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Awans
ma∏ego diesla

* cykl pozamiejski

Możesz mnie nazywać
ponaddźwiękowcem.

Panda diesel

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

Fiat Panda. Tylko nie mów do mnie mały.

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!

infolinia:

0 801 19 19 19, koszt 1 jedn. operatora

Zużycie paliwa i emisja CO2: Fiat Panda 1.3 JTD – 4,3 l/100 km (w cyklu mieszanym), CO2 114 g/km.

www.fiat.pl
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o tym si´ mówi

Hol w Mirafiori
zmienia wyglàd

INWESTYCJE FIATA
W BRAZYLII

Od grudnia hol wejÊciowy budynku dyrekcji Fiat Auto w Mirafiori zmieni∏ wyglàd. Uwag´ zwraca teraz recepcja ze stanowiskami hi-tech, saloniki w supernowoczesnym stylu,
ekrany plazmowe, afisze przedstawiajàce histori´ przedsi´biorstwa i wystawa czterech modeli samochodów. Surowy
salon z lat trzydziestych jest teraz funkcjonalny i wyposa˝ony w awangardowe urzàdzenia. Na goÊciach robi wi´c wra˝enie przytulnoÊci i nowoczesnoÊci bez naruszania pierwotnej architektury, stanowiàcej wa˝nà cz´Êç historii przedsi´biorstwa. Natomiast przysz∏oÊç firmy, ukierunkowanà w coraz wi´kszym stopniu na rozwój mi´dzynarodowy, zobrazowa∏ malarz Alighiero Boetti grafikà przedstawiajàcà narody
Êwiata, ka˝dy ze swojà flagà.

Do 2007 roku Fiat zainwestuje w Brazylii 1,3 miliarda reais/crusado, czyli – ponad 380 milionów
euro. Ârodki przeznaczone b´dà na rozwój innowacyjnych technologii w sektorze motoryzacji
i nowych produktów w zak∏adzie FIASA w Betim.
„Brazylia jest dla Fiata Auto drugim pod wzgl´dem wielkoÊci Êwiatowym rynkiem – mówi∏ Sergio Marchionne, dyrektor generalny Fiata – a stan
Minas Gerais, gdzie znajduje si´ zak∏ad Fiata, jest
wa˝nym partnerem dla przedsi´biorstwa, obecnego w Brazylii od ponad trzydziestu lat. O naszym zaanga˝owaniu Êwiadczà Êwietne wyniki
i pozycja lidera w rynku”.
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Nieprzerwane pasmo
sukcesów Fiata Uno
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Ma 23 lata i wcale na tyle nie wyglàda. Na ca∏ym Êwiecie
uwa˝a si´, ˝e by∏ to jeden z samochodów cieszàcych si´
najwi´kszà popularnoÊcià w ca∏ej historii motoryzacji. Teraz
Fiat Uno pobi∏ kolejny rekord: sprzeda˝ na rynku brazylijskim osiàgn´∏a dwa miliony sztuk. Poczàwszy od wprowadzenia na rynek w 1982 roku na ca∏ym Êwiecie zarejestrowano ponad 8 800 000 egzemplarzy tego pojazdu.
Model, noszàcy w Brazylii nazw´ Mille Fire, sta∏ si´ symbolem taniego samochodu i przyczyni∏ si´ do rozwoju Fiata,
czyniàc go jednym z najwi´kszych producentów motoryzacyjnych w kraju.
Dwumilionowy samochód zosta∏ zakupiony przez 26- letnià Amand´ Vieira de Faria (na zdj´ciu), architekt zamieszka∏à w Belo Horizonte.

Pandy na wyÊcigach
Na wyÊcigach samochodowych w Poznaniu zadebiutowa∏
Fiat Panda. Pomimo silnej konkurencji, zajà∏ w swej klasie
pierwsze miejsce, a w klasyfikacji generalnej – dziesiàte.
Impreza (15 i 16 kwietnia br. na Torze „Poznaƒ”) by∏a pierwszà w tym sezonie eliminacjà Samochodowych WyÊcigowych Mistrzostw Polski. Udzia∏ wzi´li równie˝ zawodnicy Zespo∏u WyÊcigowego POL-CAR Poznaƒ – Maciej Garstecki
i Jacek Szurgot. Dobrze wypadli w klasie N 1150 zajmujàc
w Fiatach Seicento odpowiednio 3. i 5. miejsce. Prawdziwy
aplauz wzbudzili jednak startujàc w trzygodzinnym wyÊcigu
na Fiacie Panda. Âciga∏o si´ 25 aut, dojecha∏o 17.
„Trzygodzinny wyÊcig jest niezwyk∏ym wysi∏kiem dla samochodu – powiedzia∏ Maciej Garstecki. – Dlatego postawiliÊmy w∏aÊnie na wytrzyma∏à konstrukcj´ Fiata Pandy, na silnik, skrzyni´ biegów, na uk∏ad hamulcowy. W Pandzie drzemià jeszcze spore mo˝liwoÊci, które postaramy si´ „uwolniç” w trakcie tegorocznego sezonu wyÊcigowego”.

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.

Oprócz ekonomicznej jazdy, dbania o nienaganny stan techniczny pojazdów oraz maksymalnego wyd∏u˝ania ich ˝ywotnoÊci, niezwykle istotnà kwestià jest poprawa bezpieczeƒstwa ruchu i transportu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. Temu celowi s∏u˝y Akademia Jazdy IVECO, autorski projekt koncernu. Przy realizacji programu firma korzysta z pomocy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (CSP).
Inauguracja Akademii Jazdy IVECO, odby∏à si´ 6 kwietnia
br., przy wspó∏udziale wyk∏adowców Zak∏adu Ruchu Drogowego CSP i specjalistów Inspekcji Transportu Drogowego.
Program szkoleƒ podzielono na 3 etapy. Pierwszy obejmuje
ekonomicznà jazd´ i dba∏oÊç o stan techniczny ci´˝arówek
IVECO. Drugim sà wyk∏ady specjalistów z Centrum Szkolenia
Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Trzecim – szkolenie praktyczne z wykorzystaniem 40-tonowego zestawu
z ciàgnikiem IVECO Stralis.
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Akademia Jazdy IVECO
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Nowe siedziby Iveco
w Chorwacji i Rumunii
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„Poszerzenie Sieci Iveco w krajach Europy ÂrodkowoWschodniej jest korzystne równie˝ dla firm transportowych,
pracujàcych na tych trasach”. Mówi∏ o tym Franco Fenoglio, Senior Wiceprezydent Sales & Marketing w Iveco,
w trakcie otwarcia nowych siedzib dilerów Eurokamion
w Zagrzebiu (Chorwacja) i European Truck Center w Bukareszcie (Rumunia). Pierwsza z nich zosta∏a za∏o˝ona w 1999 roku z inicjatywy dilera Iveco na okr´gi Udine,
Triestu i Gorycji. Teraz Eurokamion ma tam do dyspozycji
biura handlowe i administracyjne oraz magazyn.
Siedziba w Rumunii zosta∏a wykonana w ramach inwestycji za siedem milionów euro i zainaugurowana pod has∏em
„Everything for the world of transport” (Wszystko dla Êwiata transportu). Zajmuje powierzchni´ 50 metrów kwadratowych i jest po∏o˝ona w strategicznej dzielnicy Bukaresztu, blisko g∏ównej arterii komunikacyjnej i lotniska. Dzieli
si´ na trzy cz´Êci: wystaw´ samochodów i magazyn cz´Êci
zamiennych, budow´ i monta˝ oraz autobusy oraz samochody u˝ywane.

