci Al fy Ro meo. Uwa ̋a my, ˝e
uzdro wie nie sek to ra Au to wy ma ga
po Êwi´ ce nia wi´k szej uwa gi spe cy fi ce
po szcze gól nych ma rek. Tech nicz -
na i han dlo wa wspó∏ pra ca z Ma se ra ti
do da Al fie Ro meo nie zb´d nej si ∏y
do za j´ cia czo ∏o wej po zy cji w swo ich
seg men tach”.

Fiat Cro ma, Al fa 159, Bre ra, no we
Pun to – rok 2005 to ofen sy wa no -
wo Êci. Tak w∏a Ênie wy glà da no wy
Fiat?
„Tak, chce my bo wiem przed si´ bior -
stwa, któ re b´ dzie g∏ów nym gra czem
na ryn ku, przed si´ bior stwa bli skie go
klien to wi, ko rzy sta jà ce go ze swo jej
tra dy cji w pro ce sie od no wy i bu do wa -
nia przy sz∏o Êci. Czte ry mo de le, któ re
wy lan su je my w tym ro ku, nie tyl ko b´ -
dà ob fi to wa ∏y w in no wa cyj ne ele men -
ty sty li stycz ne i tech no lo gicz ne, ale
rów nie˝ b´ dà pre zen to wa ∏y wy so kà
ja koÊç – wszyst ko to po win no wzbu -
dziç sym pa ti´ u˝yt kow ni ków, na któ rej
nam za le ̋y“.
W ostat nich mie sià cach by li Êmy
rów nie˝ Êwiad ka mi zmian w eki pie
me ne d˝er skiej Gru py. Dla cze go
zde cy do wa∏ si´ Pan ob jàç sta no -
wi sko dy rek to ra ge ne ral ne go
i pe∏ no moc ne go Fia ta Au to?
„Wy da rze nia, ja kie za sz∏y na ró˝ nych
szcze blach, sà na st´p stwem stra te gii
wzmac nia nia eki py kie row ni czej, re ali -
zo wa nej od d∏u˝ sze go cza su. W Fiat
Au to trze ba by ∏o przy spie szyç te zmia -
ny. Mu si my skon cen tro waç dzia ∏a nia
Gru py na uzdro wie niu i od no wie te go
Sek to ra, prze pro wa dza jàc do g∏´b nà
prze mia n´ kul tu ro wà po le ga jà cà
na wzmoc nie niu po czu cia od po wie -
dzial no Êci pra cow ni ków i przy spie sze -
niu pro ce su de cy zyj ne go”.
Wie lu pra cow ni ków Fia ta jest
na urlo pie bez p∏at nym. Czy to
ozna cza, ˝e za k∏a dy we W∏o szech
cier pià na nad miar zdol no Êci pro -
duk cyj nej? Trze ba b´ dzie za my kaç
fa bry ki?
„Nie. Zo bo wià za li Êmy si´ wo bec pra -
cow ni ków i zwiàz ków za wo do wych, ˝e
nie b´ dzie my za my kaç za k∏a dów we
W∏o szech i ma my za miar te go zo bo -
wià za nia do trzy maç. Oczy wi Êcie,
w chwili obecnej ist nie je nad miar
zdol no Êci pro duk cyj nej w sto sun ku
do obec ne go po py tu. Z te go w∏aÊnie

„Cztery modele, które
wylansujemy w tym roku,
nie tylko b´dà obfitowa∏y
w innowacyjne elementy
stylistyczne
i technologiczne, ale
równie˝ b´dà
prezentowa∏y wysokà
jakoÊç – wszystko to
powinno wzbudziç
sympati´ u˝ytkowników,
na której nam zale˝y”.
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po wo du Fiat Au to jest zmu szo ny
do wy sy ∏a nia pra cow ni ków na bez -
p∏at ne urlo py. Je ̋e li ry nek do ce ni no -
we mo de le, jak si´ te go spo dzie wa -
my, wszyst kie nasze fa bry ki b´ dà wte -
dy pra co waç pe∏ nà pa rà”.
Co mo˝ na po wie dzieç pra cow ni -
kom Gru py, któ rzy za sta na wia jà
si´ nad przy sz∏o Êcià Fia ta?

Rachunek zysków i strat Grupy Fiat

Dane wst´pne
za rok 2004 rok obrachunkowy 2003

Continuing

(w mln euro) Skon so li do wa ny Operation Skon so li do wa ny

Przy cho dy net to 46.703 44.498 47.271

Wy nik ope ra cyj ny 22 - 714 - 510

Wy nik przed na li cze niem 
od se tek i opo dat ko wa niem 
(E.B.I.T.) - 833 - 434 - 319

Wy nik przed opo dat ko wa niem - 1.577 - 1.501 -1.298

Wy nik net to - 1.548 - 2.042 - 1.948

Ba da nia i roz wój 1.810 1.724 1.747

Wyniki poszczególnych Sektorów (w mln euro)

Przychody operacyjny

Sa mo cho dy (Fiat Au to) 20.539 - 840

Ma szy ny rol ni cze i bu dow la ne
(CNH) 9.796 407

Po jaz dy do staw cze (Ive co) 9.292 357

Ferrari-Maserati 1.512 6

Pod ze spo ∏y (Ma gne ti Ma rel li) 3.804 116

Ârod ki i sys te my pro duk cji (Co mau) 1.716 32

Pro duk ty me ta lur gicz ne (Tek sid) 911 35

Us∏u gi (Bu si ness So lu tions) 1.572 36

Sek tor wy daw ni czy (Ite di) 407 12

„Przede wszyst kim pra gn´ po dzi´ ko -
waç im za za an ga ̋o wa nie wy ka za ne
w naj trud niej szych chwi lach. Ci´˝ ka,
in ten syw na pra ca w tych mie sià cach
za czy na da waç pierw sze owo ce i je -
stem prze ko na ny, ˝e przy nie sie jesz -
cze lep sze. Chce my byç g∏ów ny mi
gra cza mi na ryn ku. I te mu wy zwa niu
mu si my ra zem sta wiç czo ∏a”.

PODSUMOWANIE ROKU 2004

Wynik
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so wa nie awan gar do wych roz wià zaƒ
in ̋y nie ryj nych jest nie la da atu tem. 
Ce le stra te gicz ne spó∏ ki to: wzrost
udzia ∏u w ryn kach nie zwià za nych
z Gru pà Fiat; wzrost za awan so wa nia
tech no lo gicz ne go oÊrod ków ba daw -
czych i stop nio we wpro wa dza nie
do pro duk cji re zul ta tów ich pra cy; in -
te gra cja po ten cja ∏u in ̋y nie ryj ne go
od fa zy ba daƒ i roz wo ju po czy na jàc,
a koƒ czàc na za rzà dza niu wy ro bem.
Po nad to: sy ner gie w pro ce sie in du -
stria li za cji, pro duk cji i w za ku pach
oraz in ten sy fi ka cja na k∏a dów na ba da -
nia i roz wój na p´ dów eko lo gicz nych
– ga zo wych, hy bry do wych i fu el -cell. 
Ser gio Mar chion ne, dy rek tor pe∏ no -
moc ny Fia ta, sko men to wa∏ na ro dzi ny
spó∏ ki w ten spo sób: „Ope ra cja ta, b´ -
dà ca klu czo wà fa zà pro ce su po now -
ne go o˝y wie nia Gru py, spo wo du je lep -
sze wy ko rzy sta nie i wi´k szà ela stycz -
noÊç na szych dzia ∏aƒ zw∏asz cza
w aspek cie ko mer cja li za cji na ryn kach

realiach
w nowych

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Nowe ˝ycie

Wraz ze spó∏ kà Fiat Po wer tra in Tech no lo gies kon cern wcho dzi w no -
we re alia prze my s∏o we, b´ dà ce kom pi la cjà je go po ten cja ∏u twór cze go oraz
do tych cza so wych do Êwiad czeƒ w pro duk cji sil ni ków i skrzyƒ bie gów. No we
kon sor cjum b´ dzie mia ∏o sie dzi b´ w Tu ry nie, ale 26 swo ich za k∏a dów i 16
oÊrod ków ba daw czo -roz wo jo wych ulo ku je w 12 kra jach. Wy ko rzy sta w ten
spo sób po ten cja∏ Po wer tra in Fiat Au to, Ive co oraz Ma gne ti Ma rel li,
a w mniej szym stop niu rów nie˝ Mo tor Sport, Ive co Mo to ren For schung i pra -
ce pro wa dzo ne w tym za kre sie przez Cen trum Ba daw cze Fia ta i spó∏ k´ Ela sis. 
Dy rek to rem pe∏ no moc nym Fiat Po wer tra in Tech no lo gies zo sta nie Do me ni co
Bor do ne, do tych cza so wy szef Ma gne ti Ma rel li. 
Ob ro ty Fiat Po wer tra in Tech no lo gies prze kro czà ju˝ na po czàt ku swo jej dzia -
∏al no Êci 6 mi liar dów eu ro, z cze go 20% przy pad nie na sprze da˝ wy ro bów
pod mio tom trze cim. Fir ma za trud ni po nad 23 ty sià ce osób, z cze go 11 ty -
si´ cy z Fia ta Au to, 7200 z Ive co, 3800 z Po wer tra in Ma gne ti Ma rel li i po -
nad ty siàc z Cen trum Ba daw cze go Fia ta, Ive co Mo to ren For schung i Ela sis. 
Rocz na pro duk cja prze kro czy 2 mln 200 ty si´ cy sil ni ków i oko ∏o 2 mi lio ny
skrzyƒ. Sze ro ka ga ma do st´p nych wer sji z pew no Êcià szyb ko wpro wa dzi
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies do gro na Êwia to wych po ten ta tów bran ̋y mo -
to ry za cyj nej. Przy pro jek to wa niu wy ro bów in no wa cyj nych i kon ku ren cyj -
nych pod wzgl´ dem kosz tów i pa ra me trów technicznych, mo˝ li woÊç pro -
wa dze nia zin te gro wa nych prac w kil ku na stu oÊrod kach ba daw czych i sto -

Kluczowà fazà procesu ponownego o˝ywienia
nazwa∏ Sergio Marchionne powstanie nowej
spó∏ki, ∏àczàcej doÊwiadczenia i zasoby firm
Fiat Auto, Iveco, Magneti Marelli, Centrum
Badawczego i Elasis. Specjalista Grupy Fiat
w bran˝y mechanicznej b´dzie
reprezentowany w 12 krajach przez
ponad 23 tysiàce pracowników, a obroty
firmy si´gnà co najmniej 6 mld euro.



ze wn´trz nych, na sze go – do tej po ry
roz drob nio ne go w ró˝ nych ob sza rach
– ogrom ne go po ten cja ∏u. In te gra cja
dzia ∏aƒ, wy ro bów oraz spe cja li stycz -
ne go per so ne lu do pro wa dzi do wy -
zwo le nia drze mià cych w Gru pie zdol -
no Êci tech no lo gicz nych i in no wa cyj -
nych. Fiat w swej hi sto rii za wsze uto˝ -
sa mia ny by∏ z kom pe ten cja mi
w bran ̋y me cha nicz nej, zw∏asz cza
w pro duk cji sil ni ków.
Spe cja li Êci o do sko na ∏ych kwa li fi ka -
cjach za wo do wych, pra cu jà cy od lat
przy kon struk cji sil ni ków do sa mo -
cho dów spor to wych i bo li dów For mu -
∏y 1, zaj mà si´ w no wej spó∏ ce ba da -
niem i pro jek to wa niem sil ni ków o jak
naj wy˝ szych osià gach. Dzi´ ki ra cjo -
na li za cji pro ce sów i oszcz´d no Êciom
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies w zna -
czà cy spo sób przy czy ni si´ do po pra -
wy do cho dów Gru py, któ ra b´ dzie
dzia ∏aç teraz na Êwia to wych ryn kach
z wi´k szà si ∏à i sku tecz no Êcià”.

PRACOWNICY G¸ÓWNYCH SEKTORÓW
GRUPY FIAT NA KONIEC 2004

Fiat Auto 45.100

CNH 25.700

Iveco 30.800

Magneti Marelli 21.900

Comau 13.300

Ferrari/Maserati 3.300

Teksid 8.600

Business Solutions 6.500

Itedi 800

ZMIANY JAKIE NASTÑPI Y̧ PO UTWORZENIU
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Fiat Auto 45.100

CNH 25.700

Iveco 23.600

Fiat Powertrain Tech. 23.000

Magneti Marelli 18.100

Comau 13.300

Ferrari/Maserati 3.300

Teksid 8.600

Business Solutions 6.500

Itedi 800
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Dwa dzie Êcia szeÊç za k∏a dów 
w dwu na stu kra jach

Fiat Po wer tra in Tech no lo gies b´ dzie
czwar tym sek to rem Gru py pod wzgl´ -
dem za trud nie nia (po nad 23 ty sià ce
pra cow ni ków). Zwa ̋yw szy na po ziom
ob ro tów, obec noÊç na mi´ dzy na ro do -
wych ryn kach i ga m´
wy ro bów, szyb ko znaj -
dzie si´ w gro nie naj -
wi´k szych pro du cen tów
sil ni ków i skrzyƒ bie gów. 
Trzo nem tej no wej rze -
czy wi sto Êci prze my s∏o -
wej b´ dzie Po wer tra in
Fiat Au to z 11 ty sià ca mi
pra cow ni ków, sied mio -
ma za k∏a da mi – czte re -
ma we W∏o szech (hi sto -
rycz na fa bry ka w Tu ry -
nie, po nad to w Ver ro ne,
Pra to la Ser ra i Ter mo li)
i po jed nym w Pol sce (Biel sko -Bia ∏a,
gdzie po wsta je Mul ti jet 1.3 16v), Tur -
cji (Bur sa) i Bra zy lii (Be tim). Do te go
trzy cen tra ba daw czo -roz wo jo we z tym
naj wa˝ niej szym w Tu ry nie, któ re za -
trud nia a˝ 850 spe cja li stów. W Are se
te stom pod da wa ne sà jed nost ki na -
p´ do we Al fy Ro meo, a w bra zy lij skim
Be tim opra co wu je si´ roz wià za nia dla
ryn ku po ∏u dnio wo ame ry kaƒ skie go. 
Apor tem, wnie sio nym do no wej spó∏ -
ki przez Ive co, b´ dzie dzia ∏al noÊç Ive -
co Mo tors, znaj du jà ca si´ w czo ∏ów -
ce Êwia to wych pro du cen tów sil ni ków
die sel (435 tys. sztuk wy pro du ko wa -
nych w 2004 r.). 70% tej pro duk cji
tra fia pod ma ski sa mo cho dów oso -
bo wych i do staw czych, resz ta znaj du -
je za sto so wa nie w trak to rach, ko par -
kach, jed nost kach p∏y wa jà cych i ge -
ne ra to rach ener gii elek trycz nej. Sieç
Ive co two rzà za k∏a dy w Tu ry nie – jo int
ven tu re Iveco, CHN i Cum mings,
w któ rej wy twa rza ne sà sil ni ki NEF
– w Fog gii, Pre gna na Mi la ne se, fran -

cu skich Bo ur bon -Lan cy i Fe camp
oraz w Bra zy lii, Ar gen ty nie i Chi nach.
Spó∏ ka po sia da po nad to czte ry
oÊrod ki ba daw czo -roz wo jo we: dwa
we W∏o szech, je den w Szwaj ca rii (Ar -

bon) i je den w Hisz -
pa nii (Bar ce lo na). 
Ma gne ti Ma rel li Po -
wer tra in od da no wej
spó∏ ce pro duk cj´
cen tra lek kon tro lu jà -
cych pra c´ sil ni ka
oraz zauto ma ty zo wa -
nych skrzyƒ bie gów
(Se le spe ed). Fir ma,
obec na we W∏o szech,
Fran cji, Bra zy lii, USA
i Chi nach, pro wa dzi
dzia ∏al noÊç w dzie wi´ -
ciu za k∏a dach i sze -

Êciu oÊrod kach ba daw czo -roz wo jo -
wych, za trud nia jàc po nad 3800
osób. 40% do cho dów sta no wià wp∏y -
wy od klien tów spo za Gru py Fiat.
Istot nym udzia ∏em b´ dzie rów -
nie˝ 85-let nie do Êwiad cze nie wy dzia -
∏u Ma gne ti Ma rel li Mo tor Sport w asy -
sto wa niu naj lep szym ze spo ∏om For -
mu ∏y 1 i Mo to GP, ta kim jak Fer ra ri,
Re nault, To yo ta, Mc La ren Wil liams,
Du ca ti i Yama ha. 
Cen trum Ba daw cze Fia ta w Or bas sa -
no wzbo ga ci Fiat Po wer tra in Tech no -
lo gies o dzia ∏al noÊç zwià za nà z sil ni ka -
mi. Jed nym z naj wa˝ niej szych pro jek -
tów opra co wa nych w tym ob sza rze
w ro ku 2004 jest pro to ty po we urzà -
dze nie „Stop & start”, któ re au to ma -
tycz nie wy ∏à cza sil nik pod czas po sto ju
przed Êwia t∏a mi czy w kor ku, co zmniej -
sza zu ̋y cie pa li wa na wet do 25%.
Swój wk∏ad w no wà spó∏ k´ wnie sie
rów nie˝ dzia∏ sil ni ków fir my Ela sis,
któ ry ma swo je oÊrod ki w Po mi glia no
i Lec ce.

Domenico Bordone



Mi sja 
Ma gne ti Ma rel li

Magneti Marelli koncentruje si´
dzisiaj na inteligentnych systemach
aktywnego i pasywnego
bezpieczeƒstwa w samochodach.
Spó∏ka rozwija si´ poprzez umiej´tne
wykorzystanie swych kompetencji
w zakresie elektroniki. To nie tylko
Êwiatowy lider w sektorze
oÊwietlenia samochodowego,
sprzedajàcy blisko 90% produkcji
nabywcom spoza Grupy Fiat, ale
równie˝ liczàcy si´ producent
zawieszeƒ, urzàdzeƒ elektroniki
pok∏adowej, uk∏adów wydechowych,
systemów telematycznych i sieci
komunikacyjnych. 
Ze swymi 20 tysiàcami
pracowników, 44 zak∏adami i 25
oÊrodkami badawczo-rozwojowymi
spó∏ka Magneti Marelli jest
obecna w Europie, Azji i obu
Amerykach. Jej roczne dochody
przekraczajà 3 miliardy euro, z czego
ponad 50% pochodzi ze sprzeda˝y
do du˝ych producentów
motoryzacyjnych spoza Grupy Fiat. 
Dyrektorem pe∏nomocnym Magneti
Marelli zostanie mianowany Eugenio
Razelli, obecny szef Business
Development Fiat SpA.
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Od d∏u˝ sze go cza su by ∏o g∏o Êno o pla nach zwi´k sze nia licz by wer sji sil -
ni ka die sel Mul ti jet 1,3 16v. Wresz cie, na po czàt ku te go ro ku za mia ry si´
spe∏ ni ∏y. Sil nik, choç za cho wa∏ t´ sa mà po jem noÊç 1.248 cm3, zo sta∏ pod -
da ny zmia nom, dzi´ ki cze mu w po zo sta ∏ych wer sjach osià gnie moc od 75
do 90 KM. „Pro du ko wa ny przez nas sil nik – wy ja Ênia Ta de usz Âwier czek
– sk∏a da si´ z oko ∏o 300 ele men tów. Z te go oko ∏o 40 ule g∏o pew nym mo -
dy fi ka cjom, aby za pew niç w no wych wer sjach wi´k szà moc. Uzy ska li Êmy do -
sko na ∏y wy nik tak z punk tu wi dze nia osià gów (zwi´k szy ∏y si´ moc i mo ment
ob ro to wy), jak i zmniej sze nia zu ̋y cia pa li wa. Po zwa la nam to po sze rzyç ga -
m´ mo de li, w któ rych zo sta nie za in sta lo wa ny no wy sil nik, a to ozna cza dla
nas wzrost pro duk cji i za trud nie nia. Od mo men tu po wsta nia na szej spó∏ ki
licz ba pra cow ni ków zwi´k szy ∏a si´ z 750 do po nad 1260. W przy sz∏o Êci nasz
ze spó∏ jesz cze bar dziej si´ po wi´k szy”.
FIAT -GM Po wer tra in Pol ska, któ ry wszed∏ do struk tur Fiat Po wer tra in Tech no -
lo gies (jed nak za k∏ad na dal jest wspól nà w∏a sno Êcià Fia ta i Ge ne ral Mo tors),
zre ali zo wa∏ ju˝ pla ny osiàgni´cia zdolnoÊci pro duk cyj nych prze wi dzia nych na
rok 2006. Przy spie sze nie wzro stu pro duk cji oka za ∏o si´ nie zb´d ne ze wzgl´ du
na du ̋y po pyt na sil nik, któ ry prak tycz nie nie ma bez po Êred niej kon ku ren cji.
„We d∏ug wst´p nych prze wi dy waƒ w 2006, czy li za rok, mie li Êmy wy pro du ko -
waç oko ∏o 550.000 sil ni ków w ska li ro ku, czy li 2.400 dzien nie – pra cu jàc
na trzy zmia ny przez pi´ç dni w ty go dniu. W cià gu ro ku wszyst kie pla ny ule -
g∏y zmia nom. Po pyt oka za∏ si´ du ̋o wi´k szy i na dal b´ dzie ro snàç, ja ko ˝e

Poszerza si´ gama silników diesel
Multijet 1,3 16v. Do 70 konnej jednostki
do∏àczajà wersje 75, 85 i 90 KM. „Nasze
silniki przygotowujà si´ do zdobycia
segmentu C”- mówi dyrektor generalny
Tadeusz Âwierczek, uchylajàc w wywiadzie
ràbka tajemnicy o przysz∏ych planach spó∏ki
z Bielska-Bia∏ej.

Ma∏y

na ryn ku po ja wià si´ no we wer sje
z sil ni ka mi o wi´k szej mo cy. Ak tu al nie
przy go to wu je my si´ do pro duk cji
2.500 sil ni ków dzien nie przez szeÊç
dni w ty go dniu. Pro duk cja po win na
dojÊç za tem do po nad 700.000 
sil ni ków rocz nie. To wzbu dza z pew no -
Êcià uf noÊç u na szych pra cow ni ków,
któ rzy da li z sie bie wszyst ko, aby uzy -
skaç tak wa˝ ne zle ce nie”.
Sil ni ki Mul ti jet pro du ko wa ne w Biel -
sku -Bia ∏ej prze zna czo ne sà dla czte -
rech ma rek – Fia ta i Lan cii (po -
nad 50%), Opla i Su zu ki. „Do tej po ry
nasz sil nik mon to wa ny by∏ w mo de -
lach z seg men tów A i B, ta kich jak
Pan da, Pun to i Idea, Lan cia Y i Mu sa,
Opel Agi la i Cor sa, Su zu ki Ignis.
Po zwi´k sze niu mo cy od 70 do 90 ko -
ni sil nik b´ dzie prze zna czo ny rów nie˝
do mo de li wy˝ sze go seg men tu, gdy˝
– t∏u ma czy dy rek tor Âwier czek – umo˝ -

silnik
wi´ksza 

moc
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„W Pol sce mo˝ na ro biç do sko na ∏à ja -
koÊç – mó wi dy rek tor Âwier czek
– do wo dem te go sà wy ni ki osià gni´ -
te w za k∏a dzie w Ty chach przy pro -
duk cji Pan dy, jak i na sze go ma ∏e go
sil ni ka tur bo die sla SDE. Za zwy czaj
dzie je si´ tak, ˝e wy zna cza ne sà ce -
le (na przy k∏ad wa dli woÊç i koszt),
do któ rych si´ dà ̋y i któ re rzad ko
uda je si´ zre ali zo waç. Nasz za k∏ad
z pew no Êcià utrzy mu je si´ na po zio -
mie jak naj ni˝ szych wy zna czo nych
wskaê ni ków wa dli wo Êci. To znacz ne
osià gni´ cie, któ re kosz to wa ∏o du ̋o
wy si∏ ku, wy ma ga ∏o pra cy i za an ga ̋o -
wa nia wszyst kich pra cow ni ków. Da ne
gwa ran cyj ne po twier dza jà, ˝e je ste -
Êmy na do brej dro dze. Kosz ty uste rek
na sil nik po dwóch, sze Êciu i dwu na -
stu mie sià cach eks plo ata cji sa mo -
cho du pla su jà si´ po ni ̋ej ogól nych
stan dar dów i na le ̋à do jed nych
z naj lep szych da nych od no to wa nych
w na szej bran ̋y na Êwie cie”.
Jed nak sam wy si ∏ek i de ter mi na cja nie
wy star czà. Po trzeb na jest rów nie˝ me -
to da, jej sys te ma tycz ne sto so wa nie,
po trzeb ne sà od po wied nie na rz´ dzia
za rzà dza nia po zwa la jàce przed si´ bior -
stwu na cià gle do sko na le nie wy ni ków. 
„W ce lu cià g∏ej po pra wy ja ko Êci pro ce -
su i wy ro bu sto su je my na rz´ dzie zwa -
ne Bu si ness Plan De ve lop ment (Eko -
no micz ny Plan Roz wo ju). Na pod sta -
wie ana li zy czte rech ele men tów (moc -
ne i s∏a be stro ny, szan se i za gro ̋e nia)
nasz ze spó∏ przy go to wu je szcze gó ∏o -
we pro jek ty w pi´ ciu te ma tach: bez -
pie czeƒ stwo, ja koÊç, kosz ty, pro duk -
tyw noÊç i roz wój or ga ni za cyj ny. W ten
spo sób wszy scy na si pra cow ni cy sà
Êwia do mi stra te gii ob ra nej przez
przed si´ bior stwo. Me to do lo gia jest
wa˝ na, ale jesz cze wa˝ niej sze jest
ogól ne za an ga ̋o wa nie i zna jo moÊç
ce lów. Ja koÊç wy ma ga pro stej i rze tel -
nej me to do lo gii, ce lów ja snych, wy -
mier nych i ak cep to wa nych przez
wszyst kich pra cow ni ków”.

li wi wy so kie osià gi i mniej sze zu ̋y cie
pa li wa tak ̋e w wi´k szych i ci´˝ szych
sa mo cho dach. Wcho dzi my za tem
do seg men tu C, naj wi´k sze go na ryn -
ku, gdzie nasz pro dukt b´ dzie sta no -
wi∏ in te re su jà cà kon ku ren cj´ dla sil ni -
ków o wi´k szej po jem no Êci i mo cy, ale
jed no cze Ênie o wie le dro˝ szych”.
Roz mo wa z Ta de uszem Âwiercz kiem
o ja ko Êci, któ ry w dzia le Ja ko Êci roz po -
czy na∏ ka rie r´, to jak wy wa ̋a nie
otwar tych drzwi. Trud no si´ dzi wiç, ˝e
zmie nia si´ ona w cie ka wy wy k∏ad.

TADEUSZ ÂWIERCZEK: 
„Koszty usterek silnika
po 2, 6 i 12 miesiàcach
eksploatacji samochodu
plasujà si´ poni˝ej standardów
i nale˝à do jednych z najlepszych
danych odnotowanych w naszej
bran˝y na Êwiecie”.
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Clooney’a
Fiat Idea

porywa

Urokowi w∏oskiego minivana nie potrafi∏
si´ oprzeç nawet George Clooney,
nieziemsko przystojny aktor
amerykaƒski. JesteÊmy na planie filmu
reklamowego, kr´conego nad w∏oskim
jeziorem Como.