Fiat
dla niepe∏nosprawnych
Program Autonomy, opracowany poczàtkowo w sektorze
motoryzacyjnym, objà∏ wszystkie sektory Grupy Fiat. Prezentowany najpierw we W∏oszech,
od kilku lat realizowany jest tak˝e
w innych krajach Europy, mi´dzy innymi w Polsce. Tym w∏aÊnie programem Fiat udowodni∏, ˝e pragnie
byç partnerem osób o czasowo lub
stale ograniczonej sprawnoÊci fizycznej i zapewniç im swobod´ poruszania si´. Dlatego firma opracowuje, projektuje i produkuje szerokà gam´ pojazdów odpowiadajàcych potrzebom osób niepe∏nosprawnych, a inne
spó∏ki wchodzàce w sk∏ad Grupy Fiat, oferujà produkty
i us∏ugi stanowiàce m.in. ich wyposa˝enie.
Fiat Auto jest na razie jedynym producentem samochodów, który wprowadzi∏ i realizuje taki program. Na rynku
polskim partnerem w Programie Autonomy jest firma Efektor, wspó∏pracujàca z w∏oskà spó∏kà Guidosimplex – producentem oprzyrzàdowania dla niepe∏nosprawnych. Dzi´ki tej
wspó∏pracy Fiat Auto Poland mo˝e dostosowaç ka˝dy samochód – osobowy i dostawczy – do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.

Panda niczym autobus
Wiele lat temu „rekord pojemnoÊci” ustanawiano
w „maluchu” upychajàc w jego wn´trzu bodaj˝e jedenaÊcie osób. Podczas I eliminacji Samochodowych
Mistrzostw Tychów 16 kwietnia br., postanowiono wypróbowaç w podobny sposób Fiata Pand´. SpoÊród
widzów skompletowano a˝ 4 dru˝yny, które mia∏y
sprawdziç pojemnoÊç Pandy w stanie spoczynku.
Uda∏o si´. Do samochodu wesz∏o kolejno 15, 16, 22
i 26 osób. Nie podano do wiadomoÊci, co o wyczynie
sàdzi sama Panda.

POROZUMIENIE
CZTERECH
Sergio Marchionne, dyrektor pe∏nomocny Fiata, Jean
Martin Folz, dyrektor pe∏nomocny PSA Peugeot Citroën, Mustafa V. Koc, prezes Koc Holding i Tofas oraz
Diego Avesani, by∏y dyrektor generalny FAP a obecnie
dyrektor pe∏nomocny Tofas, podpisali w Istambule porozumienie o wspó∏pracy przy opracowaniu projektu
i produkcji nowego lekkiego samochodu dostawczego.
Nowe pojazdy, które pojawià si´ w Europie w 2008 r.,
rozszerzà gam´ Fiata, Peugeota i Citroëna, i b´dà
kompaktowe, elastyczne i ekonomiczne, ale te˝ nowoczesne i atrakcyjne wizualnie, nadajàce si´ do jazdy
w mieÊcie i terenie. Nowy furgon, wyposa˝ony w silniki o niskim zu˝yciu paliwa i dost´pny w wielu wersjach,
b´dzie wytwarzany w Turcji (Bursa). Rocznie z linii
schodziç b´dzie oko∏o 135 000 sztuk, w tym 2/3 przeznaczone dla PSA Peugeot Citroën, a 1/3 dla Fiata.
Nak∏ady finansowe si´gajà ok. 300 mln euro.

Szko∏a bezpiecznej
jazdy
Spó∏ka Fiat Auto Poland po raz drugi zorganizowa∏a
dla swoich klientów – firm posiadajàcych du˝o pojazdów – szko∏´ bezpiecznej jazdy. Poza kszta∏towaniem
wysokiego poziomu umiej´tnoÊci technicznych w prowadzeniu samochodu, a tak˝e przewidywania, rozpoznawania i unikania sytuacji krytycznych na drodze,
celem przedsi´wzi´cia by∏o zaprezentowanie samochodów gamy Fiat, Lancia oraz Alfa Romeo. Uczestnicy mogli zapoznaç si´ z najnowoczeÊniejszymi systemami, wp∏ywajàcymi na bezpieczeƒstwo jazdy, takimi
jak ABS z EBD, ESP, ASR. Podczas ró˝nego rodzaju testów by∏a mo˝liwoÊç sprawdzenia zachowania samochodów w trudnych sytuacjach. Szko∏´ bezpiecznej
jazdy dla klientów Fiat Auto Poland zorganizowano 14
kwietnia na Autodromie Automobilklubu Polskiego
na warszawskim lotnisku Bemowo.

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
II
III
IV
V

Rabat 15% + pakiet OC/AC/NW* roczny gratis
Rabat 15% + gwarancja 5-letnia gratis
Rabat 10% + pakiet OC/AC/NW* roczny gratis
+ gwarancja 5-letnia gratis
Rabat 10% + pakiet OC/AC/NW* dwuletni
gratis
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.

Magneti Marelli Automotive Lighting powi´ksza swojà
zdolnoÊç produkcyjnà w Meksyku, by zaspokoiç rosnàcy popyt na reflektory ze strony producentów
z Ameryki Pó∏nocnej. Pod koniec 2004 roku po∏o˝ono
kamieƒ w´gielny pod nowy zak∏ad, dzi´ki któremu rozbudowano fabryk´ w Juarez blisko granicy ze Stanami
Zjednoczonymi. Linie produkcyjne ruszà w najbli˝szych
miesiàcach i umo˝liwià zwi´kszenie produkcji z 2,4
do 6,1 miliona sztuk rocznie.

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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NOWY ZAK¸AD
MARELLI W MEKSYKU

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.

7

w∏oska

stylistyka
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chwila refleksji

Anna Lubertowicz-Sztorc, fot. Karina ¸opieƒska

Urzek∏a mnie
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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.

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.

Na pytanie, czy chc´ reaktywowaç
Akwarium, powiem: By∏o wiele osób
i klubów, które chcia∏y przejàç sched´
po Akwarium, ale okaza∏o si´ to niemo˝liwe. Atmosfery tego klubu nie da
si´ powtórzyç. Mam licznych przyjació∏, sponsorów, którzy pomagajà mi
w ró˝nych przedsi´wzi´ciach, ale promocja jazzu w Polsce to jest naprawd´ ci´˝ka praca. Koƒcowy efekt daje
satysfakcj´, lecz wczeÊniej bywa trudno. Dostaj´ pomoc od w∏adz miasta,
ale musz´ o nià zabiegaç i udowadniaç, ˝e nie jestem wielb∏àdem.
W kulturze trwa permanentna walka
o przetrwanie. W dzisiejszych czasach
niewielu muzyków jazzowych utrzymuje si´ wy∏àcznie z grania i wiedzie si´
im ca∏kiem nieêle. Zdecydowana wi´kszoÊç gra i dorabia, piszàc muzyk´
do reklam, seriali. Znam ten Êwiatek,
wi´c oglàdam go z innej perspektywy
ni˝ publicznoÊç. Znajàc ludzi, których
zapraszam, tà ca∏à otoczk´ marketingowo-biznesowà, nie mog´ ich sztuki
odbieraç nale˝ycie. Zbyt wiele by∏o
problemów zwiàzanych z organizacjà

przedsi´wzi´cia, abym móg∏ z tego
czerpaç przyjemnoÊç. Lepiej ni˝ ja, reaguje publicznoÊç podczas koncertu.
Sà oczywiÊcie przyjemne momenty,
kiedy np. odkrywam nowe talenty, nowe zjawiska w jazzie i mam mo˝liwoÊç
zaprezentowania ich szerszej publicznoÊci. Natomiast obcowanie z gwiazdami nie nale˝y do przyjemnoÊci. Czasy, gdy po koncercie muzycy zasiadali
przy winie i prowadzili nocne rodaków
rozmowy, dawno min´∏y. Zdarza si´,
˝e nie ma czasu nawet na zwyk∏à rozmow´. Ka˝dy wielki artysta otoczony
jest murem mened˝erów, kontraktów,
koncert to dla mnie przede wszystkim
przedsi´wzi´cie biznesowe, a nie artystyczne. Ale jest wielu m∏odych artystów i to w∏aÊnie z nimi kontakt jest
najprzyjemniejszy.
Muzyki popowej raczej nie s∏ucham.
Dra˝ni mnie wspó∏czesna twórczoÊç
– jest sztuczna, wykreowana, rzàdzà
nià ludzie biznesu. Pojawiajà si´ nowe trendy i m∏odzie˝y wmawia si´, ˝e
to ich interesuje. M∏odym muzykom
proponuje si´ stare przeboje, oni je

koncertowych i w tym nic z∏ego nie
ma. To muzyka przeznaczona dla kilku procent spo∏eczeƒstwa. Artysta
musi zdawaç sobie spraw´, ˝e nie∏atwo b´dzie pogodziç granie z rewelacyjnà sytuacjà materialnà. W Stanach Zjednoczonych wi´kszoÊç muzyków jazzowych ˝yje doÊç skromnie
i jest to ich Êwiadomy wybór. U nas
jeszcze troch´ potrwa zanim znajdzie
uznanie grupa jazzmanów, preferujàca troch´ inne wartoÊci.

W mojej pracy cieszà równie˝ ma∏e
sukcesy, takie jak na przyk∏ad zorganizowanie koncertu czy udanej imprezy.
Niewàtpliwym sukcesem by∏o równie˝
otwarcie radia jazzowego i stworzenie
festiwalu Warsaw Summer Jazz Days.
Za najwi´kszà ˝yciowà pora˝k´ uwa˝am zamkni´cie Akwarium. Przyczyni∏y
si´ do tego ówczesne w∏adze miejskie,
a ja nie mia∏em na tyle wyobraêni i si∏,
aby pewne rzeczy przewidzieç i im
przeciwdzia∏aç. To
moja osobista
kl´ska, ale i przegrana Warszawy.
Auta
kocham
od dziecka. Z samochodem jest
jak z chorobà wenerycznà:
nie
mo˝na tego wyleczyç, ale mo˝na zaleczyç. Kiedy prowadzi∏em
Akwarium by∏em
chwilowo zaleczony, zaprzàta∏y
mnie inne problemy, ale pewnego dnia kolega
wyciàgnà∏ mnie
do autokomisu,
a tam zobaczy∏em pi´kne auto
w cudnej kolorystyce – i znowu
mnie z∏apa∏o. Akceptuj´ przede wszystkim auta w∏oskie, równie˝ angielskie lub amerykaƒskie, natomiast nie lubi´ niemieckich i japoƒskich – atmosfery sukcesu wokó∏ nich, ich banalnoÊci. Urzeka
mnie natomiast w∏oska stylistyka.
Bardzo podobajà mi si´ samochody,
które powstajà w ma∏ej, ale dobrze
znanej na Êwiecie w∏oskiej firmie stylizacyjnej Zagato. Zawsze marzy∏em
o tym, by mieç samochód tego projektanta. Rok temu pojawi∏ si´ proto-

typ
8c
Competizione,
który
pod wzgl´dem mechanicznym bazuje
na Maserati Coupe, sylwetka przypomina Giulietty oraz Giuli´ Coupe TZ
z lat 60., stylizowane w∏aÊnie u Zagato. MyÊla∏em, ˝e kupi´ takie auto
i b´d´ mia∏ go do koƒca ˝ycia, ale
projekt – na razie – upad∏.
Nie jestem typem „Êciganta”, choç lubi´ szybkà jazd´. Sp´dzam w samochodzie dwie godziny dziennie i najwa˝niejszà rzeczà jest dla mnie estetyka jego wn´trza. Nie mo˝e byç nudno,
banalnie. W aucie powinien panowaç
odpowiedni klimat.
Z racji swego zawodu mam w domu
naprawd´ bardzo dobry sprz´t, wi´c
w samochodzie zupe∏nie wystarcza mi
to, co jest. Je˝d˝´ Alfà Romeo 156
Sportwagon GTA. Moim ulubionym
drinkiem jest Negroni (gin, campari
i martini rosso), uwielbiam tak˝e w∏oskie wina i w∏oskie likiery o niepowtarzalnym smaku. Lubi´ podró˝owaç
po W∏oszech. Nie da si´ ukryç – jestem italianofilem.
Ludzie myÊlà, ˝e jestem ∏ysy, poniewa˝ ciàgle chodz´ w kapeluszu jak
wielu ludzi z naszej bran˝y, którym
z wiekiem wypad∏y w∏osy. Tymczasem
moje w∏osy to rzecz, której czas si´
nie ima. Natomiast moja historia
z kapeluszem jest inna: wiele lat temu przyjecha∏a na koncert kole˝anka,
mened˝er zespo∏u. W ˝artach zabra∏em jej kapelusz i zaczà∏em w nim
chodziç po Akwarium. Wszystkim bardzo si´ spodoba∏ mój nowy wizerunek
i od tej pory ju˝ nie rozstaj´ si´ z kapeluszem. To damski fason, czasem
go tylko nieznacznie modyfikuj´. Posiadam kolekcj´ kilkudziesi´ciu tego
typu nakryç g∏owy.
Lubi´ siedzieç w domu, s∏uchaç muzyki, spacerowaç czy chocia˝by patrzeç na ogródek. Przesta∏y mnie bawiç towarzyskie sp´dy. Lata sp´dzone
w klubie troch´ mnie pod tym wzgl´dem wypali∏y.
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miksujà i powstaje nie wiadomo co,
ale za to tanim kosztem. Jazz i artyÊci zwiàzani z tym rodzajem muzyki
nie goszczà w prasie kolorowej, która
kreuje gwiazdy i obraz Êwiata stworzony przez serialowych aktorów. Jazz
istnieje w drugim obiegu, ale ja si´
tym specjalnie nie martwi´, bo zawsze by∏ muzykà klubowà, elitarnà
i zbyt trudnà dla przeci´tnego s∏uchacza. Jazz powraca do niewielkich sal
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Chcemy byç
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g∏ównym gracze
na rynku
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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”.
Ostatnio du˝o mówi∏o si´ o Fiacie. Media, zw∏aszcza we W∏oszech,
z uwagà Êledzi∏y rozwój wydarzeƒ zwiàzanych ze sprawà General Motors, poÊwi´cajàc sporo miejsca przysz∏ej strategii firmy i mo˝liwych nowych sojuszy.
Tematy te wyjaÊnia Sergio Marchionne, dyrektor generalny i pe∏nomocny ca∏ej Grupy, który niedawno przejà∏ te˝ stery Fiata Auto. W∏aÊnie wokó∏ tych
kwestii rozgrywa si´ zasadnicza batalia.
We W∏oszech, politycy, ale te˝ zwiàzkowcy, agencje ratingowe i komentatorzy gospodarki bardzo pozytywnie ocenili porozumienie z General Motors na temat opcji sprzeda˝y i joint venture. A jak Sergio
Marchionne ocenia osiàgni´te wyniki?
„Wyniki sà doskona∏e. Zawarte porozumienie zwi´kszy∏o naszà p∏ynnoÊç finansowà o 1,55 miliardów euro i umo˝liwi∏o nam swobod´ w realizacji alternatywnych planów strategicznych dla Fiata Auto. Sytuacja na rynku ca∏y czas
ewoluuje i dlatego decyzje przemys∏owe muszà byç do tych zmian dostosowane. Teraz mo˝emy dzia∏aç zgodnie z tà zasadà. Wierz´, ˝e dobry wynik ne-