Pi´ç ki lo me trów ta Êmy fil mo wej i dwie ka me ry, jed na ze sta bi li za -
to rem, a dru ga za in sta lo wa na w ka bi nie, do re je stro wa nia uj´ç sa mo -
cho du pod czas jaz dy. Wszyst ko to dla Geo r ge’a Clo oney’a i Fia ta Idea,
przez dwa dni g∏ów nych bo ha te rów re kla mów ki za ty tu ∏o wa nej „Pu ∏ap ka”,
re ̋y se ro wa nej przez Ar gen tyƒ czy ka Pu cho Men ta sti dla fir my Leo Bur nett
Worl dwi de i emi to wa nej we wszyst kich pol skich sta cjach te le wi zyj nych.
To do praw dy pi´k na pa ra, Idea i hol ly wo odz ki przy stoj niak. Ona, naj bar -
dziej wy god na w u˝yt ko wa niu przed sta wi ciel ka Êred nich aut ty pu ber li -
na, po jem niej sza i bar dziej ela stycz na od sa mo cho du miej skie go i bar -
dziej kom pak to wa od „jed no bry ∏ow ca”, zdol na do ocza ro wa nia swym
uro kiem ka˝ de go bez wy jàt ku. On, we W∏o szech czu jà cy si´ nie mal jak
u sie bie, do te go stop nia, ˝e ku pi∏ wil l´ nad je zio rem Co mo. 
Ten krót ki film to in try gu jà ca hi sto ria uwie dze nia, któ rej sce ne rià sà naj -
bli˝ sze oko li ce do mu ak to ra. Kr´ ty mi dro ga mi Êmi ga ja skra wo po ma raƒ -
czo wy Fiat Idea, pro wa dzo ny przez s∏yn nà mo del k´ i ak tor k´ Da r´ Ta -
ma no vich. Pi´k na ko bie ta wy sia da z sa mo cho du przed jed nà z wil li, zo -
sta wia otwar te drzwi od stro ny pa sa ̋e ra i od da la si´ w nie wia do mym
kie run ku. Po dro dze mi ja upra wia jà ce go jog ging Geo r ge’a, któ ry, za in -
try go wa ny otwar ty mi drzwia mi i uro dà au ta, wsia da do Êrod ka i za czy -
na po dzi wiaç wn´ trze, po czym roz cià ga si´ wy god nie na sie dze niu.

Po krót kiej chwi li ko bie ta po wra ca
do za par ko wa ne go au ta i za po mo -
cà pi lo ta za my ka Geo r ge’a w Êrod -
ku, w ty tu ∏o wej „pu ∏ap ce”. Clo oney
chce prze pro siç za wtar gni´ cie
do sa mo cho du, ale ona, z lek kim
uÊmie chem trium fu, sia da na miej -
scu kie row cy i ru sza w dro g´ ze
swym „wi´ê niem”, uoso bie niem
ma rzeƒ ka˝ dej ko bie ty. 
Ci, któ rzy by li obec ni na pla nie fil -
mo wym mó wià, ˝e pra ca z Clo -
oney’em by ∏a i ∏a twa, i trud na. ¸a -
twa ze wzgl´ du na otwar toÊç i bez -
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kon flik to woÊç ak to ra, któ re za owo -
co wa ∏y sym pa tycz nà at mos fe rà
pod czas kr´ ce nia uj´ç, trud -
na z wi ny wiel bi cie li je go ta len tu,
któ rzy po mi mo ba rie rek, po li cji
i stra ̋a ków ro bi li wszyst ko, co
w ich mo cy, by zdo byç au to graf
swe go ido la i pstryk nàç mu fot k´.
Rów no le gle do emi sji te le wi zyj nej
re kla my ru szy ∏a tak ̋e kam pa nia
w pra sie opar ta na zdj´ ciach Geo -
r gey’a Clo oney’a i Fia ta Idea, au -
tor stwa s∏aw ne go fo to gra fi ka Fer -
di nan do Scian na.

Drzwi Otwarte
Fiata Idea
11-13 marca oraz 18-20 marca
odby∏y si´ w salonach Fiata Dni
Otwarte Fiata Idea, które cieszy∏y
si´ ogromnym zainteresowaniem
klientów. Model zosta∏
zaprojektowany odwrotnie ni˝
post´puje si´ przy projektowaniu
samochodu. Du˝à uwag´
zwrócono najpierw na ergonomi´
wn´trza i jego funkcjonalnoÊç.
Zewn´trzny wyglàd Idea
zawdzi´cza projektantom
z Centrum Stylu Fiata, którzy
nadali jednobry∏owemu autu
dynamiczne, a jednoczeÊnie
harmonijne kszta∏ty, zachowujàc
równowag´ mi´dzy metalowymi
i przeszkolonymi powierzchniami
nadwozia.
Fiaty Idea dost´pne sà w dwóch
wersjach silnikowych
wyst´pujàcych w obu
wyposa˝eniach Actual i Dynamic.
Benzynowy silnik 1.4 16v
o mocy 95 KM
i turbodiesel 1.3 16v Multijet
o mocy 70 KM to jednostki
nap´dowe odznaczajàce si´
elastycznoÊcià, oszcz´dnoÊcià
w eksploatacji oraz ekologicznym
charakterem.

fo
t.

 S
at

iz
 P

ol
an

d

Centrum Sprzeda˝y FAP 
w Bielsku-Bia∏ej
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Lek koÊç, tech no lo gia, prak tycz ne wy ko rzy sta nie prze -
strze ni: to jest w∏a Ênie Fiat Idea. Sa mo chód o mi´k kich i czy -
stych li niach, o in no wa cyj nym i ae ro dy na micz nym de si gnie. Jest
to przede wszyst kim sa mo chód, w któ rym „da sí  ˝yç” pod czas
co dzien ne go prze miesz cza nia si´ i pod czas d∏u gich po dró ̋y.
„Ty le ener gii i wszyst ko Two je”, to slo gan z kam pa nii re kla mo -
wej te go ma ∏e go MPV. To praw da. Mi´ dzy in ny mi dla te go, ˝e
swo je go Fia ta Idea mo˝ na uczy niç nie po wta rzal nym po przez
mo˝ li woÊç wy bo ru spo Êród 60 ory gi nal nych ak ce so riów za pro -
jek to wa nych przez Cen trum Sty lu Fia ta i pro po no wa nych przez
Lini´ Akcesoriów Fia ta. Wszyst kie roz wià za nia po pra wia jà ce
kom fort w sa mo cho dzie po zwa la jà na od czu wa nie ra do Êci ze
sp´ dza nia wol ne go cza su i pod no szà „ja koÊç” ˝y cia.
W ka ta lo gu Akcesoriów ofe ro wa ne sà ele men ty po zwa la jà ce
na ze wn´trz ne zin dy wi du ali zo wa nie sa mo cho du, ta kie jak: czte -
ry ty py ob r´ czy z lek kie go sto pu, spor to wa na k∏ad ka na zde rzak
przed ni, ze staw ob ni ̋eƒ pro gów, spo iler tyl ny, do dat ko we na -
k∏ad ki na nad ko la. 
Na to miast pro po zy cje dla wn´ trza sa mo cho du sà na st´ pu jà ce:
spor to we pe da ∏y wy ko na ne z alu mi nium (z gu mo wy mi wstaw -
ka mi), pod nó ̋ek dla le wej sto py, li stwy pro go we z alu mi nium,
spe cjal ne dy wa ni ki z we lu ru. Oprócz te go kie row ni ca i ga∏ ka
dêwi gni zmia ny bie gów z dwu ko lo ro wej zhar mo ni zo wa nej z de -
skà roz dziel czà skó ry i efek tow ne, alu mi nio we wy koƒ cze nia ta -
bli cy roz dziel czej, któ re w znacz nym stop niu do da jà jej uro dy. 

na szeÊçdziesiàt
Idea
akcesoriów

Oto elementy pozwalajàce
na zindywidualizowanie i uczynienie
samochodu jeszcze pi´kniejszym
i bardziej funkcjonalnym.
A jednoczeÊnie rozwiàzania
umilajàce sp´dzanie
wolnego czasu, zapewniajàce
bezpieczeƒstwo i komfort.

Kierownica i ga∏ka dêwigni
zmiany biegów z dwukolorowej
skóry. Mo˝na równie˝ nabyç
listwy progowe, peda∏y
i podparcie dla lewej stopy
wykonane z aluminium.

Tylny baga˝nik na narty,
wyposa˝ony w zamek
zabezpieczajàcy przed
kradzie˝à: pozwala na
przewo˝enie czterech par nart
lub czterech desek
snowboardowych (lub 2 desek
snowboardowych i 2 par nart).
Uchwyty wykonane sà z
aluminium. Aby otworzyç drzwi
tylne wystarczy zwolniç dwa
ci´gna i podnieÊç konstrukcj´. 

Tylny baga˝nik na rowery
pozwala na przewiezienie
dwóch rowerów i wyposa˝ony
jest w specjalny zamek
zabezpieczajàcy.
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Bar dzo prak tycz ne sà siat ki ró˝ nej
wiel ko Êci, któ re mo˝ na za mo co waç
z ty ∏u sie dzeƒ przed nich lub we wn´ ce
ba ga˝ ni ka, czy siat ka od dzie la jà ca
wn´ k´ ba ga˝ ni ka od wn´ trza sa mo -
cho du do prze wo zu np. psów.
Linia Akcesoriów Fiata Idea pro po nu je
wie le roz wià zaƒ, któ re zwi´k sza jà
wszech stron noÊç i kom fort po dró ̋o -
wa nia. Na le ̋à do nich ba ga˝ ni ki uni -
wer sal ne do prze wo zu do wol nych ba -
ga ̋y, któ re po za tym, ̋ e pod kre Êla jà li -
ni´ sa mo cho du, po zwa la jà na za mon -
to wa nie uchwy tów na ro we ry, de sk´
sur fin go wà i nar ty. 
Wy god na jest rów nie˝ „os∏o na” z pó∏ -
sz tyw ne go two rzy wa sztucz ne go, s∏u -
˝à ca do za bez pie cze nia po wierzch ni
∏a dun ko wej ba ga˝ ni ka. A tak ̋e no wo -
cze sne ba ga˝ ni ki na ro wer, czy nar ty
mon to wa ne na drzwiach tyl nych.
Rów nie˝ naj m∏od si po win ni po dró ̋o -
waç wy god nie. W ofer cie zna leêç wi´c
mo˝ na ró˝ ne ty py fo te li ków, któ re wy -
glà da jà efek tow nie, ale te˝ umo˝ li wia -
jà bez piecz ne prze wo ̋e nie dzie ci,
np. fo te lik „Kid dy Li fe”, prze zna czo ny
dla dzie ci wa ̋à cych od 10 do 36 kg
i ko ∏y ska dla dzie ci wa ̋à cych do 10 kg.
W przy pad ku d∏u gich po dró ̋y Li nia Ak -
ce so riów pro po nu je kom plet, sk∏a da jà -
cy sí  z dwóch to reb na kó∏ kach i jed nej
na ko sme ty ki, do sto so wa nych do ga -
ba ry tów wn´ ki ba ga˝ ni ka Fia ta Idea.
Dla wszyst kich en tu zja stów naj now -
szych roz wià zaƒ tech nicz nych oraz mi -
∏o Êni ków s∏u cha nia pod czas jaz dy do -
brej mu zy ki w brzmie niu naj wy˝ szej ja -
ko Êci po le cany jest sys tem na wi ga cji
sa te li tar nej Tra vel Pi lot oraz od twa rzacz
p∏yt kom pak to wych (CD/MP3) na pi´ç
p∏yt umiesz czo ny w de sce roz dziel czej. 
Do te go do cho dzà alar my, blo ka da
skrzy ni bie gów oraz czuj ni ki par ko wa -
nia, któ re uzu pe∏ nia jà sze ro kà ofer t´
Akcesoriów Fia ta Idea w dzie dzi nie
bez pie czeƒ stwa. 
Wszyst kie pre zen to wa ne tu ak ce so ria
oferujà dealerzy Fia ta.

Obr´cze ze stopu lekkiego sà
dost´pne w czterech wzorach,
w zale˝noÊci od stylu, dla opon:
195/60 R15 i 205/50 R16. Mo˝na
równie˝ dodaç spoiler na drzwi
tylne, obni˝enia progów, sportowà
nak∏adk´ zderzaka przedniego
i nak∏adki na nadkola.

Travel Pilot to system nawigacji
satelitarnej, prostej w stosowaniu,
z wbudowanym odtwarzaczem 
CD i MP3.

Zestaw siatek siedzeƒ przednich,
do wn´ki baga˝nika oraz pojemnik
z pó∏sztywnego tworzywa i siatka
oddzielajàca przestrzeƒ baga˝nika
od pasa˝erów.

Uchwyty na narty, rowery, deski
surfingowe, dwa typy baga˝ników
z aluminium, które utrzymujà
ci´˝ar 50 kg. Mo˝na nabyç
baga˝nik dachowy o pojemnoÊci
340 litrów, wyposa˝ony w zamek
i opatrzony znakiem Fiata.

Komplet podró˝ny sk∏ada si´
z dwóch toreb na kó∏kach i jednej
na kosmetyki o wymiarach
przystosowanych do gabarytów
wn´ki baga˝nika.

Czujnik parkowania. Sk∏ada si´
z dwóch lub czterech kapsu∏
wmontowanych do zderzaka
tylnego. Zwi´kszenie cz´stotliwoÊci
sygna∏ów oznacza zbli˝anie si´
do samochodu lub innej przeszkody.

Alarm pin to pin. Wyposa˝ony jest
w nast´pujàce funkcje: cyfrowà
syren´ z w∏asnym zasilaniem,
ochron´ ultradêwi´kowà
z mo˝liwoÊcià czasowego jej
zawieszenia za pomocà pilota,
ochron´ drzwi, maski silnika
i baga˝nika oraz sterowanie
systemem centralnego zamka.

Odtwarzacz CD montowany na
desce rozdzielczej lub w schowku,
pod siedzeniem kierowcy, we wn´ce
baga˝nika lub mi´dzy dwoma
siedzeniami przednimi.

Fotelik „Kiddy Isofix” zamontowany
w specjalnie przewidzianym
miejscu, gwarantuje maksymalne
bezpieczeƒstwo w razie uderzenia.
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Stefan Ketter ma 45 lat i jest
narodowoÊci niemieckiej. W Fiacie
pracuje od roku. W przesz∏oÊci
zajmowa∏ stanowiska zwiàzane
z jakoÊcià w BMW, Audi oraz w Grupie
Volkswagena w Brazylii i Stanach
Zjednoczonych. 

Za da niem Ste fa na Ket te ra jest eli mi no -
wa nie uste rek w sa mo cho dach. Ro bi∏ to
dla wiel kich kon cer nów nie miec kich, ta -
kich jak BMW i Volks wa gen. Te raz wy zwa -
niem dla nie go sà mo de le Fia ta, Al fa Ro -
meo i Lan cia. W wy wia dzie udzie lo nym

w mar cu 2005 ro ku w∏o skie mu cza so pi smu „Qu at tro ru ote” me ne d˝er ja ko -
Êci oma wia∏ swo je pla ny i po my s∏y. Po ni ̋ej frag men ty je go wy po wie dzi. 
Fiat Pan da, obok mo de li To yo ty, Au di i BMW, zo sta∏ uzna ny przez
cza so pi smo Qu at tro ru ote, za jed ne go z czte rech kró lów ja ko Êci...

Wszystkie przedsi´biorstwa pragnàce
zmieniç swój wizerunek wprowadzajà nowy
produkt, który szybko staje si´ symbolem.
Dla Fiata Auto takim modelem jest
produkowana w Tychach Panda. Jest o tym
przekonany Stefan Ketter, Quality Senior,
Wiceprezydent Fiata Auto.

Panda
naciska

na jakoÊçfo
t.
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Ja kie czyn ni ki wp∏y wa jà w stop -
niu naj wi´k szym na ja koÊç?
„Sà dwa ro dza je ja ko Êci: pierw sza
zwià za na z bra kiem uste rek, o któ rà
w rze czy wi sto Êci za bie ga jà wszyst kie
mar ki. Praw dzi we zna cze nie ma jed -
nak ja koÊç po strze ga na przez klien -
tów. Od te go za le ̋y kon ku ren cyj -
noÊç. Naj wa˝ niej sze to za pla no waç
wszyst ko w naj drob niej szych szcze -
gó ∏ach, nic nie po mi ja jàc: od wy bo ru
tech no lo gii do po szcze gól nych faz
pro duk cji, w za le˝ no Êci od wiel ko Êci
pro duk cji i licz by mo de li, ich wa rian -
tów a˝ do szko le nia per so ne lu.
Wszyst kie pro ce sy mu szà byç pro ste
i przej rzy ste. Za wsze trze ba daç so -
bie czas na te sty i na pra c´ nad ja -
ko Êcià, mi mo ˝e okres roz wo ju no -
we go mo de lu sta je si´ co raz krót szy.
Na le ̋y Êci Êle wspó∏ pra co waç z do -
staw ca mi, za an ga ̋o waç ich do
wspó∏ pra cy nad no wych mo de lem.
Do bra ko mu ni ka cja z do staw ca mi
jest dla Fia ta klu czo wà spra wà”.
Cze go do ty czy ∏a Pa na pierw sza
ini cja ty wa po przy by ciu do
Tu ry nu?
„Kon cen tro wa ∏em si´ na wspól nej
pra cy nad ja ko Êcià, w spo sób zdy scy -
pli no wa ny i me to dycz ny, ju˝ od pierw -
szych faz. Przy k∏ad? – „Dri ve Day”. Nie
tyl ko spe cja li Êci po win ni oce niaç no we
sa mo cho dy: przed wy lan so wa niem
no we go mo de lu, na wet 12 mie si´ cy
wcze Êniej, 60-70 klu czo wych po sta ci
w Fiat Au to po win no wy pró bo waç no -
wy pro dukt, pod kà tem sa mo cho dów
in nych ma rek. W ten spo sób mo ̋e my
le piej oce niç nasz mo del. Dri ve Day
sta∏ si´ jed nym z wie lu na rz´ dzi s∏u ̋à -
cych do za twier dza nia mo de lu”.
Za zwy czaj po trze ba przy naj mniej
ro ku na wy eli mi no wa nie uste rek
no we go pro duk tu?
„Nie jest za sa dà, ˝e ja koÊç no we go
mo de lu jest na po czàt ku gor sza
od sta re go. No wa Pan da, na przy k∏ad,
od ra zu by ∏a lep sza od po przed niej”.

„Pan da to do wód, ˝e Fiat mo ̋e pro -
du ko waç sa mo cho dy na po zio mie
naj lep szych na ryn ku. Po twier dza jà to
cza so pi sma bran ̋o we, ale rów nie˝
ba da nia prze pro wa dza ne przez fir my
pra cu jà ce dla pro du cen tów eu ro pej -
skich i oce nia jà ce ja koÊç ich sa mo -
cho dów. Pan da jest do sko na ∏ym
punk tem wyj Êcia i je stem prze ko na ny,
˝e uzy ska my rów nie do bre wy ni ki
przy mo de lach o bar dziej skom pli ko -
wa nej tech no lo gii z seg men tu D, jak
Cro ma, Al fa Bre ra i Al fa 159”.
Na czym po le ga ta jem ni ca ja -
ko Êci?
„Nie ma cze goÊ ta kie go, jak ma gicz -
na pa ∏ecz ka. Po trze ba pra cy ze spo -
∏o wej, dys cy pli ny i me to dy. Nad ja ko -
Êcià na le ̋y pra co waç ju˝ od sa me go
po czàt ku, od fa zy pro jek tu: ja koÊç
ro dzi si´ wraz z kon cep cjà sty lu no -
we go mo de lu”.



Fabryka Pandy

Japonia 
w Tychach?

Doje˝d˝ajàc do zak∏adu Fiat Auto
Poland w Tychach mo˝na zauwa˝yç
na dachu wielkà podÊwietlonà
tablic´ informujàcà o zdobyciu
w 2004 roku Polskiej Nagrody
JakoÊci. Cenna nagroda dla
powsta∏ej 30 lat temu fabryki,
która przez d∏ugi okres
produkowa∏a „maluchy”.
Wzd∏u˝ linii produkcyjnych Pandy
i Seicento oprowadza nas dyrektor
Zak∏adu, in˝ynier Zdzis∏aw Arlet,
pracujàcy tutaj od 1972 roku.
„W latach siedemdziesiàtych
jakoÊç nie stanowi∏a dla nas
problemu: w Polsce na samochód
czeka∏o si´ latami, gdy˝ klienci nie
byli wybredni. Ale i tak mniej ni˝
dwadzieÊcia sztuk na sto nie
wymaga∏o ponownej kontroli
po opuszczeniu linii. W 2001 roku
proporcje te wzros∏y do 80
na 100, a dzisiaj 95 na 100
– zupe∏nie jak w fabrykach
japoƒskich”. Naszà uwag´
zwracajà od razu liczne roboty
(ponad 300) spawajàce cz´Êci
blachy do monta˝u karoserii
Pandy. „Roboty sà wa˝ne, ale
naprawd´ liczy si´ zaanga˝owanie
pracowników, ich dà˝enie
do wspólnych celów. W 2004 roku
od naszych trzech tysi´cy
pracowników uzyskaliÊmy
ponad 10.500 propozycji
(japoƒskich „kaizen”), 6000 z nich
wprowadziliÊmy w ˝ycie.

Pracownicy czujà si´
usatysfakcjonowani i docenieni,
a to przyczynia si´ do poprawy
Êrodowiska pracy” – dodaje
dyrektor Arlet. 

JakoÊç 
Êwiadczy o mnie 
In˝ynier Arlet pokazuje nam tabel´
przymocowanà do ogrodzenia
robota spawajàcego karoseri´. „Ten
pomys∏ przyszed∏ mi do g∏owy
na lotnisku we Frankfurcie. O ka˝dy
obszar zak∏adu dbajà pracownicy,
którzy tam pracujà, na tablicy
widnieje data, godzina i podpis
sprzàtajàcego: w ten sposób ∏atwo
zidentyfikowaç osob´
odpowiedzialnà za ewentualne
niedociàgni´cia. T́  samà zasad´
stosuje si´ przy produkcji: ka˝dy
pracownik jest odpowiedzialny
za swojà prac´ i przeprowadza
autocertyfikacj´. Ka˝da czynnoÊç
zosta∏a zdefiniowana na podstawie
dok∏adnej analizy procesu
produkcji, a pracownicy
odpowiednio przeszkoleni.
Doceniamy je˝eli ktoÊ sygnalizuje,
˝e nie potrafi wykonaç danej
operacji. I wierzymy w naszych
pracowników: to specjaliÊci

Poni˝ej prezentujemy tekst na temat wizyty
w zak∏adzie w Tychach grupy dziennikarzy
pisma „Quattroruote”, który jest obrazem
tego, jak nas widzi prasa zagraniczna.

Dziennikarz popularnego we
W∏oszech pisma motoryzacyjnego
przyjecha∏ do fabryki w Tychach,
by zrozumieç jak rodzi si´ sukces
nowego ma∏ego modelu Fiata.
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ZDZIS¸AW ARLET: 
„Na linii spawania Pandy
zamontowano 304 roboty.
Jednak jakoÊç le˝y przede
wszystkim w r´kach naszych
pracowników”.

doskonale znajàcy stosowane 
przez siebie narz´dzia i dbajàcy
o ich codziennà konserwacj´, 
co gwarantuje w 99,9% ich
wydajnoÊç”.
W mi´dzyczasie dotarliÊmy
na wydzia∏ lakierni, gdzie nadwozie
pokrywane jest kilkoma warstwami
ochronnymi, a nast´pnie lakierem
(tak˝e w kolorach pastelowych).
In˝ynier Arlet stwierdza z dumà:
„W czasie trzech tygodni
ubieg∏orocznej przerwy wakacyjnej
zainstalowaliÊmy 16 robotów
i wszystkie od razu zacz´∏y

pracowaç na pe∏nych obrotach.
A dostawca zwierzy∏ nam si´, ˝e
w konkurencyjnej fabryce m´czyli
si´ miesiàcami, zanim wszystko
zagra∏o”. Pytamy si´, dlaczego
w jednej cz´Êci zak∏adu
wygaszono Êwiat∏a. „To proste,
pracownicy majà przerw´ i by∏oby
marnotrawstwem pozostawiaç
na ten czas zapalone Êwiat∏a”.
Idàc wzd∏u˝ linii monta˝u, gdzie
montowane sà wszystkie cz´Êci
mechaniczne i wyposa˝enie
samochodu, in˝ynier Arlet
pozdrawia jednego z pracowników.

Czy to mo˝liwe, ˝e zna ich
wszystkich. „Nie z nazwiska, ale
z widzenia. Fabryk´ obchodz´
codziennie. Podczas kryzysu
w 2001 roku, rozmawia∏em ze
wszystkimi, z ka˝dym z osobna.
T∏umaczy∏em im, ˝e nasza fabryka
b´dzie mia∏a przysz∏oÊç tylko
wtedy, gdy zapewnimy najwy˝szà
jakoÊç. I zrozumieli. Panda by∏a
naszà próbà i okaza∏a si´
zwyci´stwem. Ale nie ma tu
˝adnych tajemnic: ka˝dy wykonuje
dobrze swojà prac´. To proste,
nieprawda˝?”
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Niedawno odby∏a si´
przedpremierowa
prezentacja nowego
i wyjàtkowego modelu
Superamerica: 12-cylindrowego
zdobywcy rekordu najszybszego
na Êwiecie kabrioletu. Nazwa nawiàzuje
do ulubionego modelu Enzo Ferrari.

SuperFerrari

Ênie Fer ra ri. W ro ku 2004 sprze da no
oko ∏o 4900 sa mo cho dów osià ga jàc
naj wy˝ sze ob ro ty w hi sto rii fir my: pra -
wie 1,5 mi liar da eu ro (wzrost o 20%
w sto sun ku do po przed nie go ro ku).
Po pre zen ta cji w paê dzier ni ku mo de lu
F430 o oÊmiu cy lin drach i cen tral nym
sil ni ku, w cià gu za le d wie kil ku dni
sprze da no ca ∏à je go rocz nà pro duk cj´.