sektora Auto. B´dziemy musieli stawiç czo∏a silnej konkurencji, a przewidywane tendencje popytu na samochody z pewnoÊcià nie b´dà nam
sprzyjaç. Na przyk∏ad, we W∏oszech,
w lutym, liczba zarejestrowanych samochodów spad∏a o pi´ç procent, ale
Fiat Auto poprawi∏ swoje wyniki, przekraczajàc 29 procent udzia∏u w rynku.
W ciàgu roku zaprezentujemy nowe
modele: Fiata Crom´, Alf´ Romeo 159 i Brera, które mo˝na by∏o
ju˝ obejrzeç w Genewie. Jesienià
do tych modeli do∏àczy nowe Punto.

„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”.
Poprawia si´ równie˝ jakoÊç: na przyk∏ad Panda jest na takim samym, jak
nie wy˝szym, poziomie co wyroby producentów najwy˝szej jakoÊci. CNH,
Iveco i Magneti Marelli, które w 2004
roku odnotowa∏y znaczny wzrost rentownoÊci operacyjnej, jeszcze bardziej
wzmocnià swojà pozycj´. W sumie
Grupa dalej zwi´kszy zysk operacyjny
i osiàgnie dodatni wynik operacyjny
netto dzi´ki nadzwyczajnym wp∏ywom, a Fiat Auto zgodnie z naszymi
fiat wokó∏ nas KWIECIEŃ / MAJ 2005
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gocjacji stanowi bodziec dla wszystkich pracowników Fiata Auto w dà˝eniu do realizacji celu, jaki sobie wyznaczyliÊmy, czyli wyraênej poprawy.
To tak˝e jest wa˝ny aspekt”.
Czy pojawià si´ nowe sojusze?
„Mo˝liwoÊci sà otwarte. Szczególnie
dotyczy to indywidualnych projektów,
jak na przyk∏ad wspó∏praca z Peugeot-Citroën w sektorze pojazdów u˝ytkowych i jednobry∏owych. Teraz bowiem Fiat Auto b´dzie móg∏ dzia∏aç
w pe∏ni samodzielnie, bez ograniczeƒ,
ale i bez alibi, w pe∏ni poÊwi´cajàc si´
dzia∏alnoÊci zasadniczej: produktom,
sieci sprzeda˝y i us∏ugom dla klienta”.
Wst´pne dane bilansu Grupy
za rok 2004 wskazujà na wyraênà
popraw´, choç nadal w du˝ym
stopniu widoczne sà w nim trudnoÊci Fiata Auto. Jak Pan to ocenia?
„Osiàgn´liÊmy cel, który sobie wyznaczyliÊmy: wyzerowanie strat operacyjnych Grupy. Wszystkie Sektory, oprócz
Auto, osiàgn´∏y dodatni wynik operacyjny i dlatego rok 2004 pozostanie
w naszej pami´ci jako ostatni, w którym Grupa odnotowa∏a strat´ netto.
W sumie sà to pocieszajàce dane.
Wskazujà na wyraênà popraw´, ale
daleko nam jeszcze do pe∏nej satysfakcji. Droga do ca∏kowitego uzdrowienia sytuacji jest bardzo trudna i prowadzi do zasadniczych zmian w przedsi´biorstwie i w sposobie dzia∏ania. Wiele z tych dzia∏aƒ zosta∏o zaledwie rozpocz´tych ale ich wyniki b´dà widoczne dopiero za jakiÊ czas”.
Jak w tym Êwietle wyglàdajà
perspektywy Fiata na
rok 2005?
„B´dzie to rok bardzo trudny, przede wszystkim dla
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oczekiwaniami, powinien znacznie
zmniejszyç strat´ operacyjnà”.
Po zakoƒczeniu negocjacji z GM
natychmiast podj´to decyzj´
o utworzeniu jednostki produkujàcej auta sportowe, w której sk∏ad
wesz∏y Maserati i Alfa Romeo. Co
przyÊwieca∏o tej decyzji?
„Operacja przewiduje, ˝e pomi´dzy
Maserati i Alfà Romeo b´dzie Êcis∏a
wspó∏praca techniczna i handlowa,
zw∏aszcza na rynkach mi´dzynarodowych. Niemniej, Maserati nadal b´dzie wspó∏pracowaç z Ferrari
na p∏aszczyênie przemys∏owej, w zakresie projektów technicznych, silników i sieci handlowej. Synergie
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„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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umo˝liwià dalszy rozwój Maserati.
Marka ta sprzeda∏a w 2004 roku 4600 samochodów, a jej nowy,
czterodrzwiowy model, spotka∏ si´
z niezwykle dobrym przyj´ciem na rynkach mi´dzynarodowych. Operacja ta
ma du˝e znaczenie równie˝ dla przysz∏oÊci Alfy Romeo. Uwa˝amy, ˝e
uzdrowienie sektora Auto wymaga
poÊwi´cenia wi´kszej uwagi specyfice
poszczególnych marek. Techniczna i handlowa wspó∏praca z Maserati
doda Alfie Romeo niezb´dnej si∏y
do zaj´cia czo∏owej pozycji w swoich
segmentach”.

Fiat Croma, Alfa 159, Brera, nowe
Punto – rok 2005 to ofensywa nowoÊci. Tak w∏aÊnie wyglàda nowy
Fiat?
„Tak, chcemy bowiem przedsi´biorstwa, które b´dzie g∏ównym graczem
na rynku, przedsi´biorstwa bliskiego
klientowi, korzystajàcego ze swojej
tradycji w procesie odnowy i budowania przysz∏oÊci. 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“.
W ostatnich miesiàcach byliÊmy
równie˝ Êwiadkami zmian w ekipie
mened˝erskiej Grupy. Dlaczego
zdecydowa∏ si´ Pan objàç stanowisko dyrektora generalnego
i pe∏nomocnego Fiata Auto?
„Wydarzenia, jakie zasz∏y na ró˝nych
szczeblach, sà nast´pstwem strategii
wzmacniania ekipy kierowniczej, realizowanej od d∏u˝szego czasu. W Fiat
Auto trzeba by∏o przyspieszyç te zmiany. 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”.
Wielu pracowników Fiata jest
na urlopie bezp∏atnym. Czy to
oznacza, ˝e zak∏ady we W∏oszech
cierpià na nadmiar zdolnoÊci produkcyjnej? Trzeba b´dzie zamykaç
fabryki?
„Nie. ZobowiàzaliÊmy si´ wobec pracowników i zwiàzków zawodowych, ˝e
nie b´dziemy zamykaç zak∏adów we
W∏oszech i mamy zamiar tego zobowiàzania dotrzymaç. OczywiÊcie,
w chwili obecnej istnieje nadmiar
zdolnoÊci produkcyjnej w stosunku
do obecnego popytu. Z tego w∏aÊnie

PODSUMOWANIE ROKU 2004
Rachunek zysków i strat Grupy Fiat
Dane wst´pne
za rok 2004 rok obrachunkowy 2003
Skonsolidowany

Continuing
Operation

46.703

44.498

47.271

22

- 714

- 510

- 833

- 434

- 319

Wynik przed opodatkowaniem

- 1.577

- 1.501

-1.298

Wynik netto

- 1.548

- 2.042

- 1.948

1.810

1.724

1.747

Przychody netto
Wynik operacyjny
Wynik przed naliczeniem
odsetek i opodatkowaniem
(E.B.I.T.)

Badania i rozwój

Wyniki poszczególnych Sektorów
Przychody
Samochody (Fiat Auto)

Skonsolidowany

(w mln euro)

Wynik
operacyjny

20.539

- 840

Maszyny rolnicze i budowlane
(CNH)

9.796

407

Pojazdy dostawcze (Iveco)

9.292

357

Ferrari-Maserati

1.512

6

Podzespo∏y (Magneti Marelli)

3.804

116

Ârodki i systemy produkcji (Comau)

1.716

32

911

35

1.572

36

407
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Produkty metalurgiczne (Teksid)
Us∏ugi (Business Solutions)
Sektor wydawniczy (Itedi)

powodu Fiat Auto jest zmuszony
do wysy∏ania pracowników na bezp∏atne urlopy. Je˝eli rynek doceni nowe modele, jak si´ tego spodziewamy, wszystkie nasze fabryki b´dà wtedy pracowaç pe∏nà parà”.
Co mo˝na powiedzieç pracownikom Grupy, którzy zastanawiajà
si´ nad przysz∏oÊcià Fiata?

„Przede wszystkim pragn´ podzi´kowaç im za zaanga˝owanie wykazane
w najtrudniejszych chwilach. Ci´˝ka,
intensywna praca w tych miesiàcach
zaczyna dawaç pierwsze owoce i jestem przekonany, ˝e przyniesie jeszcze lepsze. Chcemy byç g∏ównymi
graczami na rynku. I temu wyzwaniu
musimy razem stawiç czo∏a”.
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(w mln euro)
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FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES
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Nowe ˝ycie
w nowych
realiach
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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.
Wraz ze spó∏kà Fiat Powertrain Technologies koncern wchodzi w nowe realia przemys∏owe, b´dàce kompilacjà jego potencja∏u twórczego oraz
dotychczasowych doÊwiadczeƒ w produkcji silników i skrzyƒ biegów. Nowe
konsorcjum b´dzie mia∏o siedzib´ w Turynie, ale 26 swoich zak∏adów i 16
oÊrodków badawczo-rozwojowych ulokuje w 12 krajach. Wykorzysta w ten
sposób potencja∏ Powertrain Fiat Auto, Iveco oraz Magneti Marelli,
a w mniejszym stopniu równie˝ Motor Sport, Iveco Motoren Forschung i prace prowadzone w tym zakresie przez Centrum Badawcze Fiata i spó∏k´ Elasis.
Dyrektorem pe∏nomocnym Fiat Powertrain Technologies zostanie Domenico
Bordone, dotychczasowy szef Magneti Marelli.
Obroty Fiat Powertrain Technologies przekroczà ju˝ na poczàtku swojej dzia∏alnoÊci 6 miliardów euro, z czego 20% przypadnie na sprzeda˝ wyrobów
podmiotom trzecim. Firma zatrudni ponad 23 tysiàce osób, z czego 11 tysi´cy z Fiata Auto, 7200 z Iveco, 3800 z Powertrain Magneti Marelli i ponad tysiàc z Centrum Badawczego Fiata, Iveco Motoren Forschung i Elasis.
Roczna produkcja przekroczy 2 mln 200 tysi´cy silników i oko∏o 2 miliony
skrzyƒ. Szeroka gama dost´pnych wersji z pewnoÊcià szybko wprowadzi
Fiat Powertrain Technologies do grona Êwiatowych potentatów bran˝y motoryzacyjnej. Przy projektowaniu wyrobów innowacyjnych i konkurencyjnych pod wzgl´dem kosztów i parametrów technicznych, mo˝liwoÊç prowadzenia zintegrowanych prac w kilkunastu oÊrodkach badawczych i sto-

sowanie awangardowych rozwiàzaƒ
in˝ynieryjnych jest nie lada atutem.
Cele strategiczne spó∏ki to: wzrost
udzia∏u w rynkach niezwiàzanych
z Grupà Fiat; wzrost zaawansowania
technologicznego oÊrodków badawczych i stopniowe wprowadzanie
do produkcji rezultatów ich pracy; integracja potencja∏u in˝ynieryjnego
od fazy badaƒ i rozwoju poczynajàc,
a koƒczàc na zarzàdzaniu wyrobem.
Ponadto: synergie w procesie industrializacji, produkcji i w zakupach
oraz intensyfikacja nak∏adów na badania i rozwój nap´dów ekologicznych
– gazowych, hybrydowych i fuel-cell.
Sergio Marchionne, dyrektor pe∏nomocny Fiata, skomentowa∏ narodziny
spó∏ki w ten sposób: „Operacja ta, b´dàca kluczowà fazà procesu ponownego o˝ywienia Grupy, spowoduje lepsze wykorzystanie i wi´kszà elastycznoÊç naszych dzia∏aƒ zw∏aszcza
w aspekcie komercjalizacji na rynkach

zewn´trznych, naszego – do tej pory
rozdrobnionego w ró˝nych obszarach
– ogromnego potencja∏u. Integracja
dzia∏aƒ, wyrobów oraz specjalistycznego personelu doprowadzi do wyzwolenia drzemiàcych w Grupie zdolnoÊci technologicznych i innowacyjnych. Fiat w swej historii zawsze uto˝samiany by∏ z kompetencjami
w bran˝y mechanicznej, zw∏aszcza
w produkcji silników.
SpecjaliÊci o doskona∏ych kwalifikacjach zawodowych, pracujàcy od lat
przy konstrukcji silników do samochodów sportowych i bolidów Formu∏y 1, zajmà si´ w nowej spó∏ce badaniem i projektowaniem silników o jak
najwy˝szych osiàgach. Dzi´ki racjonalizacji procesów i oszcz´dnoÊciom
Fiat Powertrain Technologies w znaczàcy sposób przyczyni si´ do poprawy dochodów Grupy, która b´dzie
dzia∏aç teraz na Êwiatowych rynkach
z wi´kszà si∏à i skutecznoÊcià”.