Te raz na de sz∏a po ra na no wy mo del
Su per a me ri ca: nie zwy k∏y ka brio let
z 12-cy lin dro wym sil ni kiem. Za pro jek -
to wa ny na ba zie li mu zy ny 575M Ma -
ra nel lo b´ dzie pro du ko wa ny w ogra ni -
czo nej licz bie 559 eg zem pla rzy.
Ofi cjal ny de biut no we go Fer ra ri od by∏
si´ w Ame ry ce (nie mo g∏o byç ina -
czej) pod czas Sa lo nów Sa mo cho do -

Dla Fer ra ri na de sz∏y z∏o te la ta.
Po za koƒ cze niu pià tych mi strzostw
Êwia ta kie row ców For mu ∏y 1, któ re
po raz ko lej ny z rz´ du wy gra∏ Mi cha el
Schu ma cher, i po zdo by ciu po raz
szó sty w cià gu sze Êciu lat mi strzo stwa
kon struk to rów, roz po cz´ ∏y si´ przy go -
to wa nia do no we go se zo nu wy Êci go -
we go, w któ rym fa wo ry tem jest w∏a -



Ferrari
na Manhattanie
Pi´çdziesi´ciolecie Ferrari w Stanach
Zjednoczonych uczczono inauguracjà
nowego salonu wystawowego w Nowym
Jorku. Znajduje si´ on w najbardziej
presti˝owej dzielnicy miasta, na rogu
Park Avenue i 55 Ulicy. Kilka domów
od miejsca, gdzie Luigi Chinetti,
amerykaƒski kierowca w∏oskiego
pochodzenia, zwyci´zca wyÊcigu 24
godziny Le Mans, wielki przyjaciel Enzo
Ferrari i pierwszy importer w∏oskich
modeli sportowych, otworzy∏ swój
pierwszy salon w roku 1954. A tak˝e
niedaleko „Moma”, legendarnego
Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej.
Ferrari ∏àczà z Amerykà bliskie
i d∏ugotrwa∏e relacje. Od dziesi´cioleci
Stany Zjednoczone sà g∏ównym rynkiem
dla modeli tej marki. I pomimo tego, ˝e
Formu∏a 1 musi dzieliç si´ popularnoÊcià
z lokalnymi wyÊcigami, takimi jak
Formu∏a Indy, producent z Maranello
mo˝e zawsze liczyç na rzesze fanów, jak
w ˝adnym innym kraju na Êwiecie.
W 2004 roku Ferrari ustanowi∏o nowy
rekord sprzedajàc w USA oko∏o 1400
samochodów. Maserati zaÊ mo˝e
pochwaliç si´ portfelem 1300 zamówieƒ,
co jest tak˝e doskona∏ym wynikiem. 
Po wystawie na Manhattanie otwarto
dwie inne, nowe siedziby marki:
na W´grzech i w S∏owenii. W ten sposób
Grupa Ferrari-Maserati jest ju˝ obecna
w 52 krajach Êwiata.

wych w Los An ge les i De tro it. Ten nie -
zwy k∏y sa mo chód jest wy po sa ̋o ny,
tak sa mo jak mo del 575M, w sil nik
przed ni V12 o po jem no Êci 5.748 cm3

i mo cy 540 KM. Ty le, aby osià gnàç
320 km/h, co czy ni z nie go naj szyb szy
ka brio let Êwia ta.
Po czàw szy od lat pi´ç dzie sià tych
ubie g∏e go wie ku za ufa nym sty li stà

nad wo zi dla mo de li Fer ra ri jest Pi nin -
fa ri na. Rów nie˝ tym ra zem pro jek tan -
ci z Ma ra nel lo zwró ci li si´ do te go
s∏yn ne go ate lier w Tu ry nie, gdzie po -
wsta∏ sa mo chód o wy raê nych li niach
zdra dza jà cych na pierw szy rzut oka
po kre wieƒ stwo z in ny mi mo de la mi
Fer ra ri. Je go cha rak te ry stycz nà ce chà
jest sztyw ny dach „Re vo cro mi co”.
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Dzi´ ki no we mu me cha ni zmo wi elek -
trycz ne go ste ro wa nia, szkla ny pa nel
ob ra ca si´ o 180 stop ni prze kszta∏ ca -
jàc sa mo chód z li mu zy ny w ro ad ster.
Na wy ko na nie tej czyn no Êci po trze ba
za le d wie 10 se kund, a pa nel nie zaj -
mu je ani jed ne go cen ne go cen ty me -
tra sze Êcien ne go ba ga˝ ni ka. Szy ba
elek tro chro ma tycz na da chu, za pro -
jek to wa na przez Sa int Go ba ina, zmie -
nia swo jà przej rzy stoÊç po na ci Êni´ ciu
przy ci sku na de sce roz dziel czej. Nie -
spo ty ka ny wcze Êniej me cha nizm, któ -
ry wraz z 12-cy lin dro wym sil ni kiem
i za sto so wa niem tech no lo gii wy Êci go -
wych (po czàw szy od se kwen cyj nej
skrzyni bie gów do ha mul ców w´ glo -ce -
ra micz nych) czy ni z Su per a me ri ca na -
praw d´ wy jàt ko wy sa mo chód.
Pierw szy mo del Su per a me ri ca, czy -
li 410, po wsta∏ w 1955 ro ku. Za stà -
pi∏ on po przed ni 375 Ame ri ca, naj -
bar dziej luk su so wy (i naj dro˝ szy) mo -
del Fer ra ri, na zwa ny tak w ho∏ dzie dla
kra ju, któ re go ów cze sny i dzi siej szy ry -
nek, jest naj wa˝ niej szy dla pro du cen -
ta tej mar ki. Mo del by∏ wy po sa ̋o ny
w sil nik 12-cy lin dro wy w uk∏a dzie wi -
dla stym, o po jem no Êci 5 li trów, a nad -

wo zie pro jek to wa li, w za le˝ no Êci
od gu stu klien ta, ta cy sty li Êci jak Sca -
gliet ti, Bo ano, Ghia i oczy wi Êcie Pi nin -
fa ri na. Jak na tam tà epo k´ mo de le
mia ∏y osià gi zbli ̋o ne do sa mo cho dów
wy Êci go wych: po nad 240 km/h i przy -
spie sze nie od 0 do 100 w 6 s. W su -
mie wy pro du ko wa no 30 eg zem pla rzy.
Dzie dzic two mo de lu 410 prze jà∏
w 1960 ro ku mo del 400. Nad wo zie
opra co wa ne przez Pi nin fa ri n´ zo sta ∏o
za pro jek to wa ne w tu ne lu ae ro dy na -
micz nym. Sa mo chód wy pro du ko wa no
w 48 eg zem pla rzach, któ re tra fi ∏y

SCHUMI ZDOBYWA PARY˚

Niecodziennie zdarza si´ oglàdaç
Formu∏´ 1 w mieÊcie. Setki tysi´cy
pary˝an zebra∏o si´ na Champs Elyseés,
by oklaskiwaç mistrza Êwiata Michaela
Schumachera, który za kierownicà
modelu F2004 jecha∏ na czele parady
samochodów Ferrari. Za kierownicami zasiedli s∏ynni rajdowcy
i osobistoÊci: Jean Todt, René Arnoux, Patrick Tambay, Felipe Massa
i re˝yser Luc Besson. Parada – zorganizowana na czeÊç Formu∏y 1
od ¸uku Tryumfalnego do Placu Concorde – zainaugurowa∏a jednoczeÊnie
powstanie nowego oÊrodka badaƒ nad chorobami neurologicznymi.

Wn´ trze mo de lu Fer ra ri Su per a me ri ca.
Po pra wej: mo del ze z∏o ̋ o nym 
da chem oraz ory gi nal ny 
me cha nizm otwie ra nia da chu.

do ga ra ̋y biz nes me nów i ko ro no wa -
nych g∏ów. Mo del o nu me rze se ryj -
nym 3097SA po zo sta∏ na to miast
w Ma ra nel lo. Za ku pi∏ go bo wiem En zo
Fer ra ri, któ ry do tam tej po ry mó wi∏:
„Nie mo ̋e my so bie po zwo liç na Fer ra -
ri”. W 1961 ro ku by∏ ju˝ jed nak cz∏o -
wie kiem suk ce su, któ re go staç by ∏o
na ta ki sa mo chód. Zle ci∏ te˝ Pi nin fa ri -
nie wy ko na nie uni ka to we go eg zem -
pla rza w ko lo rze ja sno zie lo nym, me ta -
li zo wa nym, z re flek to ra mi nie w kszta∏ -
tach op∏y wo wych i sie dze nia mi wy koƒ -
czo ny mi tka ni nà a nie skó rà.
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Fiat Kobelko, Kobelko, O&K 
i New Holland Construction
– cieszàce si´ uznaniem firmy
z bran˝y maszyn do robót
ziemnych nale˝àce do Grupy CNH
powo∏a∏y do ˝ycia jednà globalnà
mark´: New Holland, która
wspólnie z Grupà Case, zmierzy
si´ z konkurencjà na Êwiatowych
rynkach.

Jed na, ale sil na za czte ry. Od sa me go po wsta nia w 1999 ro ku CNH obej -
mo wa ∏o pi´ç ma rek z bran ̋y ma szyn do ro bót ziem nych. Pierw sza z nich – Ca -
se – obec na na ca ∏ym Êwie cie z pe∏ nà ga mà wy ro bów, po zo sta ∏e czte ry – Fiat
Ko bel ko, Ko bel ko, New Hol land Con struc tion i O&K – spe cja li zu jà si´ w ryn -
kach re gio nal nych. Te ostat nie od koƒ ca stycz nia zjed no czy ∏y si´ w Eu ro pie,
Ro sji, Afry ce, na Bli skim Wscho dzie i w Ame ry ce ¸a ciƒ skiej pod jed nà mar kà:
New Hol land, mo gà cà po chwa liç si´ du ̋ym do Êwiad cze niem i tra dy cjà wy pra -
co wa nà przez wszyst kie czte ry mar ki. Ma jàc do dys po zy cji dwie du ̋e mar ki
i dwie sie ci dys try bu cji – New Hol land i Ca se – CNH mo ̋e sta nàç do ry wa li -
za cji z kon ku ren cjà na Êwia to wych ryn kach. O sy tu acji na ryn ku ma szyn do ro -
bót ziem nych roz ma wia my z Pie ro Marita no, pre ze sem od dzia ∏u Con struc tion
Equ ip ment na Eu ro p´, Afry k´, Bli ski Wschód i Ro sj´. 
Ja kie ce le wy zna cza so bie CNH?
„W na szej bran ̋y CNH jest jed nym z li de rów, zw∏asz cza w ta kiej li nii wy ro bów,
jak na przy k∏ad ko par ko -∏a do war ki czy „skid ste er lo aders”. Na szym ce lem jest
po pra wa ren tow no Êci i udzia ∏ów w ryn ku”.
Dla cze go po ∏à czo no mar ki?
„To ostat nia roz gryw ka me czu, któ ry roz po czà∏ si´ pi´ç lat te mu. CNH roz wi ja -
∏o si´ w mia r´ przej mo wa nia spó∏ ek, a za tem i ma rek. Na po czàt ku chcie li Êmy
po zo staç wier ni ich spe cy fi ce, tak, aby klien ci mo gli je z ∏a two Êcià roz po znaç.
Jed nak w mi´ dzy cza sie przy go to wa li Êmy in no wa cyj ny pro gram od no wy ga my.
W cià gu ostat nich trzech lat wy lan so wa li Êmy 266 no wych mo de li i do po ∏o -
wy 2005 ro ku za koƒ czy my od no w´ ca ∏ej ga my. Te raz, kie dy na sze pro duk ty sà
do brze zna ne i ce nio ne, nad szed∏ mo ment, aby po my Êleç o stro nie han dlo wej.
Na byw cy ma szyn bu dow la nych ku pu jà je, by roz wi jaç swój biz nes. ˚à da jà za -

tem pro duk tów, któ re nie tyl ko za pew -
nià im osià gi, ja kich po trze bu jà, ale
któ re by ∏y by rów nie˝ cz´ Êcià kom plet -
nej ga my, funk cjo no wa ∏y jak naj d∏u ̋ej,
mo g∏y byç szyb ko i ∏a two na pra wio ne,
nie tra ci ∏y na war to Êci w cza sie.
Pod tym wzgl´ dem szyb ka i sku tecz -
na ob s∏u ga tak sa mo si´ li czy, jak
i osià gi ma szy ny. Te raz dzi´ ki ra cjo na -
li za cji na szych ma rek, mo ̋e my zwi´k -
szyç sku tecz noÊç pro ce sów, któ re za -
czy na jà si´ w mo men cie za mó wie nia,
a koƒ czà na ob s∏u dze po sprze da˝ nej”.
Dla cze go wy bór pad∏ w∏a Ênie
na mar k´ New Hol land?
„Prze pro wa dzi li Êmy pi´ç ty si´ cy wy -
wia dów, aby zro zu mieç, czym kie ru -
jà si´ klien ci w mo men cie do ko ny -
wa nia wy bo ru i któ ra z ma rek mo -
g∏a by wzbu dziç w nich naj wi´k sze
za ufa nie. Na ko niec wy bra li Êmy New
Hol land, mar k´ zna nà dzi´ ki suk ce -
som od nie sio nym w sek to rze rol ni -
czym i roz po wszech nio nà rów nie˝
w bran ̋y bu dow la nej”.

W jednoÊci
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Ja kie ko rzy Êci przy nie sie to po -
∏à cze nie?
„Za rzà dza nie jed nà mar kà za miast
czte re ma prze no si si´ na oszcz´d no -
Êci w lo gi sty ce, cz´ Êciach za mien -
nych, in wen ta ry za cji, re la cjach z do -
staw ca mi i przede wszyst kim w sfe rze
han dlo wej. Po przed nio trze ba by ∏o
mno ̋yç przez czte ry kosz ty re kla my,
ofert spe cjal nych, po ka zów. Ta z∏o ̋o -
na sy tu acja od bi ja ∏a si´ rów nie˝
na sys te mach ko mu ni ka cji. Ist nia ∏o
ry zy ko, ˝e czte ry mar ki za cznà wza -
jem nie kon ku ro waç. Te raz na to miast
ca ∏a struk tu ra dys try bu cji b´ dzie
w sta nie ukie run ko waç in we sty cje
w spo sób bar dziej ra cjo nal ny, na wy -
∏àcz nie jed nà mar k´ i to jesz cze „full -
-li ner”, w po rów na niu do kon ku ren cji
po sia da jà cà nie wa ry god nie ob szer nà
ofer t´: dwa na Êcie ro dzin wy ro bów
i sie dem dzie siàt je den ró˝ nych mo de li”.
Z ja ki mi trud no Êcia mi b´ dà mu -
sia ∏y si´ zmie rzyç?
„Po ∏à cze nie ru szy ∏o za le d wie szeÊç

mie si´ cy te mu, a ju˝ wszyst kie pro -
ble my tech nicz ne zo sta ∏y roz wià za -
ne. Te raz bu du je my po czu cie to˝ sa -
mo Êci wo kó∏ mar ki New Hol land,
po nie wa˝ do praw dzi wej zmia ny nie
wy star czy pod mia na ety kiet ki i prze -
ma lo wa nie ma szy ny na ˝ó∏ to. Trze -
ba za an ga ̋o waç w ten pro ces bez
wy jàt ków wszyst kie oso by kon tak tu -
jà ce si´ z klien ta mi. Jest ich po -
nad czte ry ty sià ce”.
Jak wy glà da przy sz∏oÊç no wych
wy ro bów?
„No wa ga ma zo sta ∏a za pro jek to wa -
na w opar ciu o lo gi k´ plat for my. Prze -

j´ li Êmy to co naj lep sze z do Êwiad cze -
nia New Hol land Con struc tion
w bran ̋y ma szyn kom pak to wych,
z tech no lo gii O&K w bran ̋y ko pa rek
ko ∏o wych, rów nia rek i „com pact whe -
el lo ader”. Przede wszyst kim jed nak
w dzie dzi nie ko pa rek gà sie ni co wych
sko rzy sta li Êmy z wie dzy Fiat Ko bel ko,
którà wzbo ga ciliÊmy dzi´ ki wy mia nie
know -how z ja poƒ skim part ne rem”.
W Eu ro pie mar ka Ko bel ko na dal
b´ dzie obec na na ko par kach gà -
sie ni co wych i na mi ni ko par kach
New Hol land. Dla cze go?
„W bran ̋y ma ∏ych, Êred nich i du ̋ych
ko pa rek ba zu je my na tech no lo gii Ko -
bel ko. Jest to po wszech nie zna -
na na zwa. Zde cy do wa li Êmy za tem
po ∏à czyç jà z na zwà New Hol land, co
ma sta no wiç gwa ran cj´ wy so kiej ja -
ko Êci tej li nii wy ro bów”.
Na dal zo sta nie za cho wa na od -
r´b noÊç po mi´ dzy de ale ra mi
Ca se i New Hol land?
„Na sza stra te gia opie ra si´ na Êci Êle
okre Êlo nej to˝ sa mo Êci wy ro bu. Je ̋e li
cho dzi o ko par ki to ich od r´b noÊç
jest ju˝ wi docz na, po nie wa˝ Ca se
sto su je tech no lo gi´ Su mi to mo,
a New Hol land tech no lo gi´ Ko bel ko.
Na szym ce lem jest wpro wa dze nie
bar dzo po dob ne go zró˝ ni co wa nia
w in nych li niach wy ro bu dwóch gam
w opar ciu o po trze by klien ta. Przy tyl -
ko dwóch mar kach mo˝ na to zro biç
po roz sàd nych kosz tach”.
Czy nie ma ry zy ka, ˝e te zmia ny
nie co zdez o rien tu jà klien tów?
„Pla nu je my se ri´ ini cja tyw z za kre su
ko mu ni ka cji i re kla my in sty tu cjo nal -
nej oraz re kla my wy ro bu zgod nie z ha -
s∏em „cià g∏oÊç us∏ug”. Chce my uspo -
ko iç ak tu al nych w∏a Êci cie li, za pew nia -
jàc o cià g∏o Êci ob s∏u gi dla ich ma szyn
i jed no cze Ênie pod kre Êliç, ˝e obec -
na sieç jest sil niej sza i bar dziej wy spe -
cja li zo wa na. Do tej po ry do tar ∏y
do nas tyl ko po zy tyw ne ko men ta rze.
Cze ka my na re ak cj´ ryn ku”.

Pie ro Ma ri ta no. Wy ̋ej: 
nie któ re ma szy ny 
z no wà mar kà.

si∏a
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Od nie daw na ka˝ dy z au to ry zo wa nych de ale rów Ive co jest zo bo wià -
za ny do wy po sa ̋e nia warsz ta tu w sa mo chód ser wi so wy spe∏ nia jà cy su ro we
wy ma ga nia sta wia ne przez spe cja li stów kon cer nu. Okre Êlo no za rów no typ
po jaz du prze zna czo ne go pod za bu do w´, jak i po ziom wy po sa ̋e nia. Dzi´ ki te -
mu, nie za le˝ nie od miej sca awa rii, ob s∏u ga tech nicz na ofe ro wa na jest
na rów nie wy so kim po zio mie. 
Ja koÊç ob s∏u gi i skra ca nie cza su po trzeb ne go na do ko na nie nie zb´d nych for -
mal no Êci przed wy s∏a niem po mo cy dro go wej sta no wi dla Ive co nie zwy kle
wa˝ nà kwe sti´. Po stwier dze niu uster ki, kie row ca mo ̋e zg∏o siç awa ri´ po jaz -
du bez po Êred nio u naj bli˝ sze go de ale ra Ive co (je Êli wie, któ ry ser wis znaj du -
je si´ naj bli ̋ej) lub za po Êred nic twem te le fo nicz ne go cen trum zg∏o sze nio we go.
W dru gim (nie co bar dziej roz bu do wa nym) przy pad ku, cen trum na wià zu je
kon takt z naj bli˝ szym de ale rem. Na st´p nie ser wis ∏à czy si´ z kie row cà unie -
ru cho mio nej ci´ ̋a rów ki, aby uzy skaç jak naj wi´ cej in for ma cji o uster ce i do -
braç od po wied nie cz´ Êci za mien ne bàdê spe cja li stycz ne na rz´ dzia. War to
w tym miej scu za zna czyç, ˝e za ∏o gi sa mo cho dów ser wi so wych (dwie eki py
po dwie oso by u ka˝ de go z au to ry zo wa nych de ale rów Ive co) sk∏a da jà si´
z wy so kiej kla sy me cha ni ków, dys po nu jà cych sze ro kà wie dzà i du ̋ym do -
Êwiad cze niem. Od nich za le ̋y szyb kie usu ni´ cie awa rii. DziÊ bo wiem nie
mo˝ na po zwo liç so bie na po no sze nie do dat ko wych kosz tów wy ni ka jà cych

Obecnie samochody ci´˝arowe sà ciàgle
w drodze, zmienia si´ jedynie za∏oga.
Dlatego posiadanie stacji obs∏ugi
otwartych 6 dni w tygodniu to za ma∏o. DziÊ
konieczna jest ca∏odobowa opieka
techniczna, we wszystkie dni roku. Dlatego
Iveco Poland wzbogaca sieç
autoryzowanych warsztatów o nowoczesne
pojazdy serwisowe, gotowe
do natychmiastowego dzia∏ania.

z b∏́ d nej, te le fo nicz nej dia gno zy ser wi su. 
Dy ̋u ru jà ca za ∏o ga ser wi su po dej mu je
de cy zj´ o na pra wie ci´ ̋a rów ki na dro -
dze bàdê te˝ o jej od ho lo wa niu
do warsz ta tu. W pierw szym przy pad ku,
te le fo nicz ne cen trum zg∏o sze nio we
po wia da mia ne jest przez ser wis mo bil -
ny o usu ni´ ciu awa rii, co po twier dza -
ne jest u kie row cy. Dla pod no sze nia
ja ko Êci ob s∏u gi prze pro wa dza ny jest
po miar cza su mi´ dzy ko lej ny mi eta pa -
mi in ter wen cji. Du ̋à wa g´ przy wià zu je
si´ rów nie˝ do cza su po trzeb ne go
do pod j´ cia de cy zji o ho lo wa niu bàdê
prze pro wa dze niu na pra wy na dro dze
(prze k∏a da si´ to na spraw noÊç funk -
cjo no wa nia struk tur we wn´trz nych

Mobilne
warsztaty 

Iveco
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ka˝ dej au to ry zo wa nej sta cji ob s∏u gi).
DziÊ do na pra wy ci´ ̋a ró wek nie wy -
star czy jed nak naj bo gat szy na wet
kom plet tra dy cyj nych na rz´ dzi i stó∏
warsz ta to wy. Ka˝ dy sa mo chód ser wi -
so wy Ive co wy po sa ̋o no do dat ko wo
w agre gat prà do twór czy o mo cy mak -
sy mal nej 12 kVA (pràd zmien ny o na -
pi´ ciu 230/400 V, 50 Hz) na p´ dza ny
sil ni kiem o mo cy 20 KM. Przy mak sy -
mal nym ob cià ̋e niu za pas pa li wa wy -
star cza na oko ∏o 5 go dzin pra cy. W sa -
mo cho dzie b´ dzie umiesz czo na spa -
war ka oraz kom pre sor o ci Ênie niu ro -
bo czym 10 ba rów wraz ze zbior ni kiem
spr´ ̋o ne go po wie trza. Ze staw ta kich
urzà dzeƒ spe cjal nych gwa ran tu je

mo˝ li woÊç szyb kie go usu ni´ cia wie lu
uste rek bez po Êred nio na dro dze.
Za ∏o ga sa mo cho du ser wi so we go b´ -
dzie dys po no wa ∏a rów nie˝ kom pu te -
rem dia gno stycz nym E.A.SY. Za pew -
nia on ko mu ni ka cj´ z ci´ ̋a rów ka mi
Ive co oraz pe∏ ni ro l´ prze woê ne go biu -
ra. Jest wy po sa ̋o ny w mo dem, in ter -
fa ce „Blu eto oth”, czyt nik p∏yt DVD do
odczytu ka ta lo gu cz´ Êci za mien nych
i wie le przy dat nych funk cji. Kom pu ter
E.A.SY. jest po nad to przy sto so wa ny
do pra cy w nie ko rzyst nych wa run kach.
Po sia da np. za bez pie cze nie przed
upad kiem ze spo rej wy so ko Êci, nie
strasz ne mu sà tak ̋e ˝rà ce sub stan -
cje czy te˝ ni skie tem pe ra tu ry pra cy.

Na mobilne warsztaty
najodpowiedniejszy jest s∏ynàcy
z ∏atwoÊci adaptacji furgon Iveco
Daily 35S13 o rozstawie osi 330 cm
i zewn´trznej wysokoÊci
ca∏kowitej 264 cm (dach „H2”).
Dzi´ki temu we wn´trzu
(wysokoÊç 190 cm) mo˝na si´
swobodnie poruszaç na stojàco.
Jest to szczególnie wa˝ne
w przypadku samochodu
serwisowego, w którym przestrzeƒ
musi gwarantowaç pracownikom
odpowiednie warunki pracy.
Swobodne wchodzenie
do przestrzeni ∏adunkowej
umo˝liwiajà równie˝ boczne drzwi
przesuwne (o szerokoÊci
Êwiat∏a 125 cm), jak i drzwi tylne
(154 cm). W obu przypadkach
wysokoÊç jest bliska 180 cm: nie
trzeba zatem pochylaç g∏owy
przy wsiadaniu. 
Iveco Daily 35S13 nap´dza
nowoczesny silnik wysokopr´˝ny
z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa
„common rail”, który ∏àczy wysokie
osiàgi oraz ekonomik´ eksploatacji.
Przy ca∏kowitej pojemnoÊci

skokowej 2,8 dm3 rozwija moc
maksymalnà 92 kW (125 KM)
przy 3600 obr./min oraz moment
obrotowy (o bardzo p∏asko
biegnàcej krzywej, gwarantujàcej
Êwietnà elastycznoÊç)
wynoszàcy 290 Nm przy 1800
obr./min. Doskona∏à dynamik´
samochodu zawdzi´czamy równie˝
zblokowaniu silnika
z szeÊciobiegowà, r´cznà skrzynià,
pozwalajàcà optymalnie
wykorzystaç w ruchu parametry
jednostki. Skuteczne zatrzymanie
samochodu gwarantujà hamulce
tarczowe na obu osiach.
Zabudow´ warsztatowà opracowa∏a
i wykona∏a firma Modul System.
Do dyspozycji sà szafki narz´dziowe
oraz blat warsztatowy. Przewidziano
równie˝ miejsce na kilka
segregatorów, jest równie˝ imad∏o,
tablic´ na podwieszane narz´dzia,
szuflady wy∏o˝one gumowà
wyk∏adzinà i zabezpieczone
przed samoistnym wysuwaniem si´
oraz nadmiernym ha∏asowaniem.
Zadbano tak˝e o wydajne
oÊwietlenie wn´trza. 

Uru cho mie nie pro gra mu mo bil nych
ser wi sów to istot ny krok na dro dze
dal sze go pod no sze nia ja ko Êci us∏ug.
Obec nie bo wiem nie zwy kle wa˝ na
jest, poza sprzeda˝à, tak ̋e ob s∏u ga
po sprze da˝ na. Gdy wi´c do wspo -
mnia nych us∏ug do da my jesz cze
mo˝ li woÊç ca ∏o do bo we go (rów nie˝
w Êwi´ ta) spro wa dza nia cz´ Êci z ma -
ga zy nu cen tral ne go w Biel sku -Bia ∏ej,
a tak ̋e sta no wi ska te le ma tycz ne po -
zwa la jà ce zdal nie pro gra mo waç kom -
pu te ry po k∏a do we i ka se ty ste ru jà ce,
dia gno sty k´ kom pu te ro wà – otrzy -
ma my ob raz nie zwy kle pr´˝ nie roz wi -
ja jà cej si´ i no wo cze snej sie ci ser wi -
so wej po jaz dów Ive co.