PRACOWNICY G¸ÓWNYCH SEKTORÓW
GRUPY FIAT NA KONIEC 2004

ZMIANY JAKIE NASTÑPI¸Y PO UTWORZENIU
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Fiat Auto

45.100 Ferrari/Maserati

3.300

Fiat Auto

45.100 Comau

CNH

25.700 Teksid

8.600

CNH

25.700 Ferrari/Maserati

Iveco

30.800 Business Solutions 6.500

Iveco

23.600 Teksid

Magneti Marelli

21.900 Itedi

Fiat Powertrain Tech. 23.000 Business Solutions

Comau

13.300

800

Magneti Marelli

18.100 Itedi

13.300
3.300
8.600
6.500
800
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DwadzieÊcia szeÊç zak∏adów
w dwunastu krajach
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Fiat Powertrain Technologies b´dzie
cuskich Bourbon-Lancy i Fecamp
czwartym sektorem Grupy pod wzgl´oraz w Brazylii, Argentynie i Chinach.
dem zatrudnienia (ponad 23 tysiàce
Spó∏ka posiada ponadto cztery
pracowników). Zwa˝ywszy na poziom
oÊrodki badawczo-rozwojowe: dwa
obrotów, obecnoÊç na mi´dzynarodowe W∏oszech, jeden w Szwajcarii (Arwych rynkach i gam´
bon) i jeden w Hiszwyrobów, szybko znajpanii (Barcelona).
dzie si´ w gronie najMagneti Marelli Powi´kszych producentów
wertrain odda nowej
silników i skrzyƒ biegów.
spó∏ce
produkcj´
Trzonem tej nowej rzecentralek kontrolujàczywistoÊci przemys∏ocych prac´ silnika
wej b´dzie Powertrain
oraz zautomatyzowaFiat Auto z 11 tysiàcami
nych skrzyƒ biegów
pracowników, siedmio(Selespeed). Firma,
ma zak∏adami – cztereobecna we W∏oszech,
ma we W∏oszech (histoFrancji, Brazylii, USA
ryczna fabryka w Turyi Chinach, prowadzi
Domenico Bordone
nie, ponadto w Verrone,
dzia∏alnoÊç w dziewi´ciu zak∏adach i szePratola Serra i Termoli)
Êciu oÊrodkach badawczo-rozwojoi po jednym w Polsce (Bielsko-Bia∏a,
wych, zatrudniajàc ponad 3800
gdzie powstaje Multijet 1.3 16v), Turcji (Bursa) i Brazylii (Betim). Do tego
osób. 40% dochodów stanowià wp∏ytrzy centra badawczo-rozwojowe z tym
wy od klientów spoza Grupy Fiat.
najwa˝niejszym w Turynie, które zaIstotnym udzia∏em b´dzie rówtrudnia a˝ 850 specjalistów. W Arese
nie˝ 85-letnie doÊwiadczenie wydziatestom poddawane sà jednostki na∏u Magneti Marelli Motor Sport w asyp´dowe Alfy Romeo, a w brazylijskim
stowaniu najlepszym zespo∏om ForBetim opracowuje si´ rozwiàzania dla
mu∏y 1 i Moto GP, takim jak Ferrari,
rynku po∏udniowoamerykaƒskiego.
Renault, Toyota, Mc Laren Williams,
Aportem, wniesionym do nowej spó∏Ducati i Yamaha.
ki przez Iveco, b´dzie dzia∏alnoÊç IveCentrum Badawcze Fiata w Orbassaco Motors, znajdujàca si´ w czo∏ówno wzbogaci Fiat Powertrain Technoce Êwiatowych producentów silników
logies o dzia∏alnoÊç zwiàzanà z silnikadiesel (435 tys. sztuk wyprodukowami. Jednym z najwa˝niejszych projeknych w 2004 r.). 70% tej produkcji
tów opracowanych w tym obszarze
trafia pod maski samochodów osow roku 2004 jest prototypowe urzàbowych i dostawczych, reszta znajdudzenie „Stop & start”, które automaje zastosowanie w traktorach, kopartycznie wy∏àcza silnik podczas postoju
kach, jednostkach p∏ywajàcych i geprzed Êwiat∏ami czy w korku, co zmniejneratorach energii elektrycznej. Sieç
sza zu˝ycie paliwa nawet do 25%.
Iveco tworzà zak∏ady w Turynie – joint
Swój wk∏ad w nowà spó∏k´ wniesie
venture Iveco, CHN i Cummings,
równie˝ dzia∏ silników firmy Elasis,
w której wytwarzane sà silniki NEF
który ma swoje oÊrodki w Pomigliano
– w Foggii, Pregnana Milanese, frani Lecce.

Misja
Magneti Marelli
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.

Filippo Gallino, fot. Maciej Feodorów / Satiz
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Ma∏y

silnik

wi´ksza
moc

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.
Od d∏u˝szego czasu by∏o g∏oÊno o planach zwi´kszenia liczby wersji silnika diesel Multijet 1,3 16v. Wreszcie, na poczàtku tego roku zamiary si´
spe∏ni∏y. Silnik, choç zachowa∏ t´ samà pojemnoÊç 1.248 cm3, zosta∏ poddany zmianom, dzi´ki czemu w pozosta∏ych wersjach osiàgnie moc od 75
do 90 KM. „Produkowany przez nas silnik – wyjaÊnia Tadeusz Âwierczek
– sk∏ada si´ z oko∏o 300 elementów. Z tego oko∏o 40 uleg∏o pewnym modyfikacjom, aby zapewniç w nowych wersjach wi´kszà moc. UzyskaliÊmy doskona∏y wynik tak z punktu widzenia osiàgów (zwi´kszy∏y si´ moc i moment
obrotowy), jak i zmniejszenia zu˝ycia paliwa. Pozwala nam to poszerzyç gam´ modeli, w których zostanie zainstalowany nowy silnik, a to oznacza dla
nas wzrost produkcji i zatrudnienia. Od momentu powstania naszej spó∏ki
liczba pracowników zwi´kszy∏a si´ z 750 do ponad 1260. W przysz∏oÊci nasz
zespó∏ jeszcze bardziej si´ powi´kszy”.
FIAT-GM Powertrain Polska, który wszed∏ do struktur Fiat Powertrain Technologies (jednak zak∏ad nadal jest wspólnà w∏asnoÊcià Fiata i General Motors),
zrealizowa∏ ju˝ plany osiàgni´cia zdolnoÊci produkcyjnych przewidzianych na
rok 2006. Przyspieszenie wzrostu produkcji okaza∏o si´ niezb´dne ze wzgl´du
na du˝y popyt na silnik, który praktycznie nie ma bezpoÊredniej konkurencji.
„Wed∏ug wst´pnych przewidywaƒ w 2006, czyli za rok, mieliÊmy wyprodukowaç oko∏o 550.000 silników w skali roku, czyli 2.400 dziennie – pracujàc
na trzy zmiany przez pi´ç dni w tygodniu. W ciàgu roku wszystkie plany uleg∏y zmianom. Popyt okaza∏ si´ du˝o wi´kszy i nadal b´dzie rosnàç, jako ˝e