Serwisowe Daily
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Si rio Pol ska Êwiad czy us∏u gi w za kre sie Oce ny i Za rzà dza nia Ry zy -
kiem Prze my s∏o wym – Ochro ny Osób i Mie nia, Bez pie czeƒ stwa Po ̋a ro we -
go oraz Trans por tu. Ozna cza to, ˝e fir ma wdro ̋y ∏a jed no cze Ênie Cer ty fi kat
ISO 9001 do ty czà cy ja ko Êci, ISO 14001 do ty czà cy po li ty ki Êro do wi sko wej
oraz ISO 18001 z za kre su bez pie czeƒ stwa i hi gie ny pra cy. 
Do ofi cjal ne go prze ka za nia cer ty fi ka tów do sz∏o na Zam ku Su∏ kow skich
w Biel sku -Bia ∏ej pod ko niec lu te go te go ro ku. Swo je wy ra zy uzna nia i gra -
tu la cje prze ka za li pod czas ce re mo nii wr´ cze nia cer ty fi ka tów przed sta wi -
cie le naj wy˝ sze go kie row nic twa spó∏ ki Fiat Au to Po land oraz Sek to ra Bez -
pie czeƒ stwa Gru py Fia t.
„Mia ∏am przy jem noÊç prze wod ni czyç ze spo ∏o wi au dy to rów, do sko na le
wi´c wiem, jak ci´˝ ko pra co wa li Êcie Paƒ stwo, by osià gnàç ten suk ces.
– mó wi ∏a w cza sie ce re mo nii Ma ria Pa ter, przed sta wi ciel ka spó∏ ki cer ty fi -
ku jà cej RWTÜV. – Na ogó∏ bo wiem fir my wdra ̋a jà na po czà tek tyl ko je den
sys tem (naj cz´ Êciej ten zwià za ny z ja ko Êcià), a do pie ro w dal szej per spek -
ty wie uzu pe∏ nia jà go o za rzà dza nie Êro do wi sko we i BHP (w za kre sie ochro -
ny i pre wen cji). Si rio Pol ska pod j´ ∏o znacz nie trud niej sze wy zwa nie i spe∏ -
ni ∏o wy ma ga nia wszyst kich trzech norm, in te gru jàc ca ∏y sys tem za rzà dza -
nia. Na 1400 na szych klien tów bar dzo nie wie lu, bo za le d wie 5%, ma cer -

Trzy certyfikaty ISO wdro˝y∏a jednoczeÊnie
w ostatnim czasie spó∏ka Sirio Polska,
potwierdzajàc zarówno wysokà jakoÊç
Êwiadczonych us∏ug, jak i równie wysoki
poziom zarzàdzania wszystkimi obszarami
swej dzia∏alnoÊci.

ty fi ko wa ne wszyst kie trzy sys te my”.
Fir ma Si rio Pol ska po wsta ∏a w 2001
ro ku – od te go cza su znacz nie roz wi -
n´ ∏a swo jà dzia ∏al noÊç, szcze gól nie
na te re nach za k∏a dów prze my s∏o -
wych w Biel sku -Bia ∏ej, Ty chach i Sko -
czo wie. W spó∏ ce za trud nio nych jest
obec nie w su mie 230 osób, we
wszyst kich trzech od dzia ∏ach. Do gro -
na jej klien tów na le ̋à m.in. Fiat Au to
Po land, Fiat -GM Po wer tra in Pol ska,
Bu si ness So lu tions, Si ste ma Po land,
Del fo Pol ska, Avio Pol ska, Den so

Zintegrowana
ochrona
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Ther mal Si stem, Le ar Cor po ra tion.
„Spó∏ ka jest w sta nie za ofe ro waç
us∏u gi rów nie˝ fir mom nie na le ̋à cym
do Gru py Fiat – mó wi∏ Ma rio Li be ra -
le, pre zes Si rio Pol ska – i ak tu al nie
30% na szych przy cho dów to wy nik
re ali zo wa nia us∏ug na rzecz spó∏ ek
ze wn´trz nych. Na sze obec ne kosz ty
sà ni˝ sze o 25% od tych, któ re pa -
mi´ ta my z po czàt ków dzia ∏al no Êci
spó∏ ki. Dzi´ ki te mu je ste Êmy kon ku -
ren cyj ni wo bec firm o po dob nym
pro fi lu, a wy so ka ja koÊç us∏ug czy ni

na szà ofer t´ atrak cyj nà. Efek ty te sà
wy ni kiem wy t´ ̋o nej pra cy wszyst kich
pra cow ni ków spó∏ ki”.
Sta wia jàc na dal szy roz wój fir my, dy -
rek cja spó∏ ki za in we sto wa ∏a znacz nà
cz´Êç zy sków uzy ska nych w cià gu
ostat nich dwóch lat przede wszyst -
kim w no we wy po sa ̋e nie i szko le nia
za wo do we swo ich pra cow ni ków. 
„Mi nio ne trzy la ta dzia ∏al no Êci Si rio
Pol ska, to czas du ̋e go wy si∏ ku
wszyst kich pra cow ni ków – za pew nia∏
dy rek tor Si rio Pol ska En zo San to ro

pod czas uro czy sto Êci. – Pra co wa li -
Êmy in ten syw nie, by za pew niç roz wój
i kon so li da cj´ na szej spó∏ ki, któ ra
w cià gu osta nich trzech lat zwi´k szy -
∏a swo je ob ro ty i po sze rzy ∏a ga m´
Êwiad czo nych us∏ug. Spó∏ ka bar dzo
si´ zmie ni ∏a i ewo lu owa ∏a. Mi mo to,
zda je my so bie spra w´, ˝e je ste Êmy
do pie ro na po czàt ku na szej dro gi.
Dla te go te˝ uzy ska nie trzech wa˝ -
nych cer ty fi ka tów ISO nie trak tu je my
jak ce lu, ale jak punkt star to wy
w na szej dal szej dro dze”. 

Na zdj´ciu 
po lewej:
dyrektor Sirio
Polska - Enzo
Santoro, Maria
Pater ze spó∏ki
RWTÜV oraz Mario
Liberale - prezes
Sirio Polska.

Poni˝ej od lewej:
nowe radiowozy 
Fiat Panda
na wyposa˝eniu
pracowników
ochrony, centrala
dowodzenia i wóz
gaÊniczy Iveco
Daily 65C1D,
przystosowany
do gaszenia ognia
z bliskiej odleg∏oÊci.
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W kon kur sie fo to gra ficz nym „Fia ta Wo kó∏ Nas” udzia∏ wzi´ ∏o po nad 150
fo to gra fów -ama to rów. Bio ràc jed nak pod uwa g´ po ziom na de s∏a nych prac
i wy raê nie wi docz ne do Êwiad cze nie ich au to rów, okre Êle nie ama tor od no si
si´ tyl ko do fak tu, ˝e ro bià coÊ z za mi ∏o wa nia.
Przy po mnij my – te ma tem kon kur su by ∏y „Mo je wa ka cje, mo ja ro dzi na”.
G∏ów na na gro da, no te bo ok Fu jit su Sie mens FSC Ami lo L6825, przy pa d∏a
w udzia le zdo byw cy pierw sze go miej sca – Prze my s∏a wo wi Sa na ko wi, na co
dzieƒ pra cow ni ko wi wy dzia ∏u mon ta ̋u Fia ta Au to Po land w Ty chach. 
Dru gie miej sce za j´ ∏a Agniesz ka Pa jor, cór ka pra cow ni ka Fia ta Au to Po -
land, któ ra otrzy ma ∏a di sc man Pa na so nic SL -CT710. 
Przy zna no rów nie˝ na gro d´ spe cjal nà ufun do wa nà przez Sa tiz Po land: cy fro -
wy apa rat fo to gra ficz ny So ny DSC -P93 dla Ma∏ go rza ty Czu ba li z Ge sco.
W gro nie wy ró˝ nio nych au to rów zdj´ç zna leê li si´: Pa we∏ Mszy ca, Dag ma -
ra Szcze pa nik, Ka zi mierz Gur gul, To masz Rad ko i Ja nusz Âcier ski.
„Fiat Wo kó∏ Nas to cza so pi smo, któ re przy bli ̋a na szà fir m´ i na szà dzia ∏al -
no Êç ro dzi nom pra cow ni ków. – mó wi∏ pod czas wr´ cza nia na gród dy rek tor
Zdzi s∏aw Ar let. – Wasz udzia∏ w kon kur sie fo to gra ficz nym jest do wo dem, ˝e
to si´ uda je. Dla te go bar dzo si´ cie sz´, ˝e kon kurs ten ist nie je. Ja sam te˝
ro bi´ zdj´ cia, ale dziÊ o ja koÊç fo to gra fii w∏a Êci wie nie trze ba si´ mar twiç.
Apa rat ro bi za cz∏o wie ka prak tycz nie wszyst ko, trze ba tyl ko od po wied nio na -
kie ro waç obiek tyw. Skoƒ czy ∏y si´ cza sy ciem ni i d∏u gie go wy wo ∏y wa nia, pod -
czas któ re go zdj´ cia mo˝ na by ∏o ze psuç rów nie ∏a two, jak pod czas fo to gra -
fo wa nia. Ale cza sem, pa trzàc przez obiek tyw wi dzi si´ co in ne go, ni˝ póê niej
na zdj´ ciu. Dla te go tak wa˝ ne sà po mys∏, do Êwiad cze nie i fo to gra ficz ny in -
stynkt. Wam ich nie bra ku je”.

Konkurs fotograficzny zorganizowany przez
naszà redakcj´ mamy ju˝ za sobà. Jego
uczestnicy, którym nagrody wr´czy∏
dyrektor Zdzis∏aw Arlet, na co dzieƒ zajmujà
si´ zupe∏nie czymÊ innym. ¸àczy ich jedno –
Fiat i pasja fotografowania.

Âwiat 
w obiektywie

Je rzy 
Pie kar czyk, 
re dak tor 
na czel ny 
Fia ta 
Wo kó∏ Nas
i prze wod ni -
czà cy ju ry:

„W po przed niej edy cji na sze go kon -
kur su fo to gra ficz ne go udzia∏ wzi´ ∏o 80
uczest ni ków, tym ra zem po nad 150.
Ma my na dzie j´, ˝e za trze cim ra zem
b´ dzie ich jesz cze wi´ cej. Co war te
od no to wa nia, obec nie fo to gra fia bar -
dzo moc no si´ spo pu la ry zo wa ∏a i w∏a -
Êci wie ka˝ dy, kto ma tro ch´ oszcz´d -
no Êci, mo ̋e ku piç so bie po rzàd ny
apa rat. Resz ta, czy li  wy ko na nie cie ka -
we go i nie kon wen cjo nal ne go zdj´ cia
za le ̋y ju˝ tyl ko od po my s∏u, re flek su
i pew nej wra˝ li wo Êci w po strze ga niu
te go, co nas ota cza. Kie dy z tech nicz -
ne go punk tu wi dze nia wy ko na nie do -
bre go zdj´ cia nie jest ju˝ pro ble mem,
fo to ama to rzy za czy na jà sta no wiç kon -
ku ren cj´ dla pro fe sjo na li stów. Dla te go
ape lu j´ do Was o roz wi ja nie tych
umie j´t no Êci, któ rych do wo dem sà
pra ce na de s∏a ne na kon kurs.”



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
KW

IE
C

IE
Ń

/M
AJ

 2
00

5

39

An drzej 
Pi´t ka, 
dy rek tor 
per so nal ny
FAP:
„Je stem ˝y wot -
nie za in te re so -
wa ny ta kà for -

mà pro mo cji ko mu ni ka cji mi´ dzy pra -
cow ni ka mi a fir mà, jak kon kurs fo to -
gra ficz ny Fia ta Wo kó∏ Nas. Je ̋e li ktoÊ
od po wia da na ta kie ak cje, to zna czy,
˝e war to je organizowaç. Dla te go te˝
Fiat Au to Po land z pew no Êcià b´ dzie
pa tro no wa∏ te mu kon kur so wi, któ ry
ma ju˝ prze cie˝ swo jà hi sto ri´. I ja ro -
bi´ cza sem zdj´ cia, ale zu pe∏ nie ama -
tor sko – mam apa rat „au to ma tycz ny”
i na szcz´ Êcie nie mu sz´ ni cze go usta -
wiaç. Ale jest kil ka zdj´ç, g∏ów nie ro -
dzin nych, z okre su do ra sta nia mo ich
dzie ci, zdj´ç, z któ rych je stem dum ny,
bo mi na praw d´ do brze wy sz∏y”.

Prze my s∏aw
Sa nak,
I miej sce
„Fo to gra fu j´
od pi´ ciu lat.
Na mó wi ∏a mnie
do te go mo ja
ma∏ ̋on ka, któ ra
pra cu je w stu diu fo to gra ficz nym
i po ja kimÊ cza sie po pro stu „z∏a pa ∏em
bak cy la”. Na k∏o ni ∏a mnie rów nie˝
do wzi´ cia udzia ∏u w kon kur sie - jest
dla mnie naj wa˝ niej szym kry ty kiem. 
Na gro da bar dzo si´ przy da – w naj bli˝ -
szym cza sie ku pi´ apa rat cy fro wy
i w po ∏à cze niu z no te bo okiem b´ dzie
to ca∏ kiem nie z∏a ba za dla mo je go fo -
to gra fo wa nia.
Naj wa˝ niej sze jest dla mnie uchwy ce -
nie w do brym mo men cie na wet zwy -
k∏ej, co dzien nej sy tu acji, bo to mo im
zda niem mo ̋e byç na praw d´ cie ka we.”

Agniesz ka
Pa jor,
II miej sce
„Dru gi raz bra -
∏am udzia∏
w tym kon kur -
sie i dru gi raz
zdo by ∏am na -
gro d´. Fo to gra -

fu j´ od czte rech lat, cho cia˝ za cz´ ∏o
si´ wszyst ko ju˝ w szko le. By ∏am wte -
dy na wa ka cjach, do sta ∏am apa rat
i za cz´ ∏am fo to gra fo waç to, co wi dzia -

∏am. Póê niej by ∏y to pi´k ne kra jo bra zy
i miej sca, któ re od wie dza ∏am w po -
dró ̋y – jak na przy k∏ad Chor wa cja. 
Ro bi´ zdj´ cia do szu fla dy, ale zwra -
cam uwa g´ na to, co na le ̋y po pra -
wiaç, co kon ty nu owaç, i dlatego fo to -
gra fo wa nie spra wia mi naj wi´k szà
przy jem noÊç. Na po czàt ku du ̋o zdj´ç
mi nie wy cho dzi ∏o, ale to w∏a Ênie
na nich naj wi´ cej si´ na uczy ∏am. 
In te re su je mnie przede wszyst kim fo -
to gra fia re por ter ska i lu dzie, a przecie˝
ich naj trud niej za ch´ ciç, ˝e by da li si´
sfo to gra fo waç i by li zupe∏nie swo bod -
ni przed obiek ty wem”.

Ma∏ go rza ta 
Czu ba la,
nagroda
specjalna
„Wy ko na ne przez
nas zdj´ cie jest zu -
pe∏ nie przy pad ko -
we. By li Êmy wraz
z mo im ch∏o pa kiem Prze mkiem w szy -
bow cu, by∏ to nasz pierw szy wspól ny
lot – pi´k na po go da i wy raê nie wi docz -
ne za do wo le nie na twa rzach. Fo to gra -
fia wy ko na na zo sta ∏a „z r´ ki”, po ̋y czo -
nym apa ra tem. Prze mek, któ ry pra cu -
je w Avio Pol ska, ju˝ pa r´ lat la ta
na szy bow cu. Dzi´ ki nie mu mia ∏am
oka zj´ si´ prze ko naç, ˝e Êwiat z gó ry
wy glà da zu pe∏ nie ina czej i chy ba tro -
ch´ le piej, ni˝ z do ∏u. Faj nie jest dzie -
liç ta kie wra ̋e nia z dru gà oso bà”.

Uczestnicy konkursu wywodzà si´
z ró˝nych spó∏ek biznesowo
zwiàzanych z Fiatem Auto Poland.

Dyrektor Arlet wr´cza nagrod´
Przemys∏awowi Sanakowi 

za zaj´cie I miejsca
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Co jest naj bar dziej istot ne przy two rze niu sztu ki – bo mo da to
prze cie˝ sztu ka – ta lent czy so lid ne rze mio s∏o?
Two rze nie i po kaz ko lek cji – prze wa˝ nie dwa ra zy do ro ku – to wiel kie Êwi´ to
dla pro jek tan ta. W ta kich mo men tach to ja wy zna czam tren dy, ja po ka zu j´
to, co mi si´ po do ba, ja de cy du j´. Mo g´ si´ wy ̋yç ar ty stycz nie, za sza leç, nie
mam za ha mo waƒ i ogra ni czeƒ. Mo g´ two rzyç stro je, któ re pro wo ku jà i sk∏a -
nia jà do my Êle nia. Bar dzo wa˝ ne jest, aby kre acja, któ rà two rz´, za cie ka wi -
∏a i za chwy ci ∏a. Je ̋e li jed nej oso bie spodo ba jà si´ dwa, trzy stro je z ko lek cji,
to zna czy, ˝e jest ona uda na. I to jest suk ces, a ja czu j´ si´ spe∏ nio ny ja ko
pro jek tant.
Co da je pro jek tan to wi naj wi´k szà sa tys fak cj´ po po ka zie?
Wy jazd do cie p∏ych kra jów… (Êmiech). 
Czy li ka sa?
To rów nie˝. Ale pie nià dze sà przede wszyst kim po trzeb ne po to, aby si´ roz -
wi jaç i two rzyç. Stàd wy ni ka ch´ç ich po sia da nia. Na szcz´ Êcie mam za war -
te umo wy i kon trak ty z fir ma mi, któ re wspie ra jà mnie w mo ich dzia ∏a niach,
np. po przed ni po kaz spon so ro wa ∏a Al fa Ro meo. 
Przejdê my do spraw mniej przy ziem nych. Za do wo le nie klien tek si´
nie li czy? 
Wszyst ko jest wa˝ ne. Na pew no istot na jest ak cep ta cja Êro do wi ska, któ re
jest bar dzo wy ma ga jà ce. Li czy si´ tak ̋e od biór pu blicz no Êci i to, aby ko lek -
cja spodo ba ∏a si´ klient kom. Dla te go sta ram si´, by mo je stro je by ∏y bar dzo
ko bie ce, uwy dat nia ∏y pier si, pod kre Êla ∏y wci´ cie w ta lii. 

O modzie, stylu, najnowszej kolekcji,
odwadze, forsie i samochodach rozmawiamy
z projektantem Maciejem Zieniem. 

Najpierw 
trzeba 

zaciekawiç…



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
KW

IE
C

IE
Ń

/M
AJ

 2
00

5

41

b´ dà b∏ysz czeç, bo ja uwiel biam jak
rze czy mie nià si´ i skrzà. Re asu mu jàc,
no wa ko lek cja jest de li kat na, sto no -
wa na, ale ma moc ne ak cen ty ko lo ry -
stycz ne. Np. ko lor so czy stej zie le ni. Ta
bar wa sta je si´ cha rak te ry stycz na dla
rze czy prze ze mnie pro jek to wa nych.
Na to miast prze wa ̋aç b´ dà be ̋e, biel
i oczy wi Êcie czerƒ. Z naj now szà ko lek -
cjà b´ d´ jeê dzi∏ po Pol sce. Po ka zy od -
b´ dà si´ w War sza wie, Kra ko wie
i Wro c∏a wiu.
Pa na klient ki, ko bie ty zna ne i lu -
bia ne, b∏ysz czà – do s∏ow nie
i w prze no Êni. Czy przy za ma wia -
niu kre acji ma jà ja kieÊ wy ma ga -
nia, udzie la jà wska zó wek? Idzie
pan na kom pro mi sy? 
Pa nie ra czej ocze ku jà mo ich su ge stii
– ina czej po sz∏y by do kraw ca,
a za suk nie za p∏a ci ∏y by znacz nie ta -
niej. Do mnie przy cho dzà po po ra d´.
Ja pro jek tu j´, mo je do sko na ∏e kraw -
co we po tem to wy ko nu jà. Ra doÊç

Âro do wi sko, Êwiat mody – brzmi
groê nie. Czy to tyl ko za wiÊç, za -
zdroÊç, uk∏a dy…
W ka˝ dej opi nii o tym Êro do wi sku jest
ziarn ko praw dy, ale my Êl´, ˝e ci któ rzy
prze ja wia jà ch´ç do ko na nia cze goÊ
w mo dzie i ma jà ta lent, zo sta nà za -
uwa ̋e ni i do ce nie ni. Naj pierw trze ba
czymÊ za cie ka wiç ta kie Êro do wi sko,
a po tem wal czyç o po zy cj´ na ryn ku. 
Co jest naj trud niej sze w przy go -
to wa niu ko lek cji?
Ogar ni´ cie wszyst kich jej ele men tów
i zro bie nie z niej jed nej spój nej ca ∏o -
Êci, tak aby to, co po wsta ∏o, by ∏o tren -
dy i do brze si´ sprze da wa ∏o. 
Naj bli˝ sze pla ny za wo do we… Ja -
ka b´ dzie naj now sza ko lek cja?
Punk tem wyj Êcia jest for ma kwia tu,
ale po trak to wa ∏em jà tro ch´ ina czej:
bar dziej prze strzen nie, bar dziej kon -
struk cyj nie. Stro je sà uszy te w wi´k -
szo Êci z tka nin de li kat nych: mu Êli nów,
je dwa bi, ko ro nek. Na pew no kre acje

Maciej Zieƒ
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i sa tys fak cja – mo ja i klient ki, po le ga
na tym, ˝e su kien ka szy ta jest na mia -
r´, spe cjal nie za pro jek to wa na i do sto -
so wa na do da nej oso by. Ko bie ta mu si
daç mi wol noÊç w two rze niu kre acji,
choç ja bar dzo uwa˝ nie s∏u cham su -
ge stii, wszyst ko no tu j´, zbie ram pew -
ne wy tycz ne, a po tem to prze twa rzam
na swój spo sób i tak po wsta je pro jekt.
Do brze ubra na ko bie ta mu si
mieç do sko na le do bra ne do dat -
ki. Czy my Êli Pan rów nie˝ o pro -
jek to wa niu tych „dro bia zgów”?
To reb ki, bu ty to bar dzo istot ne rzeczy.
80 pro cent do cho dów wiel kich firm
odzie ̋o wych po cho dzi ze sprze da ̋y
do dat ków. Ja mu sz´ jed nak tro ch´ za -
cze kaç i po pra co waç nad wy ro bie -
niem so bie bar dzo moc nej mar ki. Do -

pie ro wte dy po my Êl´ o to reb kach, pa -
skach, bi ̋u te rii, a na wet per fu mach.
Na ra zie jest na to za wcze Ênie. 
Kie dy mó wi si´, ˝e ktoÊ jest
w do brym (lub z∏ym) sty lu? 
Styl to jest w∏a Ênie to, cze go nie mo˝ -
na ku piç. Al bo ma si´ do bry gust
– i ta kiej oso bie jest na pew no ∏a twiej:
wy star czy kil ka pro stych rze czy i wy glà -
da do brze – al bo wy da je my spo ro for -
sy na sty lo we kre acje i ze psu je my to
z∏y mi do dat ka mi, bi ̋u te rià, fry zu rà. Ale
styl mo˝ na so bie wy pra co waç. Wy star -
czy spoj rzeç na Ni co le Kid man – kil ka -
na Êcie lat te mu wy glà da ∏a fa tal nie
w tych swo ich za du ̋ych ma ry nar -
kach, a te raz jest iko nà mo dy. 
W ja kiej dzie dzi nie ˝y cia tren dy
mo dy sà naj bar dziej wi docz ne…

We wn´ trzach. Pro jek tan ci zmie rza jà
do te go, by dom czy miesz ka nie by ∏o
rze czà se zo no wà. Sta ra jà si´ uÊwia do -
miç lu dziom, ˝e te raz nie ku pu je si´
ju˝ me bli, sprz´ tów dy wa nów raz
na ca ∏e ˝y cie lub prze ka zu je z po ko le -
nia na po ko le nie. Mod ne ko lo ry, tka ni -
ny i de ta le obec nie bar dzo szyb ko po -
ja wia jà si´ we wn´ trzach. 
A mo da sa mo cho do wa – czy ist -
nie je ta kie po j´ cie?
O tak. Jest kil ka firm sa mo cho do wych
bar dzo moc no zwià za nych z mo dà.
Zna ni pro jek tan ci, ta cy jak Ken zo, Ar -
ma ni czy Do lce&Ga ba na np. pro jek tu -
jà ta pi cer ki, two rzà li mi to wa ne se rie
da nych mo de li, Al fa Ro meo w Me dio -
la nie spon so ru je week end mo dy. Sa -
mo chód jest rze czà bar dzo oso bi stà.



Je go wn´ trze nie mo ̋e byç ni ja kie,
nud ne. Te raz klient wy ma ga cze goÊ
wi´ cej – ocze ku je, ˝e kok pit au ta, tak
jak miesz ka nie, b´ dzie od po wia da ∏o
je go upodo ba niom. 
U˝yt kow nik po jaz du po wi nien mieç
mo˝ li woÊç urzà dze nia wn´ trza sa mo -
cho du, a nie ko rzy sta nia ze stan dar -
do wych roz wià zaƒ. Jeê dzi ∏em Al fà Ro -
meo 156 i bar dzo lu bi ∏em ten sa mo -
chód. To by ∏a su per za baw ka, bar dzo
do brze si´ w niej czu ∏em, od po wia da∏
mi de sign. Al fa jest stwo rzo na dla lu -
dzi, któ rzy sà zwià za ni z mo dà. 
Co Pa na de ner wu je naj bar dziej
je ̋e li cho dzi o es te ty ḱ  oto cze nia? 
Ni ja koÊç. Brzy do ta mo ̋e byç in spi ru jà -
ca, na to miast ni ja koÊç jest dla mnie
jed nà z naj gor szych cech. 

Czy w mo dzie mo˝ na wy my Êliç
coÊ no we go, czy nie unik nio -
na jest po wta rzal noÊç? 
Mo da ist nie je od wie ków i my Êl´, ˝e
naj pi´k niej sze fa so ny i naj pi´k niej sze
li nie zo sta ∏y ju˝ wy my Êlo ne. Te raz sztu -
ka po le ga na tym, kto faj niej, bar dziej
spój nie, w opar ciu o do tych cza so we
do ko na nia w mo dzie, stwo rzy w∏a snà
ko lek cj´. Je ̋e li ja ko cham ko ron ki, to
nie od rzu c´ ich tyl ko dla te go, ˝e ju˝
ktoÊ je wy ko rzy sty wa∏ w mo dzie. Po -
win ni Êmy mieç w so bie ta ki dzie cin ny
za chwyt nad mo dà i czer paç z niej to,
co nam si´ po do ba. 
Czy li nie wy wa ̋ aç otwar tych
drzwi…
Na wet je ̋e li ja kiÊ sty li sta two rzy mo d´
moc no in spi ro wa nà twór czo Êcià wiel -
kie go pro jek tan ta, to i tak b´ dzie
w tym no wa ja koÊç, du sza twór cy. 
Paƒ scy ido le w Êwie cie mo dy? 
Mi strzo wie zmie nia jà si´ tak na praw d´
z se zo nu na se zon. Pro jek tant jest ar -
ty stà, jest nie rów ny, ma lep sze i gor -
sze se zo ny. Naj bar dziej kon se kwent -
nym cz∏o wie kiem w Êwie cie mo dy jest
dla mnie Karl La ger feld. Ja bar dziej
zwra cam uwa g´ na kon kret ne ko lek -
cje: jed ne sà wspa nia ∏e, in nych nie
ak cep tu j´.

Maciej Zieƒ
Ma dopiero 25 lat, a marka,
którà stworzy∏, ju˝ uznawana
jest za jednà z najbardziej
presti˝owych w Polsce
i zauwa˝ana za granicà. Jego
nazwisko kojarzy si´
z luksusem, elegancjà
i perfekcyjnym wykonaniem.
Do sta∏ych klientek nale˝à
Gra˝yna Torbicka, Maryla
Rodowicz, Edyta Górniak,
Justyna Steczkowska oraz
brytyjska modelka Jodie Kidd.
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komórki
od

Uzale˝nieni

Ka˝ de go dnia pra wie 14 mi lio nów Po la ków bu dzi si´, pi je ka w´, my je z´ -
by i w∏à cza te le fon ko mór ko wy. Ozna cza to, ˝e po sia da niem te go co raz bar -
dziej po pu lar ne go urzà dze nia szczy ci si´ oko ∏o 36% pol skie go spo ∏e czeƒ -
stwa. W in nych kra jach roz mia ry te go zja wi ska sà znacz nie wi´k sze (np.
w wi´k szo Êci kra jów Eu ro py Za chod niej po nad 80% osób po sia da te le fo ny
ko mór ko we; da le ko nam tak ̋e do W´ grów – 50% i Cze chów – 70%). 
W ostat nich la tach ob ser wu je si´ wzrost licz by sprze da nych te le fo nów. Sza -
cu je si´, ˝e na ca ∏ym Êwie cie z do bro dziejstw te le fo nii ko rzy sta po nad mi -
liard osób, a ich licz ba ro Ênie z dnia na dzieƒ. Obec nie naj szyb ciej te le fo nów
przy by wa w kra jach roz wi ja jà cych si´, zw∏asz cza w In diach i Chi nach. Ju˝
w po ∏o wie 2004 ro ku w Chi nach z ko mó rek ko rzy sta ∏o 310 mi lio nów lu dzi,
czy li jed na czwar ta Chiƒ czy ków, a to wi´ cej ni˝ licz ba lud no Êci w USA. Nie -
zwy kle szyb ki roz wój te le fo nii od no to wu je si´ tak ̋e w Ro sji, gdzie licz ba u˝yt -
kow ni ków w cià gu ro ku zwi´k szy ∏a si´ z 36 mln do 60 mln. 
W Pol sce od se tek lu dzi ko rzy sta jà cych z us∏ug te le fo nii ko mór ko wej nie jest
tak wy so ki jak w in nych kra jach. Na pew no wp∏y wa na to sy tu acja ma te rial -
na spo ∏e czeƒ stwa. Dla wie lu Po la ków spo rym ob cià ̋e niem jest bo wiem nie
ty le kup no apa ra tu o prze ci´t nym stan dar dzie. Sku tecz nie znie ch´ ca na byw -
ców ce na us∏ug w po rów na niu z ope ra to ra mi sta cjo nar ny mi. Z dru giej stro ny
trze ba zwró ciç uwa g´, ˝e pod ko niec lat 90. licz ba u˝yt kow ni ków apa ra tów
ko mór ko wych nie prze kra cza ∏a na wet 2 mln osób. Bio ràc za tem pod uwa g´
obec nà, bli sko 14 mln licz b´ u˝yt kow ni ków, wzrost ten jest bar dzo du ̋y. 
Jed no jest pew ne – je ste Êmy uza le˝ nie ni od ko mó rek. Po cz´ Êci jest to za -
s∏u gà mar ke tin go wych tri ków. Jak bo wiem oprzeç si´ po ku sie otrzy ma nia

przy kup nie su per te le fo nu dru gie go
apa ra tu za dar mo, al bo nie sko rzy sta -
nia z mo˝ li wo Êci dar mo wych roz mów
wie czo ra mi, na gród za zbie ra nie
punk tów, zni ̋ek za roz mo wy z wy bra -
ny mi oso ba mi, itd. A prze cie˝ wszyst -
kie te ofer ty nio sà ze so bà jed no krót -
kie prze s∏a nie: dzwoƒ cie! Nie któ rzy lu -
dzie trak tu jà to na zbyt po wa˝ nie i po -
pa da jà w cho ro bli we uza le˝ nie nie. Pi -
sze o tym jed na z in ter nau tek: „Te le -
fon by∏ ze mnà wsz´ dzie, na uczel ni,
w ki nie, na za ku pach. K∏a dàc si´
spaç, mu sia ∏am czuç je go obec noÊç,
by w ka˝ dej chwi li za re ago waç na naj -

Na Êwiecie jest ju˝ ponad miliard telefonów
komórkowych, a ich liczba w dalszym ciàgu
roÊnie w osza∏amiajàcym tempie. Ten ma∏y
aparat kochany i nienawidzony jednoczeÊnie,
zmieni∏ ludzkie nawyki i zachowania, czego
wyrazem jest na przyk∏ad SMS-owa etykieta,
czy kompletny ob∏´d na punkcie dzwonków.



bar dziej na wet ci chy sy gna∏ z je go
stro ny. Dêwi´k nad cho dzà cej wia do -
mo Êci przypra wia∏ mnie o przy p∏yw
eks cy ta cji, da jàc po czu cie, ˝e jest
ktoÊ, kto prze zna cza swo je 160 zna -
ków spe cjal nie dla mnie. Obo j´t noÊç
mo je go te le fo nu wpro wa dza ∏a mnie
w stan przy gn´ bie nia”.
Obec nie, jak za uwa ̋a jà psy cho lo go -
wie, znacz nie wy d∏u ̋y ∏a si´ li sta
wspó∏ cze snych na ∏o gów. Do al ko ho -
lu, pa pie ro sów i nar ko ty ków do ∏à czy -
∏y, uza le˝ nie nia od In ter ne tu czy te le -
fo nu ko mór ko we go. W ka˝ dym przy -
pad ku me cha nizm na ∏o gu jest ta ki

sam i tak sa mo trud no go prze rwaç. 
Dla cze go za cho ro wa li Êmy na ma ni´
ko mór ki? Jest to uza le˝ nie nie ob ja -
wia jà ce si´ po trze bà cià g∏e go z niej
ko rzy sta nia. Apa rat ko mór ko wy stwa -
rza ilu zo rycz nà mo˝ li woÊç kon tro lo wa -
nia wy da rzeƒ, uczuç i osób. Nie któ rzy
pró bu jà cza sa mi ob cho dziç si´ bez
niego, ale naj cz´ Êciej nie jest to Êwia -
do ma de cy zja, ale sku tek za po mnie -
nia go w tak sów ce czy ba rze. W Pol -
sce praw dzi wà pla gà sta ∏y si´
ponadto kra dzie ̋e ko mó rek. 
Dla wi´k szo Êci osób utra ta apa ra tu
jest bodê cem do ku pie nia na st´p ne -

go, inni nie po tra fià po go dziç si´ ze
zgu bà. Nie jest to je dy ny ob jaw ko -
mór ko we go uza le˝ nie nia. In nym jest
co raz wi´k sza mo da na per so na li za -
cj´ apa ra tu. Cho dzi tu przede wszyst -
kim o mu zy k´ – tra dy cyj ny dzwo nek
ust´ pu je po la po li fo nicz nym me lo dyj -
kom, naj bli˝ szym pre fe ren cjom mu -
zycz nym w∏a Êci cie la. Wy bór mo ty wu
jest prze my Êla ny, zw∏asz cza przez
m∏od szych u˝yt kow ni ków, bo prze cie˝
jest for mà pre zen ta cji naj bar dziej ide -
al ne go ob ra zu oso bo wo Êci. To coÊ
w ro dza ju zna ku roz po znaw cze go, wy -
ró˝ nia jà ce go w∏a Êci cie la z t∏u mu.
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Ro snà cy 
ry nek
Jednym z objawów
komórkowego na∏ogu jest
sk∏onnoÊç do cz´stej wymiany
modeli, dzi´ki której w samym
tylko 2004 r. sprzedano
na ca∏ym Êwiecie ok. 630
milionów aparatów. Ten
nienasycony popyt ma te˝
dobre strony – przede
wszystkim zapewni∏ miejsca
pracy blisko czterem milionom
osób na Êwiecie.

Statystyka na ∏àczach
Do telefonu komórkowego bardziej przywiàzani sà panowie. Wed∏ug
badaƒ przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w roku 2003 sp´dzili
z nim Êrednio 650 minut miesi´cznie, podczas gdy panie ograniczy∏y si´
do „zaledwie” 450 minut. 34% wszystkich po∏àczeƒ wykonywanych przez
m´˝czyzn ma charakter s∏u˝bowy, za to kobiety dzwonià najcz´Êciej
do przyjació∏ i krewnych. 
Dzi´ki komórce mo˝na za darmo po∏àczyç si´ z ró˝nego rodzaju
numerami alarmowymi – a to powinno sk∏oniç przeciwników komórek
do refleksji. Dlatego choç z jednej strony jest prawdà, ˝e komórka s∏u˝y
przede wszystkim rozrywce, to z drugiej trudno nie doceniaç jej
przydatnoÊci w sytuacjach, kiedy szybka komunikacja mo˝e decydowaç
o ˝yciu lub zdrowiu.
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«Ma mu siu, 
to ja»
Gu mo we etui dla ochro ny przed
wstrzà sa mi, ja skra wa ko lo ry sty ka,
sym pa tycz ny wy glàd, smycz na szy j´
i…. tech no lo gia GSM. W∏a Ênie ta ka
jest pierw sza ko mór ka dla dzie ci
w wie ku od 4 do 8 lat, sprze da wa -
na w Wiel kiej Bry ta nii – rów nie˝
za po Êred nic twem In ter ne tu – za
oko ∏o 100 eu ro. Pro ble mów z ob s∏u -
gà dzie ci´ ce go apa ra ci ku nie b´ dà
mie li na wet naj m∏od si roz mów cy,
gdy˝ kla wia tu ra sk∏a da si´ tyl ko

z trzech przy ci sków: jed ne go do wy -
bie ra nia pi´ ciu za pi sa nych w pa mi´ ci
nu me rów, dru gie go do wy ko ny wa nia
i od bie ra nia po ∏à czeƒ, a trze cie go
do w∏à cza nia i wy ∏à cza nia te le fo nu.
Do dat ko wo za in sta lo wa no urzà dze nie
umo˝ li wia jà ce na mie rze nie apa ra tu
(a przy oka zji je go ma ∏o let nie go po -
sia da cza) na te re nie ca ∏e go Zjed no -
czo ne go Kró le stwa. Obec nie jest to
je dy ny wy rób prze zna czo ny spe cjal nie
na „dzie ci´ cy” ry nek, a wiel cy pro du -
cen ci nie no szà si´ z za mia rem przy -
spa rza nia mu kon ku ren cji.
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Film 
na ko mór ce 
Te le fon ko mór ko wy, wy my Êlo ny
do trans mi sji g∏o su i u˝yt ku g∏ów nie
w ce lach za wo do wych, jest dziÊ jed -
nym z naj wa˝ niej szych na rz´ dzi mul ti -
me dial nej ko mu ni ka cji i roz ryw ki. Suk -
ce sy ko mór ki w tych ob sza rach za ini -
cjo wa ∏o upo wszech nie nie si´ tech no -
lo gii WAP i GPRS, a bez pre ce den so wy
triumf przy nie sie za in au gu ro wa nie sie -
ci „trze ciej ge ne ra cji”, czy li UMTS. Ju˝
te raz nie któ re mo de le ofe ru jà na wi ga -
cj´ po In ter ne cie, wy sy ∏a nie i od bie ra -
nie pocz ty elek tro nicz nej, do st´p
do gier, ro bie nie (i prze sy ∏a nie) zdj´ç,
a za gra ni cà tak ̋e s∏u cha nie ra dia,
oglà da nie fil mów i p∏at nych pro gra -
mów te le wi zyj nych. Znaj du je my si´
w przeded niu pe∏ nej in te gra cji po zor -
nie nie kom pa ty bil nych Êrod ków ko -
mu ni ka cji – te le fo nu, kom pu te ra, ra -
dia i te le wi zji. Jesz cze kil ka lat te mu
by ∏a to wi zja kre owa na je dy nie przez
fu tu ro lo gów i me dio ma nia ków. To
praw dzi wa re wo lu cja. W no wej erze
„wi de ote le fo nów ko mór ko wych” tra -
dy cyj ny ra dio te le fon z lat 80., z czar nà
wa liz kà w ba ga˝ ni ku, wy so kà an te nà
na da chu i s∏u chaw kà dum nie eks po -

no wa nà na de sce roz dziel czej jest
dziÊ, de li kat nie mó wiàc, prze ̋yt kiem
na da jà cym si´ je dy nie do la mu sa. 

Nie któ rzy wo là,
gdy mil czy
Ma nia kal ne przy wià za nie do ko mór ki
i pe wien ro dzaj znie wo le nia wy ni ka jà -
ce go z mo˝ li wo Êci kon tak tu ze Êwia -
tem ze wn´trz nym w ka˝ dym miej scu
i o ka˝ dym cza sie, sku tecz nie eli mi -
nu jà jak ̋e ludz kà po trze b´ choç by
chwi lo wej sa mot no Êci. 
Byç za wsze uchwyt nym to cza sa mi
ko niecz noÊç, ale ta pe∏ na do wol noÊç
ko mu ni ko wa nia si´ za wsze i wsz´ dzie
ma te˝ i swo je z∏e stro ny. 30% Ame -
ry ka nów (we d∏ug ba daƒ prze pro wa -
dzo nych przez Mas sa chu set tes In sti -
tu te of Tech no lo gy) nie ma ˝ad nych
wàt pli wo Êci: ko mór ka to naj bar dziej
nie na wi dzo ny wy na la zek wspó∏ cze -
sno Êci, gor szy na wet od te le wi zo ra
czy bu dzi ka.

Oszcz´d no Êci
w Sie ci
Cho cia˝ ope ra to rzy te le fo nii ko mór -
ko wej prze Êci ga jà si´ w ofer tach

umów i ta ryf (two rzà cych praw dzi wà
d˝un gl´, w któ rej cza sa mi trud no si´
od na leêç), to jed nak trud no im
spro staç kon ku ren cji ze stro ny In ter -
ne tu. Ju˝ dziÊ klien tów ku szà dzie -
siàt ki wi tryn pro po nu jà cych us∏u gi
te le ko mu ni ka cyj ne po ce nach ko -
rzyst niej szych ni˝ ryn ko we. Osià -
gni´ cie tak ni skie go pu ∏a pu ce no -
we go jest mo˝ li we dzi´ ki co raz po -
pu lar niej szej w Pol sce tech no lo gii
„Vo ice Over Ip”, w skró cie „VO Ip”,
któ ra umo˝ li wia ∏à cze nie si´ z do -
wol nym apa ra tem te le fo nicz nym
– sta cjo nar nym i ko mór ko wym
za po Êred nic twem kom pu te ra (wy -
po sa ̋o ne go w s∏u chaw ki i mi kro -
fon). Ta ka roz mo wa kosz tu je gro sze,
za rów no w przy pad ku po ∏à cze nia
do sie ci sta cjo nar nych kra jo wych
i za gra nicz nych, jak i ko mór ko wych
(w wy bra nych po rach dnia). Dzi´ ki
In ter ne to wi mo˝ na tak ̋e za osz cz´ -
dziç na prze sy ∏a niu wia do mo Êci.
Nie któ re stro ny ofe ru jà pa kie ty
SMS -ów po zni˝ ko wych ce nach lub
za dar mo, do wy sy ∏a nia na ko mór ki
bez po Êred nio z w∏a sne go kom pu te -
ra (przy k∏a do wo pol scy ope ra to rzy
ofe ru jà 10-12 dar mo wych SMS -ów
dzien nie w ob r´ bie swo jej sie ci). 
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Wiara
w komórce

„Papie˝ nie ˝yje” – informowano si´
SMS-ami. „Zapal Êwieczk´ w swoim
oknie w intencji Papie˝a i przeÊlij
ten SMS dalej, to Êwiate∏ko
powinno Êwieciç w ka˝dym domu”.
Telefony komórkowe przyczyni∏y si´
do spontanicznego zachowania
Polaków jeszcze kilkakrotnie.
W nast´pnych dniach w ca∏ej
Polsce odby∏y si´ bowiem marsze,
w których uczestniczy∏y tysiàce
m∏odych ludzi. Informacji o nich nie
by∏o w ˝adnych mass-mediach. Kto
pierwszy rzuci∏ has∏o do tych
spotkaƒ, nie wiadomo, ale jest
pewne, ˝e wiadomoÊci rozsy∏ane
by∏y SMS-ami. 
W dniu pogrzebu Papie˝a, nie
do przecenienia by∏a rola telefonów
komórkowych. Póênym wieczorem,
we wszystkich oknach w ca∏ej
Polsce zrobi∏o si´ ciemno.
Informacja o akcji „ZgaÊmy Êwiat∏a
o 21.37 na znak pami´ci o Ojcu
Âwi´tym” przekazywana by∏a
w∏aÊnie za poÊrednictwem SMS-ów
lub internetu. Póêniej nag∏oÊni∏y jà
wszystkie programy informacyjne.
Ale faktem jest, ˝e to SMS-y sta∏y
si´ w tym czasie medium
jednoczàcym Polaków.
We W∏oszech posiadacze telefonów
komórkowych otrzymali od Obrony
Cywilnej SMS-y z informacjami
o pogrzebie Papie˝a. S∏u˝by
ostrzega∏y wiernych
przed problemami, jakie mogà
napotkaç w Watykanie. Miliardy
SMS-ów, MMS-ów i e-maili obieg∏y
w tym czasie ca∏y Êwiat nawo∏ujàc
do oddania ho∏du Ojcu Âwi´temu.
NajnowoczeÊniejsze zdobycze
techniki s∏u˝àce spo∏ecznej
komunikacji sta∏y si´ w tamte dni
si∏à jednoczàcà niczym wiara.
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Kil ka cie p∏ych s∏ów
W dzi siej szych cza sach ma ∏o si´
mó wi, w ogó le nie pi sze, a my Êli tyl -
ko wte dy, gdy jest to ko niecz ne….
Pust k´ w ete rze wy pe∏ nia jà za to
SMS -y i prze sy ∏a ne za ich po mo cà
slo ga ny, ˝ar ty, wy ra ̋e nia gwa ro we
i sym bo le. Ko mu ni ka cja tà no wà
me to dà jest szyb ka i esen cjo nal na.
Wy na le zio na przez tak zwa nà ge ne -
ra cj´ kom pu te ro wà, szyb ko przy j´ ∏a
si´ we wszyst kich prze dzia ∏ach wie -
ko wych, rów nie˝ wÊród osób gru bo
po 50-tce, dla któ rych od kry cie
SMS -ów by ∏o wy da rze niem po rów -
ny wal nym do ku pie nia pierw szych
d˝in sów, bo dzi´ ki nie mu znów mo -
gli po czuç si´ m∏o dzi. DziÊ oj co wie
SMS -ujà do swych dzie ci, bab cie
do wnu ków, a tych, któ rzy te go nie
ro bià, uwa ̋a si´ za sta ro Êwiec kich.
DziÊ nie trud no za uwa ̋yç po chy lo -
nych nad ko mór kà pra cow ni ków
na uko wych, za pa mi´ ta le wstu ku jà -
cych ko lej ne li ter ki. Na do pie kuƒ cze
ma mu sie za sy pu jà swo je po cie chy

SMS -ami, gdy˝ sà one „mniej na -
chal ne ni˝ te le fo no wa nie”. SMS za -
stà pi∏ te˝ prze bi te strza ∏à ser ce
z pod pi sem „Ma ria ko cha ¸u ka sza”
i oka za∏ si´ bar dzo przy dat ny
przy de kla ro wa niu uczuç: on mo ̋e
roz po czàç zwià zek dwoj ga lu dzi i on
mo ̋e go rów nie˝ za koƒ czyç, a przez
swà zwi´ z∏oÊç uwal nia u˝yt kow ni ka
od ko niecz no Êci sk∏a da nia zbyt wie -
lu wy ja Ênieƒ. 
Po za tym SMS -y umo˝ li wia jà uzy ski -
wa nie naj ró˝ niej szych in for ma cji.
Za ich po Êred nic twem mo˝ na za py -
taç o nu me ry wy lo so wa ne w Lot to,
otrzy maç wy ni ki me czów, ho ro skop,
pro gno z´ po go dy, pro gram te le wi zyj -
ny lub roz k∏ad jaz dy po cià gów. Mo˝ -
na te˝ uczest ni czyç w ró˝ ne go ro dza -
ju kon kur sach al bo od da waç g∏o sy
na Miss Po lo nia, Ido la, czy te˝ no mi -
no waç swo ich fa wo ry tów do Te le ka -
mer lub ty tu ∏u Spor tow ca Ro ku.
Za po mo cà SMS -a mo˝ na zro biç
wszyst ko - no, mo ̋e pra wie wszyst ko.



Nadanie indywidualnego charakteru oprawie telefonu
komórkowego poprzez wybór swej ulubionej melodii albo
zmian´ logo, czyli znaczka ukazujàcego si´
na wyÊwietlaczu po w∏àczeniu aparatu, mo˝e naprawd´
drogo kosztowaç. Za tà modà, rozpowszechnionà
zw∏aszcza wÊród najm∏odszych u˝ytkowników, kryjà si´
bowiem liczne podst´py i pu∏apki, cz´sto niew∏aÊciwie
interpretowane lub po prostu lekcewa˝one, oczywiÊcie
do momentu odebrania pora˝ajàco wysokiego rachunku.
Ostrze˝enia publikowane przez ró˝ne stowarzyszenia
obrony praw konsumentów wyjaÊniajà mechanizm
dzia∏ania tego niewidocznego biznesu i doradzajà, jak
unikaç wysokich op∏at za us∏ugi telefoniczne, z których
korzysta si´ pod wp∏ywem impulsu. 
Jeszcze kilka lat temu logo i dzwonki mo˝na by∏o
zmieniaç bez dodatkowych op∏at, wystarczy∏o byç
klientem tego, czy innego operatora komórkowego.
Poniewa˝ coraz g∏oÊniej zacz´∏o si´ mówiç o op∏atach
z tytu∏u praw autorskich, zatem us∏uga ta sta∏a si´
p∏atna. Problem polega jednak na tym, ˝e informacja
o kosztach jest niejednoznaczna (czasami wr´cz jej nie
ma) i dzieciaki interpretujà jà na swojà – albo raczej
rodziców – niekorzyÊç. 
Najcz´Êciej stosowany mechanizm zmiany logo
i dzwonka polega na po∏àczeniu si´ ze stronà
internetowà oferujàcà tego typu us∏ugi, wybraniu

z archiwum odpowiedniego motywu muzycznego lub
obrazkowego i Êciàgni´ciu na w∏asny pecet tzw. dialera,
czyli programu umo˝liwiajàcego transmisj´ danych
z Sieci na telefon komórkowy. W wi´kszoÊci przypadków
klienta informuje si´, ˝e oprogramowanie jest bezp∏atne,
ale nie dodaje si´, ˝e gdy tylko zostanie ono
zainstalowane, zacznie ∏àczyç si´ z p∏atnym numerem
telefonicznym, i ˝e minuta takiego po∏àczenia to du˝y
wydatek. Kto nie poÊwi´ci czasu na uwa˝nà lektur´
instrukcji podanych na stronie WWW, cz´sto zapisanych
ma∏ymi literkami i ukrytych na samym dole ekranu,
ryzykuje otrzymaniem stratosferycznego rachunku
telefonicznego. Jedynà metodà obrony przed tym trikiem
jest odpowiednie zablokowanie okreÊlonych po∏àczeƒ
wychodzàcych z telefonu. 
Innym systemem opracowanym specjalnie po to, by
wyciàgaç pieniàdze z kieszeni klientów, jest wysy∏anie
SMS-ów o treÊci „KtoÊ potajemnie Ci´ kocha”, „KtoÊ
chce Ci przekazaç pilnà informacj´”, „KtoÊ, kogo znasz,
jest Tobà zainteresowany” i tym podobne. Póêniej
podawany jest numer telefonu, z którym po∏àczenie
przez sieç stacjonarnà oznacza niebotyczne koszty.
Warto wi´c zwróciç bacznà uwag´ na wszystkie 
punkty regulaminu podczas korzystania
z najatrakcyjniejszych nawet promocji i „prezentów”
oferowanych nam przez komórki.

Ile to wszystko kosztuje?
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Firma Casio
zaprezentowa∏a nowe,
kompaktowe urzàdzenie
sk∏adajàce si´
z wizualizera, skanera
i aparatu cyfrowego.
Y-400 wa˝y
jedynie 1,6 kg, jest to

sprz´t prawdziwie
przenoÊny. Urzàdzanie
prezentacji za pomocà
Y-400 jest znacznie
∏atwiejsze, niezale˝nie
od warunków i miejsca.
Sercem zestawu jest
aparat cyfrowy
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Fir ma No kia za pre zen to wa ∏a w∏a Ênie
je den ze swo ich no wych te le fo nów.
No kia 6680 jak zwy kle za ska ku je
nas no wo cze snym osià gni´ cia mi.
Dwa apa ra ty fo to gra ficz ne dzia ∏a jà
w dwóch ró˝ nych roz dziel czo Êciach
– 640 x 480 pik se li i 1280 x 960 pik -
se li. Apa ra ty wy po sa ̋o no w lam p´
b∏y sko wà. Te le fon umo˝ li wia pro wa -
dze nie dwu kie run ko wej kon fe ren cji vi -
deo i prze sy ∏a nie pli ków vi deo.
Przy po mo cy te le fo nu mo ̋e my po ∏à -
czyç si´ z In ter ne tem – ko rzy staç

z prze glà dar ki
HTML, od bie raç
pocz t´ (wraz z za -
∏àcz ni ka mi w ró˝ -
nych for ma tach).
Funk cja No kia
Xpress Print spra -
wia, ˝e dru ko wa nie
zdj´ç i wia do mo Êci
wy so kiej ja ko Êci
jest dzie cin nie pro -
ste. Wy star czy pod -
∏à czyç od po wied ni
ka bel do naj bli˝ szej
dru kar ki!