na rynku pojawià si´ nowe wersje
z silnikami o wi´kszej mocy. Aktualnie
przygotowujemy si´ do produkcji
2.500 silników dziennie przez szeÊç
dni w tygodniu. Produkcja powinna
dojÊç zatem do ponad 700.000
silników rocznie. To wzbudza z pewnoÊcià ufnoÊç u naszych pracowników,
którzy dali z siebie wszystko, aby uzyskaç tak wa˝ne zlecenie”.
Silniki Multijet produkowane w Bielsku-Bia∏ej przeznaczone sà dla czterech marek – Fiata i Lancii (ponad 50%), Opla i Suzuki. „Do tej pory
nasz silnik montowany by∏ w modelach z segmentów A i B, takich jak
Panda, Punto i Idea, Lancia Y i Musa,
Opel Agila i Corsa, Suzuki Ignis.
Po zwi´kszeniu mocy od 70 do 90 koni silnik b´dzie przeznaczony równie˝
do modeli wy˝szego segmentu, gdy˝
– t∏umaczy dyrektor Âwierczek – umo˝-

liwi wysokie osiàgi i mniejsze zu˝ycie
paliwa tak˝e w wi´kszych i ci´˝szych
samochodach. Wchodzimy zatem
do segmentu C, najwi´kszego na rynku, gdzie nasz produkt b´dzie stanowi∏ interesujàcà konkurencj´ dla silników o wi´kszej pojemnoÊci i mocy, ale
jednoczeÊnie o wiele dro˝szych”.
Rozmowa z Tadeuszem Âwierczkiem
o jakoÊci, który w dziale JakoÊci rozpoczyna∏ karier´, to jak wywa˝anie
otwartych drzwi. Trudno si´ dziwiç, ˝e
zmienia si´ ona w ciekawy wyk∏ad.
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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”.

„W Polsce mo˝na robiç doskona∏à jakoÊç – mówi dyrektor Âwierczek
– dowodem tego sà wyniki osiàgni´te w zak∏adzie w Tychach przy produkcji Pandy, jak i naszego ma∏ego
silnika turbodiesla SDE. Zazwyczaj
dzieje si´ tak, ˝e wyznaczane sà cele (na przyk∏ad wadliwoÊç i koszt),
do których si´ dà˝y i które rzadko
udaje si´ zrealizowaç. Nasz zak∏ad
z pewnoÊcià utrzymuje si´ na poziomie jak najni˝szych wyznaczonych
wskaêników wadliwoÊci. To znaczne
osiàgni´cie, które kosztowa∏o du˝o
wysi∏ku, wymaga∏o pracy i zaanga˝owania wszystkich pracowników. Dane
gwarancyjne potwierdzajà, ˝e jesteÊmy na dobrej drodze. Koszty usterek
na silnik po dwóch, szeÊciu i dwunastu miesiàcach eksploatacji samochodu plasujà si´ poni˝ej ogólnych
standardów i nale˝à do jednych
z najlepszych danych odnotowanych
w naszej bran˝y na Êwiecie”.
Jednak sam wysi∏ek i determinacja nie
wystarczà. Potrzebna jest równie˝ metoda, jej systematyczne stosowanie,
potrzebne sà odpowiednie narz´dzia
zarzàdzania pozwalajàce przedsi´biorstwu na ciàgle doskonalenie wyników.
„W celu ciàg∏ej poprawy jakoÊci procesu i wyrobu stosujemy narz´dzie zwane Business Plan Development (Ekonomiczny Plan Rozwoju). Na podstawie analizy czterech elementów (mocne i s∏abe strony, szanse i zagro˝enia)
nasz zespó∏ przygotowuje szczegó∏owe projekty w pi´ciu tematach: bezpieczeƒstwo, jakoÊç, koszty, produktywnoÊç i rozwój organizacyjny. W ten
sposób wszyscy nasi pracownicy sà
Êwiadomi strategii obranej przez
przedsi´biorstwo. Metodologia jest
wa˝na, ale jeszcze wa˝niejsze jest
ogólne zaanga˝owanie i znajomoÊç
celów. JakoÊç wymaga prostej i rzetelnej metodologii, celów jasnych, wymiernych i akceptowanych przez
wszystkich pracowników”.
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Fiat Idea
porywa
Clooney’a
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 kilometrów taÊmy filmowej i dwie kamery, jedna ze stabilizatorem, a druga zainstalowana w kabinie, do rejestrowania uj´ç samochodu podczas jazdy. Wszystko to dla George’a Clooney’a i Fiata Idea,
przez dwa dni g∏ównych bohaterów reklamówki zatytu∏owanej „Pu∏apka”,
re˝yserowanej przez Argentyƒczyka Pucho Mentasti dla firmy Leo Burnett
Worldwide i emitowanej we wszystkich polskich stacjach telewizyjnych.
To doprawdy pi´kna para, Idea i hollywoodzki przystojniak. Ona, najbardziej wygodna w u˝ytkowaniu przedstawicielka Êrednich aut typu berlina, pojemniejsza i bardziej elastyczna od samochodu miejskiego i bardziej kompaktowa od „jednobry∏owca”, zdolna do oczarowania swym
urokiem ka˝dego bez wyjàtku. On, we W∏oszech czujàcy si´ niemal jak
u siebie, do tego stopnia, ˝e kupi∏ will´ nad jeziorem Como.
Ten krótki film to intrygujàca historia uwiedzenia, której scenerià sà najbli˝sze okolice domu aktora. Kr´tymi drogami Êmiga jaskrawo pomaraƒczowy Fiat Idea, prowadzony przez s∏ynnà modelk´ i aktork´ Dar´ Tamanovich. Pi´kna kobieta wysiada z samochodu przed jednà z willi, zostawia otwarte drzwi od strony pasa˝era i oddala si´ w niewiadomym
kierunku. Po drodze mija uprawiajàcego jogging George’a, który, zaintrygowany otwartymi drzwiami i urodà auta, wsiada do Êrodka i zaczyna podziwiaç wn´trze, po czym rozciàga si´ wygodnie na siedzeniu.

Po krótkiej chwili kobieta powraca
do zaparkowanego auta i za pomocà pilota zamyka George’a w Êrodku, w tytu∏owej „pu∏apce”. Clooney
chce przeprosiç za wtargni´cie
do samochodu, ale ona, z lekkim
uÊmiechem triumfu, siada na miejscu kierowcy i rusza w drog´ ze
swym „wi´êniem”, uosobieniem
marzeƒ ka˝dej kobiety.
Ci, którzy byli obecni na planie filmowym mówià, ˝e praca z Clooney’em by∏a i ∏atwa, i trudna. ¸atwa ze wzgl´du na otwartoÊç i bez-

Drzwi Otwarte
Fiata Idea

Centrum Sprzeda˝y FAP
w Bielsku-Bia∏ej
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konfliktowoÊç aktora, które zaowoco wa ∏y sym pa tycz nà at mos fe rà
pod czas kr´ ce nia uj´ç, trud na z winy wielbicieli jego talentu,
którzy pomimo barierek, policji
i stra˝aków robili wszystko, co
w ich mocy, by zdobyç autograf
swego idola i pstryknàç mu fotk´.
Równolegle do emisji telewizyjnej
reklamy ruszy∏a tak˝e kampania
w prasie oparta na zdj´ciach Georgey’a Clooney’a i Fiata Idea, autorstwa s∏awnego fotografika Ferdinando Scianna.

fot. Satiz Poland

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.
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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.