Rozmowy

Pen tax to je den z li de rów pro duk cji
sprz´ tu fo to gra ficz ne go. Niedawno
firma ta przedstawi∏a no wy apa ra t,
któ ry wy cho dzi na prze ciw ro snà cym
wy ma ga niom klien tów. Jest ma lut ki,
ma je dy nie 22 mm gru bo Êci.
OptioWp jest wo do od por ny, mo˝ -
na go u˝y waç do g∏´ bo ko Êci 1,5 m,
a tak ̋e myç i czy Êciç za po mo cà wo -
dy. In te re su jà cy de sign to po ∏à cze nie
spor to we go du cha i ele gan cji. Jest ∏a -
twy w ob s∏u dze, ju˝ w 0,6 se -
kun dy po w∏à cze niu jest go to wy
do pra cy. Dzi´ ki no wo cze snej
tech ni ce, mo˝ na fo to gra fo waç
ru cho me ce le. Pro du cen ci po le ca jà
OptioWp za rów no ro dzi nom, jak i mi -
∏o Êni kom spor tów eks tre mal nych.
Fir ma Sie mens roz po cz´ ∏a kam pa -
ni´, któ rej ce lem jest prze ko na nie Po -
la ków do u˝y wa nia po pra niu su sza -

rek. W in nych kra jach Eu ro py to urzà -
dze nie doÊç po wszech ne, mo ̋e za do -
mo wi si´ tak ̋e u nas? IQ Si wa
Therm nie zaj mu je du ̋ej po wierzch -
ni, mo˝ na jà umie Êciç na przy k∏ad
na pral ce. Pod czas zi my, kie dy sà k∏o -
po ty ze zna le zie niem miej sca na roz -
wie sze nie pra nia, Si wa Therm wy da je
si´ ide al nym roz wià za niem. Pra nie
su szo ne jest za po mo cà zim ne go po -
wie trza, na kil ku pro gra mach, w za le˝ -
no Êci od stop nia de li kat no Êci tka nin.
Koszt eks plo ata cji jest nie wiel ki, pro -
du cen ci li czà go na ok. 1 z∏ za je den
cykl su sze nia. Ubra nia nie ma jà
szans, ˝e by ulec sfil co wa niu, su szar -
ka chro ni na wet naj bar dziej de li kat ne
ma te ria ∏y.

przy kawie



51

o rozdzielczoÊci 4,23 mln
pikseli. Praca odbywa si´
w 4 podstawowych
trybach: kamery
tablicowej, kamery
dokumentowej, skanera
i rzutnika. Aparat
mo˝na ∏atwo odczepiç

od g∏ównego modu∏u
i wykorzystywaç go jako
zupe∏nie osobne
urzàdzenie,
a po ponownym
pod∏àczeniu 
korzystaç 
ze zrobionych zdj´ç. 
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Eks pre sy
ci Ênie nio we sta jà si´ co raz bar dziej
po wszech ne. Mi ∏o Êni ków do brej,
moc nej ka wy ucie szy
wia do moÊç, ˝e fir ma
Phi lips pro po nu je
swo im klien tom
eks pres Sen seo.
Urzà dze nie nie du -
˝e, w sam raz
do do mo wej kuch ni.
W mniej ni˝ mi nu t´,
Sen seo przy go tu je dwie fi -
li ̋an ki skon den so wa ne go
sma ku. De sign pro po no wa -
ny przez pro jek tan tów Phi lip -
sa po dà ̋a za mo dà na no -
wo cze snoÊç i funk cjo nal noÊç.
Fir ma nie za po mi na rów nie˝
o pie l´ gna cji cia ∏a. No wa se ria
go la rek Phi li sha ve to praw dzi wy
przy ja ciel no wo cze sne go m´˝ czy zny.
Dzi´ ki wo dosz czel ne mu urzà dze niu,

od dziÊ mo˝ na si´ go liç na wet
pod prysz ni cem. Go lar ka jest wy po sa -
˝o na w do zow nik ˝e lu ∏a go dzà co -na -
wil ̋a jà ce go, któ ry mo˝ na z cza sem
uzu pe∏ niaç. Pier Êcie nie Gli de Rings

dba jà o rów no mier ne roz ∏o ̋e nie
˝e lu na skó rze. Funk -
cja 3 D umo˝ li wia
ide al ne do pa so wa nie
si´ do kszta∏ tu twa -
rzy, co po zwa la
na usu ni´ cie na wet
naj krót szych w∏o -
sów. Phi -

li sa ve po sia -
da du ̋y, ko lo ro wy

wy Êwie tlacz, któ ry po -
ka zu je stan na ∏a do wa nia
aku mu la to ra, a tak ̋e przy -
po mi na o uzu pe∏ nie niu ˝e -
lu. Czysz cze nie tej ma -

szyn ki jest ba jecz nie
pro ste, mo˝ na po

pro stu sp∏u kaç
g∏o wi c´ bez jej
otwie ra nia.
Po my Êla no
na wet o blo -
ka dzie w cza sie po dró ̋y,
co za po bie ga roz ∏a do wa -
niu ba te rii.
Mo ni tor Nec Mu lit -
sync LCD 2070 Nx
stwo rzo no z my Êlà
o pro fe sjo nal nych biu -
rach. Za dba no o es te ty -

k´ (mo ni tor do sta∏ na -
wet na gro d´ If Pro duct

De sign), ale rów nie˝
o funk cjo nal noÊç, czy -

niàc bez po Êred ni kon takt

z klien tem ∏a twiej szym. Po le wej stro -
nie ekra nu umiesz czo no wej Êcie USB
z czte re ma por ta mi, a w pod staw ce
wy go spo da ro wa no miej sce na scho -
wa nie ka bli. Ja koÊç ob ra zu jest re we -
la cyj na. Mo ni tor na da je si´ zw∏asz cza
do pre zen ta cji gra fi ki, zdj´ç i ob ra zów
vi deo. Za pew nio no lep szà gra da cj´
ko lo rów i wzrost kon tra stu. Mo ni tor
mo˝ na usta wiaç w ró˝ nych stop niach
na chy le nia. W ce lu pre zen ta cji mo˝ li -
we jest zdj´ cie go z pod -

staw ki i umiesz cze nie, na przy k∏ad,
na Êcia nie. Roz dziel czoÊç Nec -
-a to 1600 na 1200 pik se li. 
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Na rynku wywabiaczy
plam „nieusuwalnych”
pojawi∏o si´ wiele
nowoÊci, przeznaczonych
zarówno do prania
r´cznego, jak
i automatycznego
i proponujàcych
rozwiàzania tradycyjne

lub zupe∏nie
nowatorskie:
• p∏yny do wst´pnego
usuwania plam
– generalnie nadajà si´
do wszystkich rodzajów
tkanin, choç sporo jest
równie˝ produktów
s∏u˝àcych do usuwania

plam z konkretnych
materia∏ów; 
• chlorowe Êrodki
wybielajàce do jasnych
tkanin bawe∏nianych,
równie˝ delikatnych
i kolorowych, które
stosuje si´ bezpoÊrednio
na plam´; 

• wywabiacze do prania
na sucho, aplikowane
bezpoÊrednio na plam´
i po wyschni´ciu
usuwane za pomocà
szczotki. Mogà byç
stosowane
do materia∏ów
we∏nianych oraz obiç

Ile ra zy zda rzy ∏o si´, ˝e drob -
na plam ka do pro wa dzi ∏a do praw dzi -
wej ka ta stro fy? Cza sa mi wy star czy
cien ka kre ska z d∏u go pi su, by znisz -
czyç golf lub in ny ele ment odzie ̋y. Nie
na le ̋y jed nak od ra zu da waç za wy -
gra nà, bo na ka˝ dà ska z´, na wet t´
po zor nie nie usu wal nà, za wsze znaj -
dzie si´ ja kiÊ spo sób. 
Z nie któ ry mi ro dza ja mi za bru dzeƒ ra -
dzà so bie tra dy cyj ne tech ni ki wy wa -
bia nia plam, z in ny mi – de ter gen ty,
ofe ro wa ne w wer sjach do pra nia r´cz -
ne go i au to ma tycz ne go. Wa˝ ne jest,
by dzia ∏aç od ra zu, po nie wa˝ nie któ re
pla my w mia r´ schni´ cia zmie nia jà
swój sk∏ad che micz ny i sta jà si´
znacz nie trud niej sze do wy wa bie nia.
W pierw szej ko lej no Êci na le ̋y od wró -
ciç ma te ria∏ na le wà stro n´ i spraw -
dziç, w ja ki spo sób za re ago wa∏ na za -
bru dze nie. Plam ab so lut nie nie wol no
roz cie raç. Z tka nin na tu ral nych brud
scho dzi w wy so kich tem pe ra tu rach,
dla te go zwy kle wy star czy je wy p∏u kaç
lub do brze na mo czyç. Wy bie lacz zda -
je eg za min w przy pad ku ja snych ma -
te ria ∏ów z ba we∏ ny, ale na syn te ty -
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na plamy
Polowanie

kach le piej z nim nie eks pe ry men to -
waç. Tka ni ny ko lo ro we wy ma ga jà za -
sto so wa nia spe cjal nych pre pa ra tów,
chro nià cych je przed od bar wie nia mi. 
D∏u go pis: za bru dzo ne miej sce na le ̋y
spry skaç la kie rem do w∏o sów i kie dy
ten wy schnie usu nàç go szczo tecz kà
na mo czo nà w roz two rze wo dy
z octem. Mo˝ na te˝ na sà czyç pla m´
(od le wej stro ny) al ko ho lem – czy stym
lub zmie sza nym w po ∏o wie z ete rem
– pa mi´ ta jàc o pod ∏o ̋e niu
bi bu∏ ki, któ ra wch∏o nie
nad miar cie czy.
Ka wa: ni gdy nie do -
pu Êciç do wy -
schni´ cia pla my.
Tka ni ny lnia ne
i ba we∏ nia ne za -
mo czyç na tych -
miast w zim nej
wo dzie, a na -
st´p nie
w let niej
wo dzie
z my -
d∏em.
Kie dy

pla ma jest su cha, po trak to waç jà gli -
ce ry nà, a na st´p nie 50-pro cen to wym
roz two rem al ko ho lu i amo nia ku.
Na we∏ n´ naj le piej dzia ∏a mie szan ka
al ko ho lu z bia ∏ym octem (w rów nych
pro por cjach) lub my d∏o mar syl skie
i na ma cza nie ko niecz nie w let niej wo -
dzie. W przy pad ku ma te ria ∏ów syn te -
tycz nych za le ca si´ za sto so wa nie al -
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kanap i foteli, ale nie
do skóry i tkanin
technicznych.
• ultramaryna, dawniej
farbka do bielizny, dziÊ
proponowana z formu∏à
zapachowà lub w wersji
do tkanin delikatnych,
która dodana

do ostatniego p∏ukania
wybiela po˝ó∏k∏à bielizn´,
w tym równie˝ kolorowà.
Mo˝na jà stosowaç
– niekoniecznie
rozcieƒczajàc wczeÊniej
wodà – zarówno podczas
prania r´cznego, jak
i w pralce.

ko ho lu zmie sza ne go z wo dà, po czym
wy pra nie ich w zwy k∏ym prosz ku.
Gu ma do ˝u cia: naj pierw na le ̋y jà
„za mro ziç” – al bo miej sco wo za po -
mo cà kost ki lo du al bo wk∏a da jàc ca ∏à
tka ni n´ na go dzi n´ do za mra ̋ar ki
– a po tem de li kat nie usu nàç koƒ ców -
kà no ̋a. Ewen tu al ne reszt ki naj le piej
za ata ko waç mie szan kà amo nia ku
z bia ∏ym octem. 
Cze ko la da: je Êli pla ma jest Êwie ̋a,
to wy star czy po laç jà roz cieƒ czo nym
amo nia kiem, po czym wy praç tka ni n´
w zwy k∏ym prosz ku. W wy wa bia niu
star szych za bru dzeƒ lep sze re zul ta ty
osià ga wo da z bo rak sem (do ku pie nia
w dro ge riach lub skle pach zie lar -
skich). Po pla mio ne tka ni ny we∏ nia ne
naj le piej po trak to waç gli ce ry nà, a na -
st´p nie wy p∏u kaç w let niej wo dzie;
syn te ty kom po ma ga kà piel w wo dzie
utle nio nej. 
Tra wa: w przy pad ku ba we∏ ny naj lep -
szym wy wa bia czem jest czy sty al ko -
hol, choç do bre efek ty przy no si rów -
nie˝ za sto so wa nie naj pierw gli ce ry ny,
a po tem al ko ho lu lub szklan ka cie p∏ej
wo dy z ∏y ̋ecz kà amo nia ku i dwie ma
∏y ̋ecz ka mi p∏at ków z my d∏a mar syl -
skie go. Z tka nin de li kat nych, ta kich
jak len, za bru dze nia naj le piej usu waç
al ko ho lem lub amo nia kiem, a z dzia -
nin i syn te ty ków roz two ra mi wo dy
z octem lub wo dà utle nio nà (w pro -
por cjach dwie trze cie wo dy zwy k∏ej,
jed na trze cia utle nio nej). 
Owo ce: do ja snej ba we∏ ny sto so waç
wo d´ utle nio nà z kil ko ma kro pla mi
amo nia ku lub sok z cy try ny z czy -
stà so là; w przy pad ku ma te ria -
∏ów z na dru kiem lub ko lo ro -

wych
wy star czy
zwy kle sam sok z cy try -
ny, a do je dwa biu czy sty al ko hol. 
Olej: na tych miast przy sy paç pla m´
tal kiem, po zwo liç mu dzia ∏aç przez 30
min, po czym oczy Êciç szczo tecz kà.
Za bru dzo ne tka ni ny ba we∏ nia ne, lnia -
ne i ko lo ro we na le ̋y na sà czyç ter pen -
ty nà i roz cieƒ czo nym w wo dzie amo -
nia kiem, a na ko niec wy praç. Sku -
tecz ny jest te˝ p∏yn do na czyƒ.
Po mi dor: do je go usu ni´ cia po trzeb -
na jest wo da lub sprosz ko wa ny talk.
W przy pad ku ba we∏ ny i we∏ ny naj lep -
sza jest zim na wo da lub amo niak roz -

cieƒ czo ny let nià wo dà. Pla my
z so su po mi do ro we go wy wa bia si´
w po dob ny spo sób, choç mo˝ na rów -
nie˝ spró bo waç cie p∏ej wo dy z my -
d∏em. Star sze za bru dze nia na le ̋y roz -
mi´k czyç kà pie là w wo dzie ze Êrod -
kiem pio rà cym i kil ko ma kro pla mi
wo dy utle nio nej. 
Krew: je Êli pla ma jest Êwie ̋a, zwy kle
wy star czy na sà czyç jà roz two rem wo -
dy z tal kiem lub kwa Ênym w´ gla nem.
Je Êli zdà ̋y ∏a wy schnàç, za bru dzo ny
ma te ria∏ na le ̋y mo czyç przez 15 mi -
nut w zim nej, oso lo nej wo dzie, a na -
st´p nie wy praç go w prosz ku do tka -
nin de li kat nych. Do p∏u ka nia i pra nia
odzie ̋y po pla mio nej krwià ab so lut -
nie nie wol no sto so waç cie p∏ej wo -
dy, gdy˝ ta nie tyl ko nie usu wa za -
bru dzeƒ, ale wr´cz je utrwa la.
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W∏à cze nie fle sza ozna cza wzbo ga -
ce nie ob ra zu o bar dzo in ten syw ne,
krót ko trwa ∏e Êwia t∏o, nie kie dy skut -
ku jà ce nie prze wi dy wal nà zmia nà
uk∏a du cie ni i cza sa mi trud ne do w∏a -
Êci we go do zo wa nia, na wet dla
wpraw ne go fo to gra fa. Fak tem jest,
˝e wspó∏ cze sne lam py b∏y sko we po -
sia da jà wy ra fi no wa ne sys te my kon -
tro li elek tro nicz nej, ale z dru giej stro -
ny, po mi mo nie wia ry god nej wr´cz ga -
my do st´p nych funk cji, nie ma wàt -
pli wo Êci, ˝e wa lo ry tych su per no wo -
cze snych fle szy do ce ni si´ do pie ro
po do k∏ad nym prze stu dio wa niu in -
struk cji ob s∏u gi. Pa ra me try u˝yt ko we
lam py b∏y sko wej sà jesz cze lep sze,
je ̋e li po ∏à czy si´ jà z wy so kiej kla sy
lu strzan kà, wy po sa ̋o nà w wie le do -
dat ko wych funk cji. Jed nak za nim
przy stà pi my do szcze gó ∏o wej ana li zy
po ten cjal nych mo˝ li wo Êci fle szy, mu -
si my wspo mnieç o kil ku in nych, ar cy -
wa˝ nych aspek tach zwià za nych
z pstry ka niem fo tek. I nie cho dzi nam
tu je dy nie o fo to gra fo wa ny obiekt,
ale tak ̋e o ca ∏y sze reg sy tu acji wy -
wie ra jà cych ogrom ny wp∏yw na ja -
koÊç i urok zdj´ cia, ja kie za mie rza si´
wy ko naç.
Pierw szym i oce nia nym ze szcze gól nà
uwa gà aspek tem sà cie nie wo kó∏
obiek tu. Ko rzy sta jàc z fle sza trze ba
za wsze pa mi´ taç o praw do po do bieƒ -
stwie, wr´cz pew no Êci, po ja wie nia si´
no wych cie ni, cza sa mi bar dzo wy raê -

nych. Sà one naj bar dziej wi docz ne,
je ̋e li obiekt znaj du je si´ bli sko lam py,
a t∏o bez po Êred nio za nim. Do tych
doÊç ty po wych sy tu acji do cho dzi naj -
cz´ Êciej z wi ny sa -
me go fo to gra fu jà -
ce go, któ ry usta wia
swój obiekt na
przy k∏ad tu˝ przed
bia ∏à Êcia nà. Za -
zwy czaj ta kie t∏o
wy bie ra si´ Êwia -
do mie, w prze ko -
na niu, ˝e je go ja -
sny ko lor zre du ku je
wy ra zi stoÊç cie ni.
Nie ste ty jest do -
k∏ad nie od wrot nie,
bo na tle bia ∏ej
Êcia ny cie nie sta jà
si´ szcze gól nie wi -
docz ne i bar dziej
wy raê ne, ni˝ mo˝ -
na by ∏o by si´ spo dzie waç. W ta kich
sy tu acjach mo˝ na po zo staç przy ja -
snym tle, al bo zwi´k szyç od le g∏oÊç
mi´ dzy nim a obiek tem. 
In nym wa˝ nym aspek tem jest spo sób
po ∏à cze nia lam py b∏y sko wej z apa ra -
tem fo to gra ficz nym. ¸a two za uwa ̋yç,
˝e je ̋e li flesz zo sta je za mon to wa ny
bez po Êred nio na gór nej cz´ Êci apa ra -
tu, cie nie sà mniej wi docz ne, bo pa -
da jà jak by za obiek tem, a je Êli za in -
sta lu je si´ go w po zy cji bocz nej z bo -
ku obiek ty wu, to sta jà si´ one znacz -

z fleszem
Fotografowanie

nie bar dziej wy ra zi ste. Ta ki uk∏ad mo˝ -
na rów nie˝ uznaç za ko rzyst ny, al bo -
wiem cie nie spra wia jà wra ̋e nie bar -
dziej na tu ral nych, ale na wet wte dy

trze ba pa mi´ taç o pod sta wo wej za sa -
dzie, czy li umiesz cze niu lam py w ta ki
spo sób, by znaj do wa ∏a si´ ona po -
nad fo to gra fo wa nym obiek tem. Tym
sa mym ró˝ ni ca po mi´ dzy Êwia t∏em
przez nià emi to wa nym a tym na tu ral -
nym b´ dzie dla oglà da jà ce go zdj´ cie
prak tycz nie nie wi docz na. W tym miej -
scu mu si my ko niecz nie wspo mnieç
o pew nym istot nym zja wi sku: im
mniej sza od le g∏oÊç od fle sza
do obiek tu, tym wi´k sze praw do po do -
bieƒ stwo wy stà pie nia tzw. efek tu

Typowe zdj´cie z lampà b∏yskowà zamontowanà
na aparacie, na tle jasnej Êciany.
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„czer wo nych oczu”, zmo ry ka˝ de go
fo to gra fa -ama to ra. Od ra zu jed nak
do daj my, ˝e w∏a Ênie z te go po wo du
pro fe sjo na li Êci pstry ka jà fot ki z lam pà
umiesz czo nà na sto ja ku wy so ko
nad apa ra tem, naj cz´ Êciej w po zy cji
po zio mej. Ta kie roz wià za nie sku tecz -
nie mi ni ma li zu je mo˝ li woÊç po ja wie -
nia si´ „kró li czych oczu”. 

Naj prost szym, ale i naj ba nal niej szym
wa rian tem jest jed na lam pa za mon -
to wa na na gór nej cz´ Êci apa ra tu,
oÊwie tla jà ca obiekt od przo du. Ale

z dru giej stro ny, dla cze go za do wa laç
si´ tak mi ni ma li stycz nà opcjà, sko ro
rów nie do brze mo˝ na za in sta lo waç
dwa fle sze jed no cze Ênie? Dru ga lam -
pa, któ rà mo˝ na umie Êciç w po zy cji
po zio mej, wzbo ga ca ob raz o oÊwie -
tle nie efek to we, po g∏´ bia jà ce je go
kon trast. Idê my jed nak da lej i za ∏ó˝ -
my, ˝e ma my jesz cze trze ci flesz, 

za mon to wa ny na
przy k∏ad w ta ki
spo sób, by je go
Êwia t∏o pa da ∏o na
w∏o sy por tre to wa -
nej oso by. Syn -
chro ni za cj´ wszy-
st kich lamp umo˝ -
li wia jà prze wo dy
pod ∏à czo ne do
apa ra tu lub – sto -
so wa ny co raz po -
wszech niej – „se -
rvo -flash”, urzà -
dze nie pod ∏à czo ne
do ka˝ dej z lamp,
któ re uru cha mia je
na tych miast po
tym, jak za re je -
stru je szyb kà zmia -
n´ oÊwie tle nia wy -
ni ka jà cà z b∏y sku
lam py g∏ów nej,
przez pro fe sjo nal -
nych fo to gra fów
na zy wa nej „flash
ma ster”. W tym
mo men cie ro dzi
si´ py ta nie: czy ro -
bie nie zdj´ç z wi´ -
cej ni˝ jed nym fle -
szem jest trud niej -
sze? Przede wszy-
st kim trze ba wie -
dzieç, ˝e po mo cà
przy na Êwie tla niu

s∏u ̋à sys te my po mia ru Êwia t∏a TTL,
dla te go wy star czy sto so waç si´
do kil ku pod sta wo wych wska zó wek.
Pierw sza z nich, b´ dà ca efek tem do -

Êwiad czeƒ prak tycz nych, za le ca
zwra ca nie szcze gól nej uwa gi na cie -
nie, któ re nie po win ny krzy ̋o waç si´
w spo sób nie na tu ral ny. Dru ga ra dzi,
by nie kom pli ko waç so bie ˝y cia my -
Êle niem, kie dy i jak ko ry go waç
oÊwie tle nie, by uwy pu kliç obec noÊç
Êwia t∏a efek to we go: naj cz´ Êciej dla -
te go ˝e Êwia t∏o efek to we, czy li „in -
ne” od emi to wa ne go z po zo sta ∏ych
êró de∏, wy ró˝ nia si´ bez ˝ad nych do -
dat ko wych za bie gów i cza sa mi nie
trze ba na wet uwzgl´d niaç go
przy po mia rze na Êwie tle nia. Je Êli
cho dzi o ten ostat ni, to ka˝ dy pro du -
cent apa ra tów fo to gra ficz nych opra -
co wa∏ w∏a sne roz wià za nie z za sto so -
wa niem kon tro li elek tro nicz nej.
W prak ty ce dzia ∏a to w na st´ pu jà cy
spo sób: „flash ma ster”, za mon to wa -
ny na apa ra cie i pod le ga jà cy bez -
prze wo do wej kon tro li, emi tu je z ko -
do wa nà cz´ sto tli wo Êcià se ri´ szyb -
kich b∏y sków, któ ra s∏u ̋y do uak tyw -
nie nia lamp po moc ni czych. Kie dy
za po mo cà sys te mu TTL -flash apa rat
od bie ra in for ma cj´ o osià gni´ ciu
w∏a Êci we go po zio mu na Êwie tle nia,
prze ry wa za si la nie lam py g∏ów nej i,
po Êred nio, lamp do dat ko wych. U˝yt -
ko wa nie te go sys te mu wià ̋e si´ jed -
nak z pew ny mi ogra ni cze nia mi. Przy -
k∏a do wo, aby w mak sy mal nym stop -
niu wy ko rzy staç wa lo ry bez prze wo -
do we go urzà dze nia TTL -flash na le ̋y
za dbaç o to, by czas syn chro -X by∏
jak naj krót szy. Bar dzo cz´ sto zda rza
si´, na wet w apa ra tach wy so kiej kla -
sy, ˝e przy dzia ∏a niu bez prze wo do -
wym czas ten jest au to ma tycz nie re -
du ko wa ny do 1/45 s. Z jed nej stro ny
sys tem ten jest za tem bar dzo wy -
god ny, bo mo˝ na pra co waç bez
gma twa ni ny prze wo dów za si la jà -
cych, ale z dru giej ist nie je zwi´k szo -
ne ry zy ko po ja wie nia si´ na zdj´ ciu
tzw. „du chów”, wy ni ka jà cych z po ∏à -
cze nia oÊwie tle nia na tu ral ne go z b∏y -
skiem elek tro nicz nym.

Zdj´cie z lampà odsuni´tà od aparatu.

Lampa na aparacie, ale g∏owica lampy
skierowana do góry. Odbite od pomieszczenia
Êwiat∏o lampy rozprasza t∏o.
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„Dom latajàcych
sztyletów” – Nowy film
twórcy „Hero”.
Kolejna barwna opowieÊç
rodem z Dalekiego
Wschodu. Tym razem
akcja rozgrywa si´
podczas kryzysu dynastii

Tang. W kraju szerzà si´
ró˝ne powstania
i rebelie, zawiàzujà si´
ró˝ne grupy walczàce
o poparcie. Najwi´ksza
i najpopularniejsza
z nich to Dom
Latajàcych Sztyletów.
Na prowincj´ zostajà

wys∏ani agenci, którzy
majà za zadanie
schwytanie przywódcy
„domu”. OczywiÊcie
sprawa komplikuje si´
z powodu bardzo zawi∏ej
historii mi∏osnej. Re˝.:
Zhang Yimou, wyst.:
Zhang Ziyi, Andy Lau.

Wraz z na dej Êciem wio sny cze ka nas
na ma ∏ym ekra nie mnó stwo przy jem -
nych nie spo dzia nek, któ re przy go to -
wa li nam dys try bu to rzy fil mo wi. Na po -
czà tek Êlicz na baj ka dla naj m∏od szych.
„Abra fax i pi ra ci z Ka ra ibów” jest
ani mo wa nà ada pta cjà ko mik su dla
dzie ci i m∏o dzie ̋y. Po nie wa˝ sztu ka
dub bin gu roz wi ja si´ u nas w eks pre -
so wym tem pie, tak ̋e i do tej baj ki za -
an ga ̋o wa no zna ko mi tych ak to rów
(mi´ dzy in ny mi An drze ja Gra bow skie -
go). Fa bu ∏´ skon stru owa no na zna -
nym mo ty wie „po dró ̋y w cza sie”. Trój -
ka przy ja ció∏; Abrax, Bra bax i Ka li fax
prze no si si´ do wie ku sie dem na ste go,
gdzieÊ w oko li ce Ka ra ibów. Tam prze -
˝y wa jà mnó stwo przy gód, uga nia jàc

si´ za skar bem pi ra tów i wal czàc
z okrut nym ka pi ta nem Czar no bro dym.
Kon struk cja wspó∏ cze snych kre skó -
wek spra wia, ˝e sà one grat kà nie tyl -

ko dla mi lu siƒ skich. Przy znaj my - sa mi
ch´t nie wra ca my cza sem do ba Ênio -
we go Êwia ta. Tym bar dziej, ˝e dia lo gi
za ska ku jà b∏y sko tli wo Êcià i dow ci pem. 
Prze cho dzàc do kla syki war to przy po -
mnieç so bie jed no ze sztan da ro wych
dzie∏ Lu isa Bu nu ela – „Pi´k noÊç
dnia” ze zna -
ko mi tà Ca the -
ri ne De neu ve.
Film, po ka za ny
po raz pierw szy
w 1967 ro ku,
wy wo ∏a∏ skan -
dal oby cza jo -
wy. Te raz ra -
czej nie szo ku je, ale za to za chwy ca
nie ustan nie kil ka ju˝ po ko leƒ ki no ma -
nów. W la tach szeÊç dzie sià tych uka -
za nie fan ta zji ero tycz nych m∏o dej m´ -
˝at ki, któ ra szu ka wra ̋eƒ po za w∏a snà
sy pial nià, by ∏o prze ∏a ma niem nie na -
ru szal ne go ta bu. Pi´k na Se ve ri ne,
mi mo ˝e ko cha swe go ma∏ ̋on ka, po -
sta na wia wcie liç swo je ma rze nia ero -
tycz ne w ˝y cie. Bu nu el by∏ re ̋y se rem,
któ ry z praw dzi wà ma estrià wy ko rzy -
sty wa∏ iro ni´, gro te sk´ i ab surd. Ka˝ -
dy, kto wi dzia∏ choç jed no z je go licz -
nych dzie∏, nie mo ̋e po my liç go

z ˝ad nym in nym. „Dys kret ny urok bur -
˝u azji”, „Vi ri diana”, „Anio∏ Za g∏a dy” -
to fil my war te po le ce nia „w ciem no”,
a ni gdy nie jest za póê no, ˝e by si´
z ni mi za po znaç. 
Nie mo˝ na za po mi naç tak ̋e o zna ko -
mi tych fil mach pol skich z ostat nich
lat. „Pr´ gi” Mag da le ny Pie korz od nio -
s∏y w ze sz∏ym ro ku nie za prze czal ny
triumf, za rów no pod wzgl´ dem ar ty -
stycz nym, jak i fre kwen cyj nym. Kto
wi´c nie zdà ̋y∏ do ki na, mo ̋e nad ro -
biç za le g∏o Êci. Te ma ty ka nie na le ̋y
do lek kich, ale efekt pra cy ca ∏e go gro -
na ar ty stów zwa la
z nóg. Zna ko mi ta ro -
la Mi cha ∏a ˚e brow -
skie go to jed na z naj -
lep szych kre acji ak -
tor skich w ostat nim
cza sie. Ch∏o piec,
w dzie ciƒ stwie mal -
tre to wa ny przez oj ca,
ma w do ro s∏ym ˝y ciu k∏o po ty z od na -
le zie niem w so bie zdol no Êci do mi ∏o -
Êci. Na szcz´ Êcie dzi´ ki uko cha nej ko -
bie cie (w tej ro li Agniesz ka Gro chow -
ska), po wiel kich tru dach, uda je mu
si´ od na leêç w so bie po k∏a dy uczu cia.
Mi ∏e go oglà da nia!
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Ksià˝ ka Had do na sta ∏a si´ mi´ dzy na -
ro do wym be st sel le rem i trze ba przy -
znaç, ˝e zu pe∏ nie za s∏u ̋e nie. Dziw na,
ale nie sa mo wi cie cie p∏a i uczu cio wa.
Bo ha te rem jest pi´t na sto let ni Chri -

sto pher Bo om,
któ ry cier pi
na pew nà od -
mia n´ au ty zmu.
Nie jest to jed -
nak no wy „Ra in
man”, mi mo ˝e
obie po sta cie
ma jà ze so bà
wie le wspól ne -
go (mi´ dzy in -

ny mi zdol no Êci ma te ma tycz ne). Kan -
wà opo wie Êci jest ta jem ni -
cze „mor der stwo” psa sà -
siad ki, któ re wzbu dza za in -
te re so wa nie Chri sto phe ra.
Ja ko oso ba nie prze ci´t nie
uzdol nio na, wy snu wa mnó -
stwo b∏y sko tli wych wnio -
sków, je go spo tka nie
z „nor mal nym” Êwia tem
jest jed no cze Ênie smut ne
i za baw ne. Mark Had don: Dziw ny
przy pa dek psa noc nà po rà. Âwiat
Ksià˝ ki. War sza wa 2005.

pó∏kiZ wiosennej
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„Vanity fair” – Re˝yserkà
filmu jest Mira Nair,
znana z „Monsunowego
wesela”. Tym razem
podj´∏a si´ ona adaptacji
powieÊci Wiliama
Makepeace Thackereya.
W g∏ównej roli wyst´puje
Reese Witherspoon,

którà pami´tamy
z „Legalnej blondynki”.
Akcja toczy si´ w latach

dwudziestych XIX wieku.
G∏ówna bohaterka jest
córkà chórzystki

i artysty, wczeÊnie
osierocona, dzi´ki
wrodzonej sile przebicia
usi∏uje odnaleêç swoje
miejsce w ówczesnym
Êwiecie. Re˝.: Mira Nair,
wyst.: Reese
Witherspoon, Gabriel
Byrne.

Ha li na Paw low ska
jest barw nà po sta -
cià. Po cho dzi z
Czech, gdzie jest
praw dzi wà ko bie -
tà -in sty tu cjà. Pro -
wa dzi talk -show,
jest re dak tor na -
czel nà jed nej z ko -
lo ro wych ga zet, pi -

sze sce na riu sze i ksià˝ ki. Ksià˝ ka uka -
za∏a si´ w Pol sce w tzw. „se rii z mio -
t∏à” prze zna czo nej g∏ów nie dla ko biet,
cho cia˝ jest na ty le uni wer sal na, ˝e
roz Êmie sza rów nie˝ m´˝ czyzn. Bo ha -
ter ka „Zde spe ro wa nych ko biet”
co rusz na ty ka si´ na sy tu acje, któ re
zda jà si´ jà prze ra staç. Ze sto iska
z ma te ria ∏a mi tra fia pro sto na uni wer -
sy tet, a stam tàd do po rad ni psy cho -
lo gicz nej (w cha rak te rze eks per ta
od po mo cy w sy tu acjach kry zy so -
wych). Wszyst ko dla te go, ˝e mà˝ - in -
˝y nier wsty dzi si´ prze sta wiaç swo im
ko le gom ˝o n´ - „skle po wà”. War to
si´ gnàç po Paw low skà, choç by dla
spe cy ficz ne go, cze skie go po czu cia
hu mo ru. Ha li na Paw low ska: Zde spe -
ro wa ne ko bie ty po st´ pu jà de spe rac -
ko. W.A.B. War sza wa 2005.

Tes s´ Cap po ni -Bo raw skà zna my ju˝
z „Kuch ni pach nà cej ba zy lià”. W∏osz -
ka, któ ra po lu bi ∏a zim nà i sza rà Pol -
sk´, nie za po mi na o swo jej oj czyê nie
i od lat przy bli ̋a Ita li´ Po la kom. Tym
ra zem bo ha ter kà swej ksià˝ ki uczy ni -
∏a To ska ni´ – kra in´ swe go dzie ciƒ -
stwa. Ro dzi na Cap po nich od wie ków
ma tam swo jà let nià sie dzi b´. Trze ba
przy znaç, ˝e To ska nia zu pe∏ nie za s∏u -
˝e nie sta ∏a si´ jed nym z naj mod niej -
szych miejsc na Êwie cie. Au tor ka po -
ka zu je nam ten re gion swo imi oczy -
ma – z ca ∏ym bo gac twem ku li nar -
nym, ze spe cy ficz nym ludê mi, ze sta -
ry mi ro da mi i pa ∏a ca mi. To ska nia ze
stron „Dzien ni ka” jest swoj ska i nie -

przy st´p na za ra zem
– no wi przy by sze nie
od ra zu czu jà si´ tu jak
w do mu, tu ry stów trak -
tu je si´ lek ko po gar dli -
wie. Ksià˝ ka ma w so bie
nie od par ty urok i spra -
wia, ˝e czy tel nik prze no -
si si´ my Êla mi w opi sy -
wa ny Êwiat i da je si´ po -

rwaç bez resz ty. Tes sa Cap po ni -Bo -
raw ska: Dzien nik to skaƒ ski. Ro sner &
Wspól ni cy. War sza wa 2004.
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Czy mo˝e istnieç
przyjaêƒ zawodowa?
Kobiety sk∏onne sà
dowodziç, ˝e jest
mo˝liwa i zdaniem wielu
paƒ, u∏atwia ona
wspó∏dzia∏anie. Kiedy
bowiem jedno
z przyjació∏ jest bardzo

ostro˝ne, a drugie
szybko podejmuje
ryzykowne decyzje,
wtedy tworzy si´ tandem
nie do pokonania.
Psycholodzy podkreÊlajà
jednak, ˝e taka zasada
jest s∏uszna jedynie
do pewnego momentu,

czyli do chwili pojawienia
si´ sprzecznych
interesów. Bo tam, gdzie
rol´ zaczynajà odgrywaç
pieniàdze, wiele
przyjaêni koƒczy swój
˝ywot. Przyjacielskà
za˝y∏oÊç w biznesie
mo˝na uratowaç jedynie

wówczas, kiedy
partnerzy Êwiadomie
uzgodnià ze sobà, który
z nich przyjmie pozycj´
dominujàcà.
W przeciwnym razie
konflikty i koniecznoÊç
sta∏ego wypracowywania
kompromisu opartego

Praw dzi wa przy jaêƒ – to ∏a ska -
wy dar lo su. Gdy ma my obok sie -
bie cz∏o wie ka, któ re mu mo ̋e my
ufaç i wes przeç si´ na nim w wal -
ce z prze ciw no Êcia mi ˝y cia, wi´ cej
w nas opty mi zmu, czu je my si´ bar -
dziej bez piecz ni, pew ni sie bie
i w∏a snej war to Êci. Przy ja ciel go dzi
si´ z na szy mi s∏a bost ka mi i wa da -
mi. Na wet gdy kry ty ku je, to ˝ycz li -
wie. Wy ba cza b∏´ dy i nie jest za -
bor czy. Przy nim mo˝ na byç so bà
w pe∏ nym te go s∏o wa zna cze niu,
bo doj rza ∏a i okrze p∏a przy jaêƒ jest
to le ran cyj na i ak cep tu jà ca.
Ko bie ty za wie ra jà przy jaê nie ∏a twiej
ni˝ m´˝ czyê ni. Ju˝ w dzie ciƒ stwie
szu ka jà naj lep szej przy ja ció∏ ki, by
po wie rzyç jej swo je naj skryt sze my -
Êli, ta jem ni ce i uczu cia. ZaÊ spo -
iwem ko bie cych przy jaê ni jest roz -
mo wa. To ona da je pa niom po czu -
cie wi´ zi i bli sko Êci, jest do wo dem
na to, ˝e sà ak cep to wa ne. To wa -
rzy szà jej za zwy czaj czu ∏e ge sty,
do ty ki i po kle py wa nia. Do tyk to dla
ko bie ty ko lej ny wy raz za ufa nia i bli -
sko Êci. Zda niem psy cho te ra peu -
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i na z∏e
Na dobre

tów za rów no po trze ba mó wie nia
o spra wach po wa˝ nych i ba nal -
nych, jak i umie j´t noÊç s∏u cha nia
oraz wczu wa nia si´ w sy tu acj´ in -
nych osób, sta no wià isto t´ ko bie -
co Êci. Dla m´˝ czyzn te bab skie po -

trze by sà praw dzi wà za gad kà. Dla -
te go te˝ pa nie, któ re sà dzà, ˝e
mà˝ za stà pi im przy ja ció∏ k´, prze -
˝y wa jà roz cza ro wa nie. M´˝ czy zn´
rzad ko in te re su je to, co zro bi ∏y lub
po wie dzia ∏y ko le ̋an ki z pra cy, ja kà



na ch∏odnej kalkulacji
zysków i strat firmy,
poró˝nià ich na zawsze.
Przyjaêƒ w ka˝dej
postaci
porównywana jest
do delikatnej roÊliny,
na którà trzeba
ostro˝nie chuchaç, by

prze˝y∏a. Wymaga
poÊwi´cenia, uwagi,
˝yczliwoÊci, szczeroÊci,
lojalnoÊci i czu∏oÊci.
Wszelki fa∏sz
i interesownoÊç niszczà
jà bezpowrotnie, zaÊ
zdrada w przyjaêni boli
nie mniej ni˝ ta

w mi∏oÊci. Dlatego 
z pewnoÊcià nie zawadzi
odrobina rozsàdku. Nie
przyjmujmy za przyjaêƒ
ka˝dej mi∏ej znajomoÊci.
Przemiana znajomoÊci
w przyjaêƒ wymaga próby
czasu, poznania plusów
i minusów partnera,

zaakceptowania ich,
oraz przekonania si´
w konkretnych,
a w∏aÊciwie przede
wszystkim w krytycznych
sytuacjach, o tym jak
dalece obie strony sà
sk∏onne do wzajemnych
poÊwi´ceƒ. fia
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de cy zj´ pod jà∏ szef lub dla cze go
na uczy ciel ka ma za strze ̋ e nia
do dziec ka. A je Êli na wet ich to ob -
cho dzi, nie po tra fià te go wy ra ziç
w spo sób dla ko bie ty sa tys fak cjo -
nu jà cy. Wi´k szoÊç ko biet szu ka
wi´c przy ja ció∏ ki – oso by emo cjo -
nal nie za an ga ̋o wa nej we wszyst -
ko, co dzie je si´ w ich ˝y ciu, ro -
zu mie jà cej, ak cep tu jà cej
i wspó∏ czu jà cej. Te, któ re
jà znaj du jà – sà po pro -
stu szcz´ Êliw sze. ¸a -
twiej jest im wy cho -
dziç z ˝y cio wych kry -
zy sów we wn´trz -
nych, ro dzin nych,
za wo do wych, po -
zbie raç si´ po roz -
wo dzie, czy Êmier ci
bli skiej oso by. Âwia -
do moÊç po sia da nia
ko goÊ, kto za wsze w po -
trze bie po spie szy z po mo -
cà, jest pod sta wà ich wia ry
w sie bie i lu dzi.
Spo iwem m´ skich przy jaê ni nie
jest roz mo wa i wy mia na cie p∏ych
uczuç, lecz ro bie nie cze goÊ wspól -
nie i cieszenie si´ p∏y nà cà z te go
przy jem noÊcià. W sto sun kach mi´ -
dzy m´˝ czy zna mi wiel kà wa g´ od -
gry wa ry wa li za cja – po trze ba udo -
wod nie nia, kto jest lep szy. Dla te go
w przy jaê ni naj wa˝ niej sza jest dla
nich nie ty le ˝ycz li woÊç, po Êwi´ ce -
nie i ak cep ta cja, co lo jal noÊç. Ni -
gdy te˝ nie otwie ra jà si´ w przy jaê -
ni do koƒ ca. Choç lu bià roz ma wiaç
z przy ja ció∏ mi o ko bie tach, uni ka jà
zdra dza nia in tym nych se kre tów

wie dze nia pod kre Êla jà, ˝e w pa -
rach mie sza nych cz´ sto, choç nie
za wsze, po ja wia si´ ele ment ero ty -
zmu. I pod czas gdy jed ni uwa ̋a jà
go za mi ∏y i nie win ny do da tek
do przy jaê ni, in ni do wo dzà, ˝e
uÊwia do mie nie so bie te go fak tu,
zmu sza bàdê do jej ze rwa nia, bàdê
do uczy nie nia na st´p ne go kro ku,

czy li prze kszta∏ ce nia sto sun -
ków przy ja ciel skich w bar -

dziej za ̋y ∏e. Pa no wie po -
sia da jà cy od da ne i wy -
pró bo wa ne przy ja ció∏ -
ki pod kre Êla jà, ˝e ce -
nià w nich cie ka -
woÊç ˝y cia, cier pli -
woÊç, de li kat noÊç,
wra˝ li woÊç na uczu -
cia in nych lu dzi,

umie j´t noÊç s∏u cha -
nia, do broç i obiek tyw -

noÊç ocen. To sa mo
twier dzà ko bie ty.

Przy jaêƒ sprzy ja ma∏ ̋ eƒ -
stwom. Gdy we wspól nym zwiàz -

ku wy ga sa na mi´t noÊç, a nie za -
stà pià jej in ne cie p∏e uczu cia, po -
ja wia jà si´ nie spe∏ nio ne ocze ki wa -
nia, wza jem ne ˝a le i pre ten sje.
Na war stwia jà ce si´ kon flik ty
i trud no Êci spra wia jà, ˝e wspól ne
˝y cie sta je si´ nie do wy trzy ma nia.
Pa ry ma∏ ̋eƒ skie umie jà ce za stà piç
na mi´t ne uczu cia przy jaê nià, za -
zwy czaj do cho dzà ra zem kre su ˝y -
cia. Bo przy ja cie la trze ba lu biç,
sza no waç, mieç na wzgl´ dzie je go
do bro i umieç mu wy ba czaç. A to
w∏a Ênie ce men tu je sta rze jà ce si´
ma∏ ̋eƒ skie zwiàz ki.

i zwie rzeƒ o w∏a snych s∏a bo Êciach
czy l´ kach. Ce nià w przy jaê ni rów -
no wa g´ po zy cji ro dzin nej, ma te -
rial nej i za wo do wej. M´˝ czy zna
ocze ku je od przy ja cie la nie ty le
wspar cia psy chicz ne go, co kon -

kret nych do wo dów bli sko Êci – po -
mo cy w na pra wie sa mo cho du, re -
mon cie do mu al bo cza su
na wspól ny wy pad na mecz czy ry -
by. Jed nak zna czà cy awans spo -
∏ecz ny lub za wo do wy jed ne go
z nich po tra fi od da liç od sie bie za -
przy jaê nio nych od lat pa nów.
Czy mo˝ li wa jest przy jaêƒ mi´ dzy
ko bie tà i m´˝ czy znà? Na to py ta -
nie pa da za zwy czaj ty le sa mo od -
po wie dzi tak, co nie. Wszy scy, któ -
rzy ma jà w tej spra wie coÊ do po -
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ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 24.735 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2
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• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. pod no Ênik szyb z∏ 595 • 030 – Przy ciem nia ne szy by aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Lam py przeciwmgiel -
ne z∏ 425 • 108 – Fel gi alum. z∏ 1.062,50 • 112 – Wpo ma ga nie elek trycz ne kie row ni cy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tyl ne dzie lo ne z∏ 340 • 197 – Chlapacze z∏ 42,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 913,75
• 228 – Cen tral ny za mek z∏ 297,50 • 313 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 399 – Dach otwie ra ny elektr. – d∏u gi z∏ 2.040 • 431 – Felgi alum. 13” + opo ny 165/65/13 z∏ 1.232,50 • 457-
Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 718 – Sys tem au dio hi -fi (2 dodatkowe g∏oÊniki 100W) z∏ 510 • 5B2 – La kier spor to wy
z∏ 340 • 927 – Ochron ne listwy boczne z∏ 127,50 • 58H – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170
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1.1 ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
1.1 ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
1.2 DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
1.3 Multijet 16v ACTUAL 33.915 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 36.465 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.034.0
1.2 4x4 38.165 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.063.0
1.2 4x4 CLIMBING 39.950 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.073.0
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N
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• 007 – Sekw. au tom. szkrz. bie gów (tyl ko 1.2 16v) z∏ 5.100 • 008 – Cen tr. za mek ster. z pi lo ta z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Kli ma ty za cja i filtr prze ciw py∏ ko wy z∏ 3.825 • 063 – Re gul. wys.
kie row ni cy, fotela kie row cy z∏ 467,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m g. z∏ 425 • 112 – Wspo mag. elektr. kie row ni cy Du al dri ve z∏ 1.615 • 140 – Au to. kli mat. 2-stref. z∏ 4.675 • 195 – Tyl na ka na pa dziel.
z∏ 340 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. ra diem z kie row ni cy z∏ 382,50 • 263 – Sys tem CON NECT z∏ 5.015 • 269 – Sys tem na wi ga cji z∏ 5.525 • 286 – Do jaz do we ko ∏o za pa s. z∏ 0 • 315
– Ra dio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kie rownica i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 340 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 255 • 392 – ESP (tyl ko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v) z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny
elektr. z∏ 1.700 • 407 – Au tom. skrz. bie gów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRU ISE CON TROL (tyl ko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. ste ro wa ne szy by przed. i centr. za mek z∏ 1.020
• 431 – Fel gi alu min. Ele gant 14” + opo ny 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Fel gi alu min. Ele gant 15” + opo ny 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870 • 433 – Fel gi alu min. Sport 15” + opo -
ny 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Ra dio odtwarzacz ka se t. z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czuj niki par ko wa nia z∏ 595 • 511 – Trzeci zag∏ówek
tylny z∏ 425 • 565 – CD Chan ger z∏ 1.020 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 717 – Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer z∏ 1.700 • 717 – Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer (dla wer sji So und) z∏ 425 • 718
– Sub wo ofer z∏ 425 • 5B2/4AS – La kier spor to wy z∏ 467,50 • 833 – In st. do te le fo nu z∏ 170 • 876 – Zderzaki w kol. nad wo zia z∏ 510 • 923 – Spo iler dach. z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi z∏ 170

1.2 ACTUAL 30.600 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.2 ACTIVE 32.810 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE 42.160 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1.2 8v SOUND (WER. SPECJALNA) 34.765 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.120.4
1.2 8v DYNAMIC 35.105 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1.2 16v DYNAMIC 37.485 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1.4 16v DYNAMIC 39.015 1368 95 178 6,1 3-drzwiowy 188.219.4
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 44.540 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4
1.2 ACTUAL 31.450 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.2 ACTIVE 33.660 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE 43.010 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 8v DYNAMIC 35.955 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.240.4
1.2 16v DYNAMIC 38.335 1242 80 172 6,0 5-drzwiowy 188.243.4
1.4 16v DYNAMIC 39.865 1368 95 178 6,1 5-drzwiowy 188.249.4
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 45.390 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 008 – Zdalne sterowanie cen tral nym za mkiem z∏ 382,50 • 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 1.020 • 195
– Tyl na ka na pa dziel. z∏ 425 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. sterowane przed. szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od -
twa rza czem ka set. z∏ 1.105 • 626 – Re gul. mechanicznie sie dze nie kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255

1.2 16v ACTIVE 31.441,50 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.164.0
1.2 16v DYNAMIC 33.991,50 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.166.0
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• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kie row. z∏ 340 • 025 – Kli mat. man. z∏ 3.655 • 082 – Przystos. do mont. radia z∏ 340 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m -
giel ne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflek. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kie row. z∏ 1.487,50 • 140 – Kli mat. au to mat. z∏ 4.675 • 141 – Opony
165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 – Cztery zag∏. tyl ne ta pi ce ro wa ne z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tyl ne dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Re gul. wys. pa sa kie row cy z∏ 85 • 210 – La kier me ta liz.
z∏ 1.062,50 • 218 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 245 – Ster. ra diem z ko ∏a kier. z∏ 382,50 • 295 – Siedz. pa sa˝. ze zint. schow kiem z∏ 170 • 357 – Re lin gi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399
– Elektr. ster. szkla ny dach SKY DO ME z∏ 2.465 • 407 – Skrzy nia au tom. Du alo gic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szy by przed nie i centr. za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi alum. 14”, opo ny 165/65/14 z∏ 1.275
• 451 – Zin tegr. ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzie lo na tyl na ka na pa z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa˝. z∏ 935 • 505 – Bocz ne pod. pow. z∏ 1.020
• 508 – Czujn. park. z∏ 765 • 564 – Zint. ra dio z od twarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.020 • 614 Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 626 – Reg. wys. siedz. kie row cy z∏ 340 • 665 – Za pal nicz ka
z∏ 170 • 717 – Zin tegr. ra dio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.700 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi (g∏o Êni ki i sub wo ofer) z∏ 680 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 85 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 890
– Pakiet Komfort (uchwyty nadokienne + reg. wys. przed. pasów. bezp.) z∏ 127,50 • 904 – System Connect Nav+ z wyÊwietl. kolor. 7” z∏ 6.800 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 170 • 989 – Pa kiet
dla pa là cych z∏ 85 • 50G – Pa kiet Hi -Fi (za wie ra opcje 008, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K – Pa kiet Sky (za wie ra opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y – Pa -
kiet Class (za wie ra opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 3.570 • 59A – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 4DM – Pakiet Clima (zawiera opcje 008, 025, 218) z∏ 3.740 • 4DN
– Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399) z∏ 3.060 • 4DP – Pakiet Cult (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140) z∏ 8.075 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190
• 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190
• 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)
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1.4 16v ACTUAL 43.690 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2z4CD
1.9 JTD 100 ACTUAL 50.872,50 1910 100 183 5,3 3-drzwiowy 192.3JS.2
1.4 16v ACTIVE 48.025 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2z4CA
1.6 16v ACTIVE 51.425 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 58.140 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 61.710 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYN. 66.291,50 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2

1.4 16v ACTUAL 45.390 1368 95 178 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.2z4CD
1.9 JTD 100 ACTUAL 52.572,50 1910 100 181 5,4 5-drzwiowy 192.5JS.2
1.4 16v ACTIVE 49.725 1368 95 178 6,8 5-drzwiowy 192.5JA.2z4CA
1.6 16v ACTIVE 53.125 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 59.840 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 63.410 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.548.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYN. 67.991,50 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.54R.2
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• 023 – Szy by elektr. podn. tyl ne z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 140 – Auto mat. klim. dwu stre fo wa z∏ 5.525 • 140 – Auto mat. klim. dwu -
stref. z∏ 5.525• 140 – Auto mat. klim. dwu stref. (do p∏a ta do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ka die sla) z∏ 425 • 205 – Au to nom. ogrze wacz We basto z∏ 3.910 • 210
– La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 5.950 • 213 – Au to alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we i sprys. re flek to rów (eli mi nu jà Êw. prze ciw m giel ne) z∏ 2.975 • 245 – Kie row. po -
kry ta skó rà z 6 przy ci ska mi z∏ 595 • 270 – La kier me ta liz. „Len ti co la ri” (z do dat kiem mi ki) z∏ 1.785 • 295 – Sie dze nie pa sa˝. sk∏a da ne w sto lik (w wer sji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kie row. i dêwi gnia
zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 382,50 • 350 – Pa kiet zi mo wy I z∏ 1.275 • 43X – Pa kiet zi mo wy II z∏ 6.205 • 392 – ESP + ASR + MSR + Bra ke As sist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. SKY
WIN DOW z∏ 4.250 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 1.275 • Felgi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Fel gi alu min. i po sze rzo ne opo ny 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 5-drzw.)
z∏ 1.700 • 434 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Fel gi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 4 szt.
(dla wer sji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.105 • 469 – Sie dze nia tyl ne po chyl. i prze suw. nie zal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eli mi nu je ko ∏o za pa so we) z∏ 0 • 4C6 – Pa kiet spor -
to wy (fel gi alum. i opo ny 215/45/17 87W + spoj ler tyl ny da cho wy + spoj le ry bocz ne) – tyl ko dla wer sji 3-drzwio wych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. podgrz. fotel kierowcy z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505
– Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 850 • 5B2 – La kier pa ste lo wy z∏ 510 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.275 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.530 • 41A – Ra dio z CD
i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Ra dio z CD i MP3 (do p∏a ta do ra dia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmie niacz CD w schow ku przed pa sa ̋e rem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.105 •709
– Kie row. po kry ta skó rà z 11 przy ci ska mi z∏ 680 • 718 – Sys tem Hi -Fi z sub wo ofe rem z∏ 1.275 • 727 – Wn´ trze Extra se ria (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na dla wn´trza 727 z∏ 5.950
• 803 – Za pa so we ko ∏o do jaz do we (eli mi nu je ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwietl. ko lo ro wym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pa kiet COM FORT 1 (czuj nik par ko wa nia,
desz czu, i au to mat. Êwia t∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spo jler tyl ny da cho wy z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko ∏o za pa so we z fel gà alu min. z∏ 510 • 989 – Pakiet dla
palàcych z∏ 127,50 • 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50 • 40K – Otwie ra na tyl na szy ba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Za ciem niane tyl ne szy by (od tyl nych drzwi + ba ga˝ nik dla Multi Wagon)
z∏ 680 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii
z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 554* – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

1.4 16v ACTUAL 47.940 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2z4CD
1.9 JTD 100 ACTUAL 55.122,50 1910 100 181 5,6 5-drzwiowy 192.7JS.2
1.4 16v ACTIVE 52.275 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2z4CA
1.6 16v ACTIVE 55.675 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 62.390 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 65.960 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYN. 70.541,50 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3825 • 051 – Automat. w∏àczanie refl. (czujnik zmroku) z∏ 255 • 070 – Szyby przyciemniane z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 108 – Felgi aluminiowe 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.530 • 406 – Ko∏a stalowe 15”, opony 195/60 R15 z∏ 255• 431 – Felgi
aluminiowe 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.700 • 432 – Felgi aluminiowe 16”, opony 205/50/16 z∏ 2.550 • 132 – Pod∏okietnik siedzenia kierowcy z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja automat. dwustrefowa
(dop∏ata do wer. z klim. man.) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.530 • 245 – Sterowanie radiem na kierownicy (6 przycisków) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 352 – Korek wlewu pal. zamyk
na kluczyk z∏ 187 • 357 – Relingi dachowe z∏ 595 • 365 – TMPS (czujnik ciÊnienia pow. w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 400 – Dwucz´Êciowy szklany dach otwierany elektr. z∏ 4.165 • 407
– Automat. skrzynia biegów (dost. z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40Y – Regul. l´dêw. siedz. kierowcy z∏ 170 • 416 – Cruise Control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏okietnik siedz. pasa˝. z∏ 255 • 456
– Regul. l´dê. siedz. pasa˝. z∏ 170 • 499 – Zestaw do naprawy opon fix&go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 563 – Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.190 • 564
– Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny pow. boczne z∏ 1.275 • 709 – Ster. radiem i nawigacjà na kierownicy (8 przycisków + 3) z∏ 595 • 717 – Radio z CD MP3 z∏ 1.530 • 718 – Instalacja Hi-Fi
z subwooferem z∏ 850 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝niku z∏ 85 • 833 – Przyst. do radiotelefonu z∏ 340 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 – System Connect Nav+ z∏ 6.715 • 989 – Zestaw
dla palaczy z∏ 85 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542 – Ma pa Szwaj -
ca rii z∏ 1.190 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 554 – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.190 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 5B2 – Kolor
pastelowy Extraserie z∏ 680 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 728 – Tapicerka z Alcantary z∏ 2.975 • 802 – Kolor metalizowany Extraserie z∏ 1.700 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530

ID
E

A 1.4 16v ACTUAL 42.415 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.812.0
1.4 16v DYNAMIC 48.790 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.512.0
1.3 Multijet ACTUAL 46.665 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.815.0
1.3 Multijet DYNAMIC 53.040 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.515.0



CENA CHARAKTERYSTYKA

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
KW

IE
C

IE
Ń

/M
AJ

 2
00

5

62

ce
na

 (
pl

n)

ce
ny

 s
am

oc
ho

dó
w

po
je

m
no

Êç
 c

yl
in

dr
ów

 
cm

3

m
oc

 s
iln

ik
a 

K
M

pr
´d

ko
Êç

 m
ak

sy
m

al
na

 
km

/h

zu
˝y

ci
e 

pa
liw

a
w

 c
yk

lu
 m

ie
sz

an
ym

 
l/

1
0
0
 k

m
 

ro
dz

aj
 n

ad
w

oz
ia

ko
d

• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765 • 070 – Szyby tylne przyciemniane w kolorze niebieskim z∏ 595 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze re flektorów z∏ 425 • 140
– Klimatyzacja pó∏autom. z∏ 4.250 • 205 – Dodatkowe ogrzew. ster. pi lo tem dla wersji JTD z∏ 4.250 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213 – Au to alarm z pi lo tem z∏ 1.020 • 220 – Tablica
rozdzielcza wykonana z PCV (w standardzie tablica pokryta tkaninà) z∏ • 245 – Ster. ra diem na kie row. z∏ 595 • 269 – Nawigator z∏ 5.525 • 320 – Kie rownica i ga∏ ka zmia ny bie gów ob szy te skó rà z∏ 425
• 392 – ESP z∏ 3.825 • 413 Pakiet AUDIO z∏ 680 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” i opo ny 195/60/15” 4 szt. z∏ 1.700 • 435 – Fel gi alu mi nio we 17” i opo ny 205/45/17” 4 szt. z∏ 2.125 • 441 – Lu -
ster ka zew. sk∏a da ne z∏ 425 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 465 – Konsola z lo dów kà z∏ 255 • 469 – Fotel tylny Êrodkowy przesuwany z∏ 170 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Po -
dusz ki pow. bocz ne przed nie z∏ 1.105 • 508 – Czuj niki par ko wa nia tylne z∏ 850 • 561 – Trzeci kluczyk z∏ 85 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 564 – Ra dioodtwarzacz CD z∏ 1.530 • 576 – Podwójny
dach otwierany elektr. z∏ 4.250 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 85 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏ no wy mia ro we ko ∏o za pasowe z∏ 85
• 982 – Ko∏o zapasowe – felga alum. 15”, opona 195/60/15” z∏ 680 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji
z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej
Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

1.6 16v ACTIVE 57.290 1596 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2
1.6 16v DYNAMIC 60.690 1596 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.411.2
1.9 JTD ACTIVE 65.407,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2
1.9 JTD DYNAMIC 68.807,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.2
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 595 • 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by (tyl ko z pa kie tem Su per wi docz noÊç) z∏ 850 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.932 • 102 – Spry ski wa cze re flek -
to rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row  cy elektr. re gul. pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Roleta baga˝nika (d∏uga) stan. w wer. 5 osob. opcja w przyp.
zamów. 087 lub 897 lub 965 z∏ 255 • 140 – Kli ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa z∏ 1.360 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.785 • 211 – Skó rza ne sie dze nia przed. ob ro to we i pod grze wa ne (w po∏.
z opcjà 659) z∏ 10.625 • 224 – Su per blo ka da + alarm z∏ 1.530 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.975 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 425 • 359 – Re lin gi da cho we
po przecz ne z∏ 1020 • 365 – Czuj nik ci Ênie nia po wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga ̋o wej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 406 – Fel gi alu mi -
nio we 16” i opo ny 215/60/16 z∏ 595 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 765 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 935 • 493 – Elek trycz nie re gu -
lo wa ne drzwi bocz ne z∏ 2.975 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 1.870 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 628 – Po trój ne elektr. okno da cho we (za wie ra lu ster ko do kon tro li dzie ci, z opcjà 632 z∏) 5.015
• 632 – Szy by elektr. ster., elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o necz ne dla 2 rz´ du z∏ 1.530 • 659 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na dla 3 rz´ du i tyl nej szy by z∏ 212,50 • 897 – Fo te le lot ni cze (2+2+2
ra zem 6 miejsc) z∏ 2.465 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 5.100 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z∏ 8.925 • 965 – Ka na pa w 3 rz´ dzie sie dzeƒ (2+3+3 ra zem 8 miejsc) z∏ 4.250 • 40E – Pa kiet
Su per wi docz noÊç z∏ 1.275 • 40EK – Pa kiet Professional (zawiera opcje 359, 381, 508) z∏ 2.720 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 14.450 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa
W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma -
pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

ACTIVE 2.0 16v 90.185 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2.0 JTD 97.920 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2.2 JTD 16v 116.280 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.957.0
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• 008 – Centr. zamek ster. z pilota z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.165 • 041 – Elek trycz ne pod grz. lu ster ka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi bocz ne prze suw ne z∏ 1.190
• 070 – Przyc. szyby boczne i tylne z∏ 765 • 072 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena + g∏oÊniki) z∏ 399,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw -
m giel ne z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio we 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Nor ma emi sji spa lin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 209 – Pó∏ ka nad prze strze nià ba ga˝. z∏ 212,50
• 210 – La kier me tal. z∏ 1.232,50 • 313 – Ra dio odtw. kaset. z∏ 1.317,50 • 352 – Ko rek wle wu pa li wa zam. na kluczyk z∏ 102 • 360 – Podwy˝szony dach (za wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz -
cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.275 • 453 – Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opcjà 627) z∏ 467,50 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.147,50 • 508 – Sys -
te my wspom. przy par ko wa niu z∏ 850 • 519 – Tyl ne drzwi bocz ne, dwu skrzy d∏o we asy me trycz ne z∏ 272 • 547 – MP3 + ste row. g∏o so we GSM z∏ 1.105 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.615 • 585
– Przesuwny dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50 • 58H – Obramowanie tylnych Êwiate∏ w kolorze nadwozia z∏ 0 • 627 – Siedz. kie row cy z pod ∏ok. z∏ 382,50 • 678 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 748
– Far tu chy prze ciw b∏ot ne przed nie i tylne z∏ 170 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 425 • 903 – CON NECT NAV (ra di ona wi ga tor, CD, CDR, TEL. SIM) pik to gra -
mo wy z∏ 6.630 • 904 – CON NECT NAV+ (ra di na wi ga tor MA PA, CD, CDR, TEL. SIM) kar to gra ficz ny z∏ 8.500 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec
z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii
i Szwe cji z∏ 1.190 554 – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

1.2 BZ ACTUAL 39.695 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.1
1.3 JTD ACTUAL 45.815 1251 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.417.1
1.2 BZ ACTIVE 41.480 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.1
1.6 16v ACTIVE 45.050 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.1
1.9 JTD ACTIVE 50.490 1910 105 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.1
1.3 JTD ACTIVE 47.600 1251 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.517.1
1.6 16v FAMILY 49.980 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.521.1
1.9 JTD FAMILY 55.420 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.523.1
1.6 16v DYNAMIC 47.770 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.1
1.9 JTD DYNAMIC 53.210 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.1
1.3 JTD DYNAMIC 50.320 1251 70 145 5,5 5-drzwiowy 119.717.1
1.9 JTD MALIBU 64.005 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.1
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2.0 16v EXECUTIVE 110.415 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 180.311.0
2.0 JTD 16v EXECUTIVE 118.915 1997 109 174 7,2 5-drzwiowy 180.315.0
2.0 JTD 16v EMBLEMA A/T 129.965 1997 107 167 8 5-drzwiowy 180.445.0
2.2 JTD 16v EMBLEMA 6 biegów 145.265 2179 128 182 7,3 5-drzwiowy 180.457.0
3.0 24v EMBLEMA A/T 159.715 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 180.443.0
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Za s∏o na prze ciw s∏. na tyl nych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przed nie fo te le pod grzew., fo tel kier. z pa mi´ cià z∏ 3.570 • 210 – La kier
me ta li z. z∏ 2.125 • 211 – Skó rza na ta pi cer ka + ob ro to we sie dze nia pod grze wa ne z∏ 5.525 • 224 – Su per blo ka da + sys tem an tyw∏am. z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.720 • 359 – Re lin -
gi da cho we z∏ 1.020 • 365 – Czuj nik nis. ci Ênie nia w opo nach z∏ 595 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga˝. z∏ 595 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elek tr. prze su wa ne drzwi bocz ne z∏ 3.230
• 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 628 – Po trój ne elek tr. otwierane okno da cho we z∏ 4.675 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 8.075

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595  • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwia t∏a p.  m giel ne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich
15“ z∏ 1.530  • 129 – Sziedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.*  z∏ 2.210 • 140 – Au tom. kli mat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – La kier met. z∏ 1.530 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. (6 przyc.)
z∏ 765 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze (w wer. z aut. skrz. bieg. tylko kierownica) z∏ 680 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w
oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.210  • 400 – Elektr. otw. szklany dach GranLuce 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 dêwi gni zm. bie gów w skó rze, 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 ba ga˝. z∏ 1.700 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 850 • 709 – Ster.
radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se 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 pa là cych 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 nie do st´pna podczas premiery

1.4 16v ORO 64.175,00 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 184.112.0
1.4 16v D.F.N ORO 67.320,00 1368 95 175 6,4 5-drzwiowy 184.152.0
1.3 MULTIJET ORO 69.691,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 184.115.0
1.3 MULTIJET D.F.N. ORO 73.440,00 1248 70 159 5,0 5-drzwiowy 184.155.0
1.3 MULTIJET ORO 75.055,00 1910 100 179 5,5 5-drzwiowy 184.117.0
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• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 041 – Lu ster ka zewn. elektr. ust. i pod grz. z∏ 442 • 097 – Âwia t∏a p. m giel ne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 4.675 • 241 – La kier met.
z∏ 935 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. z∏ 765 • 273 – Ka na pa tyl na 3- miej sc. z∏ 0 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze z∏ 425 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 510 • 392 – Sys tem
stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fo te la kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szkla ny dach Sky win dow z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 1.020 • 431 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz.
Extra Se rie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz. Extra Se rie2 z∏ 1.700 • 505 – Pod. pow. boczna przednia z∏ 1.190 • 508 – Czuj. par ko wa nia z∏ 595  • 563 – Zmien. CD w ba ga˝.
z∏ 1.870 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 595 • 717 – Ra dio odtw. CD MP3 z∏ 1.445• 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 727 – Ta pi cer ka Al can ta ra z∏ 1.360 • 728
– Ta pi cer ka Mi cro fi bra Ma dras z∏ 1.190 • 802 – La kier Extra se rie (koÊç s∏o nio wa pa stel) z∏ 510 • 803 – Ma ∏e ko ∏o za pa so we z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Li stwy prze ciw u de rze -
nio we z∏ 170 • 989 – Kit dla pa là cych 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 • 4DL – Dwukol nadw. i tapic.
Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) - wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Dwukol nadw. i tapic. Glamour (szary+bràz) - wersja B-colore z∏ 2.270

1.2 8v 41.905 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.030.0
1.3 JTD 51.935 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.031.0
1.2 8v ARGENTO 44.115 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.230.0
1.4 16v ARGENTO 47.515 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.233.0
1.3 JTD ARGENTO 54.145 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.231.0
1.4 16v PLATINO 53.805 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.333.0
1.3 JTD PLATINO 60.435 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.331.0

• 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by bocz ne z∏ 850 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 1.020 • 103 – Os∏o na tyl na ste ro wa na elek trycz nie z∏ 1.530 • 108 – Ko ∏a ze sto pu 215/60/16”, styl ele ganc ki
z∏ 1.530 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie pro gra mo wa ne, zdal nie ste ro wa ne* z∏ 4.675 • 223 – Za bez pie cze nie prze ciw kra dzie ̋o we wo lu me trycz ne, z czuj ni kiem pod no sze nia i alar mem z∏ 2.040 • 241
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 291 – Po kro wiec na nar ty z∏ 680 • 317 – Te le wi zor z wy ko rzy sta niem wy Êwie tla cza CON NECT z∏ 5.525 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.785 • 368 – Ogrze wa nie fo te li tyl -
nych z∏ 2.125 • 386 – Dy na micz ny sys tem na wi ga cji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwie ra ny z ogni wa mi s∏o necz ny mi z∏ 5.950 • 412 – Cru ise con trol ada pta cyj ny* z∏ 5.950 • 435 – Ko ∏a ze sto pu 225/55/17”,
styl spor to wy z∏ 2.550 • 452 – Ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 2.125 • 496 – S∏u chaw ka te le fo nu z kla wia tu rà i wy Êwie tla czem z∏ 1.275 • 4G8 – Ba ga˝ nik z oprzy rzà do wa niem (gniazd ko 12V, siat ka)
z∏ 510 • 501 – Pa mi´ç usta wieƒ i ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 5.950 • 503 – Pa nel ste ro wa nia kli ma ty za cjà dla pa sa ̋e rów z ty ∏u z∏ 1.360 • 508 – Czuj ni ki par kin go we przed nie/tyl ne z∏ 2.550 • 525
– Lu ster ka we wn´trz ne/ze wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 1.870 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.785 • 534 – Fo te le przed nie Com fort z∏ 17.425 • 535 – Fo te le tyl neCom -
fort z∏ 12.325 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.785 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.785 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.785 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.785 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.785 • 549 – Ma pa Danii
z∏ 1.785 • 560 – Szy by an tyw ∏a ma nio we z∏ 2.550 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.785 • 579 – PAS SI VE EN TRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850
• 718 – Sys tem Hi -Fi BO SE z∏ 4.250 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na Po ltro na Frau z∏ 11.900 • 982 – Ko∏o zapasowe styl klasyczny z∏ 1.105 • 991 – Ko∏o zapasowe styl elegancki z∏ 1.105
* – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T 

2.0 TURBO 20v EXECUTIVE 6M 163.965 1998 185 224 11,1 4-drzwiowy 115.368.0
2.4 20v EMBLEMA A/T 202.215 2446 170 217 10,9 4-drzwiowy 115.474.0
2.4 JTD 20v EXECUTIVE 185.810 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.363.0
2.4 JTD 20v EMBLEMA A/T 203.490 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.473.0
3.2 V6 EMBLEMA A/T 214.115 3179 230 240 14,9 4-drzwiowy 115.472.0L
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147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION 56.015 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.531.1
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION 60.265 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.031.1
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE 64.600 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.231.1
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE 67.490 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.431.1
147 2.0 TS DISTINCTIVE 78.540 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.335.1
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 84.830 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.835.1
147 1.9 JTD 115 KM PROGRESSION 71.230 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.134.1
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 74.715 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.137.1
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 78.965 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.437.1
147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION 57.715 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.551.1
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION 61.965 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.051.1
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE 66.300 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.251.1
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE 69.190 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.451.1
147 2.0 TS DISTINCTIVE 80.240 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.355.1
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 86.530 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.855.1
147 1.9 JTD 115 KM PROGRESSION 72.930 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.154.1
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 76.415 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.157.1
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 80.665 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.457.1

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektryczne podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 4.675 • 082 – Przy st. do mon ta ̋u ra dia z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 102
– Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 205 – Ogrze wa nie do dat ko we z∏ 850 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm
z∏ 1.275 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 302 – G∏o Êni ki tyl ne wy so ko to no we z∏ 255 • 303 – Przy ci ski ste ru jà ce ra diem na kie row ni cy z∏ 510 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów ob szy ta
skó rà z∏ 510 • 321 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów ozdobiona drew nem z∏ 765 • 392 – VDC z∏ 1.615 – 2.465* • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. autom. przyc.
z∏ 340 • 415 – Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we Ele ganti 15” opo ny 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Fel gi alu mi nio we
Sport 16” opo ny 205/55/16” z∏ 0 – 2.550* • 433 – Fel gi alu mi nio we Sport 17” opo ny 215/45/17” z∏ 1.700 – 2.975* • 435 – Fel gi alu mi nio we wieloszprychowe 16” opo ny 205/55(niemo˝liwy mont.
∏aƒc.) z∏ 850 – 2.550* • 439 – Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45  z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Regulacja wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czujnik parkow. z ty∏u z∏ 850 • 564 – Ra dio
z CD z∏ 1.785 • 709 – Przy ci ski ste ru jà ce radiem i te l. na kier. z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osowe z∏ 425 • 718 – Sys tem Hi-Fi BO SE z subwooferem z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka siedzeƒ z materia∏u
ALFATEX z∏ 425 • 732 – Fo te le spor to we - tapicerka skó rza ne z∏ 4.250 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 903 – System CONNECT
NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System CONNECT NAV+ (mapa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. boczne lakier. w kol. nadw. z∏ 0 – 680* • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 41A – Autoradio
z mp3 z∏ 2.125  • 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.530 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii
z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz -
pa nii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji
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5
6 1.6 TS IMPRESSION 69.615 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3

1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 71.315 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3
1.6 TS PROGRESSION 75.225 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 77.605 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 79.730 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 85.255 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 93.160 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 98.175 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 97.155 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 76.755 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 83.045 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 91.035 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.3
1.9 JTD 16v IMPRESS. BUSINESS 79.475 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION  84.235 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASS. 86.615 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 94.605 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.3
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASS. 106.420 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.3
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 114.070 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.3
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W 1.6 TS IMPRESSION 73.780 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 75.480 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS PROGRESSION 78.795 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 81.175 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 83.300 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 88.825 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 96.730 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 101.745 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 100.725 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 80.325 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 86.615 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 94.605 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.3
1.9 JTD 16v IMPRESSION BUSINESS 83.045 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION 87.805 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASSIC 90.185 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 98.175 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.3
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASSIC 109.990 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.3
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 117.640 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.3
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4 1.9 JTD 150 KM STRADALE PROG. 110.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.056.3
1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 119.000 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.046.3
1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 127.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.086.3

102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 595 • 104 – Ro le ta ba ga˝ ni ka z∏ 425 • 200 – Ogrze wa nie dod. (tyl ko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Fel gi alu mi nio we 17” (podwójna szprycha) chromowane z∏ 2.550 • 210
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 231 – Fo te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 935 • 245 – Przy ci ski
w kie row ni cy ste ru jà ce ra diem z∏ 510 • 263 – Con nect z∏ 5.950 • 269 – Ra dio na wi ga tor z∏ 4.250 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.225 • 357 – Re lin gi da cho we aluminiowe z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwie -
ra ny dach z∏ 2550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth z∏ 1360 • 508 – Czuj ni k par ko wa nia z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD  w baga˝niku z∏ 1.530 • 587 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360
• 718 – Sys tem Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 732 – Fotele obszyte skórà P. Fiore z∏ 5.950 • 762 – Siat ka trzy ma jà ca ba ga ̋e z∏ 425 • 788 – Fo te le spor to we skó rza ne z∏ 4.250 • 833 – Przy -
sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu z∏ 680 • 890 – Pa kiet Kom fort z∏ 680 • 903 – Con nect Nav (piktogramy) z∏ 9.265 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 425 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa
Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii
z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530
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• 058 – Pa kiet Ti z∏ 6.800 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 113 – Przed nie sie dze nia pod grze wa ne z∏ 2.975 • 135 – Przed nie sie dze nia elek trycz nie re gu lo wa ne i pod grze wa ne z pam. fot.
kierowcy z∏ 5.100 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie z∏ 2.975 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.380 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrze wa nie cz´ Êci przed -
niej szy by przy wy cie racz kach z∏ 765 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – Sys tem na wi ga cji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 3.400 • 410
– Lu ster ko we wn´trz ne aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16” 205/55 CLASSIC z∏ 850 • 432 – Fel gi alu mi nio we 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435
– Fel gi alu mi nio we 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Po dwój ne lu ster ko elektr. z od szra nia czem z∏ 425 • 508 – Czujnik parkowania z ty∏u z∏ 1.700 • 563 – Zmie niar ka CD w baga˝niku
z∏ 1.700 • 564 – Ra dio Hi-Fi z CD i magazynkiem na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i telefonem na kie row ni cy z∏ 850 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le z∏ 6.545 • 833
– Przy go to wa nie do mont. telefonu z∏ 425 • 863 Wbu do wa ny tel. ko mór ko wy z∏ 2.550 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530
• 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530
• 574 – Ma pa Hisz pa nii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

2.0 TS IMPRESSION 118.150 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.020.1
2.4 JTD IMPRESSION 137.190 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.024.1
2.4 JTD PROGRESSION 141.950 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.102.1
2.4 JTD 20v PROGRESSION 151.130 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.101.1
2.4 JTD 20v PROGRESSION A/T 157.930 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.104.1
2.5 V6 24v PROGRESSION 150.450 2492 188 245 11,9 4-drzwiowy 136.156.1
3.0 V6 24v PROGRESSION A/T 169.575 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.105.1
3.0 V6 PROGRESSION 162.350 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 168.300 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.303.1
3.2 V6 24v LUXURY 170.850 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.402.1
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1.8 TS IMPRESSION 92.650 1747 140 200 8,5 2-drzwiowy 125.432.0
1.9 JTD 16v PROGRESSION 106.250 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.133.0
2.0 JTS PROGRESSION 102.850 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.335.0
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 112.200 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.436.0
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 127.500 3179 240 243 12,4 2-drzwiowy 125.437.0

• 070 – Szy by pri va cy z∏ 1.360 • 102 – Spry ski wacze re flek to rów z∏ 595 • 132 – Pod∏okietnik z przodu z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700
• 211 – Sie dze nia ze skó ry z∏ 4.500 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 270 – La kier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kie row ni cy sterujàce radiem z∏ 680 •
350 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360 • 392 – VDC (ESP) uk∏. stab. tor jazdy z∏ 2.465 • 415 – Fel gi alum. 15” 195/60 ELEGANT z∏ 1.275 • 420 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 425 • 421 – Fel gi alum.
16” 205/55 SPORT I z∏ 1.275 • 431 – Fel gi alum. 17” 225/45 SUPER SPORT z∏ 425 • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 1.530 – 2.805* • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT II z∏ 1.870
– 3.145* • 454 – Reg. wys. sie dze nia pa sa˝. z∏ 425 • 508 – Czuj nik par k. z ty∏u z∏ 850 • 563 – CD Chan ger w ba ga˝ ni ku z∏ 1.530 • 564 – Radio z CD  z∏ 1.785 • 709 – przyc. na kie row . ster. radiem
i tel. z∏ 850 • 717 – Ra dio z CD i MP3 z∏ 425 – 2.210* • 718 – System Hi -Fi Bo se z sub wo ofe rem z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapicerka  siedzeƒ, deska roz. i obicia
drzwi obszyte skórà “Pieno Fiore” z∏ 18.275 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 762 – Siatka zab. baga˝e z∏ 425 • 833 – Przy st. do mon ta ̋u tel. z∏ 680 • 903 – Con nect Nav+ (mapa) z∏ 12.750
• 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 425 • 41l – System bluetooth z∏ 1.360 • 56J – Fel gi alum. 18” 225/40 SPORT III z∏ 2.720 – 3.995*• 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530
• 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554
– Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii i Por tu ga lii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji
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Biuro Handlowe • ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Bia∏a 
tel. (33) 812 60 49, fax (33) 812 33 20 • www.radiodelta.pl •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Wiceprezes Zarzàdu: Antonio Orlando

ul. Konwojowa 51, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji
samochodów

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849

us∏ugi bankowe

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074973-74, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Giuseppe Tammaro us∏ugi leasingowe

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 15 kwietnia 2005 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

13. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

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

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

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

3. Fiat Bank Polska SA 

4. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures



Harmonijne kształty 
i ogniste serce. 
Takie są właśnie 
włoskie samochody.

Nowości są zawsze fascynujące. Tak jak nowy minivan Fiata – Idea. Możesz wybrać jeden z szerokiej gamy
dynamicznych silników – benzynowych lub wysokoprężnych. Możesz do woli korzystać z modułowych
rozwiązań wnętrza i samemu stworzyć uniwersalne auto dostosowane do każdej z Twoich potrzeb.
Nowy Fiat Idea powstał po to, by razem z Tobą zostawiać codzienność w tyle. To samochód, który
współgra z Tobą tak bardzo, że nie zmienisz go nigdy. Wyposażenie nie obejmuje George'a.

infolinia: 0 801 19 19 19, koszt 1 jedn. operatora www.fiatidea.pl

Nowy Fiat Idea
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