Idea
na szeÊçdziesiàt
akcesoriów

LekkoÊç, technologia, praktyczne wykorzystanie przestrzeni: to jest w∏aÊnie Fiat Idea. Samochód o mi´kkich i czystych liniach, o innowacyjnym i aerodynamicznym designie. Jest
to przede wszystkim samochód, w którym „da si´ ˝yç” podczas
codziennego przemieszczania si´ i podczas d∏ugich podró˝y.
„Tyle energii i wszystko Twoje”, to slogan z kampanii reklamowej tego ma∏ego MPV. To prawda. Mi´dzy innymi dlatego, ˝e
swojego Fiata Idea mo˝na uczyniç niepowtarzalnym poprzez
mo˝liwoÊç wyboru spoÊród 60 oryginalnych akcesoriów zaprojektowanych przez Centrum Stylu Fiata i proponowanych przez
Lini´ Akcesoriów Fiata. Wszystkie rozwiàzania poprawiajàce
komfort w samochodzie pozwalajà na odczuwanie radoÊci ze
sp´dzania wolnego czasu i podnoszà „jakoÊç” ˝ycia.
W katalogu Akcesoriów oferowane sà elementy pozwalajàce
na zewn´trzne zindywidualizowanie samochodu, takie jak: cztery typy obr´czy z lekkiego stopu, sportowa nak∏adka na zderzak
przedni, zestaw obni˝eƒ progów, spoiler tylny, dodatkowe nak∏adki na nadkola.
Natomiast propozycje dla wn´trza samochodu sà nast´pujàce:
sportowe peda∏y wykonane z aluminium (z gumowymi wstawkami), podnó˝ek dla lewej stopy, listwy progowe z aluminium,
specjalne dywaniki z weluru. Oprócz tego kierownica i ga∏ka
dêwigni zmiany biegów z dwukolorowej zharmonizowanej z deskà rozdzielczà skóry i efektowne, aluminiowe wykoƒczenia tablicy rozdzielczej, które w znacznym stopniu dodajà jej urody.

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.

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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Bardzo praktyczne sà siatki ró˝nej
wielkoÊci, które mo˝na zamocowaç
z ty∏u siedzeƒ przednich lub we wn´ce
baga˝nika, czy siatka oddzielajàca
wn´k´ baga˝nika od wn´trza samochodu do przewozu np. psów.
Linia Akcesoriów Fiata Idea proponuje
wiele rozwiàzaƒ, które zwi´kszajà
wszechstronnoÊç i komfort podró˝owania. Nale˝à do nich baga˝niki uniwersalne do przewozu dowolnych baga˝y, które poza tym, ˝e podkreÊlajà lini´ samochodu, pozwalajà na zamontowanie uchwytów na rowery, desk´
surfingowà i narty.
Wygodna jest równie˝ „os∏ona” z pó∏sztywnego tworzywa sztucznego, s∏u˝àca do zabezpieczenia powierzchni
∏adunkowej baga˝nika. A tak˝e nowoczesne baga˝niki na rower, czy narty
montowane na drzwiach tylnych.
Równie˝ najm∏odsi powinni podró˝owaç wygodnie. W ofercie znaleêç wi´c
mo˝na ró˝ne typy fotelików, które wyglàdajà efektownie, ale te˝ umo˝liwiajà bezpieczne przewo˝enie dzieci,
np. fotelik „Kiddy Life”, przeznaczony
dla dzieci wa˝àcych od 10 do 36 kg
i ko∏yska dla dzieci wa˝àcych do 10 kg.
W przypadku d∏ugich podró˝y Linia Akcesoriów proponuje komplet, sk∏adajàcy si´ z dwóch toreb na kó∏kach i jednej
na kosmetyki, dostosowanych do gabarytów wn´ki baga˝nika Fiata Idea.
Dla wszystkich entuzjastów najnowszych rozwiàzaƒ technicznych oraz mi∏oÊników s∏uchania podczas jazdy dobrej muzyki w brzmieniu najwy˝szej jakoÊci polecany jest system nawigacji
satelitarnej TravelPilot oraz odtwarzacz
p∏yt kompaktowych (CD/MP3) na pi´ç
p∏yt umieszczony w desce rozdzielczej.
Do tego dochodzà alarmy, blokada
skrzyni biegów oraz czujniki parkowania, które uzupe∏niajà szerokà ofert´
Akcesoriów Fiata Idea w dziedzinie
bezpieczeƒstwa.
Wszystkie prezentowane tu akcesoria
oferujà dealerzy Fiata.

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.
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Panda
naciska
na jakoÊç
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.
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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.
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Zadaniem Stefana Kettera jest eliminowanie usterek w samochodach. Robi∏ to
dla wielkich koncernów niemieckich, takich jak BMW i Volkswagen. Teraz wyzwaniem dla niego sà modele Fiata, Alfa Romeo i Lancia. W wywiadzie udzielonym
w marcu 2005 roku w∏oskiemu czasopismu „Quattroruote” mened˝er jakoÊci omawia∏ swoje plany i pomys∏y. Poni˝ej fragmenty jego wypowiedzi.
Fiat Panda, obok modeli Toyoty, Audi i BMW, zosta∏ uznany przez
czasopismo Quattroruote, za jednego z czterech królów jakoÊci...
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„Panda to dowód, ˝e Fiat mo˝e produkowaç samochody na poziomie
najlepszych na rynku. Potwierdzajà to
czasopisma bran˝owe, ale równie˝
badania przeprowadzane przez firmy
pracujàce dla producentów europejskich i oceniajàce jakoÊç ich samochodów. Panda jest doskona∏ym
punktem wyjÊcia i jestem przekonany,
˝e uzyskamy równie dobre wyniki
przy modelach o bardziej skomplikowanej technologii z segmentu D, jak
Croma, Alfa Brera i Alfa 159”.
Na czym polega tajemnica jakoÊci?
„Nie ma czegoÊ takiego, jak magiczna pa∏eczka. Potrzeba pracy zespo∏owej, dyscypliny i metody. Nad jakoÊcià nale˝y pracowaç ju˝ od samego
poczàtku, od fazy projektu: jakoÊç
rodzi si´ wraz z koncepcjà stylu nowego modelu”.

Jakie czynniki wp∏ywajà w stopniu najwi´kszym na jakoÊç?
„Sà dwa rodzaje jakoÊci: pierwsza
zwiàzana z brakiem usterek, o którà
w rzeczywistoÊci zabiegajà wszystkie
marki. Prawdziwe znaczenie ma jednak jakoÊç postrzegana przez klientów. Od tego zale˝y konkurencyjnoÊç. Najwa˝niejsze to zaplanowaç
wszystko w najdrobniejszych szczegó∏ach, nic nie pomijajàc: od wyboru
technologii do poszczególnych faz
produkcji, w zale˝noÊci od wielkoÊci
produkcji i liczby modeli, ich wariantów a˝ do szkolenia personelu.
Wszystkie procesy muszà byç proste
i przejrzyste. Zawsze trzeba daç sobie czas na testy i na prac´ nad jakoÊcià, mimo ˝e okres rozwoju nowego modelu staje si´ coraz krótszy.
Nale˝y ÊciÊle wspó∏pracowaç z dostawcami, zaanga˝owaç ich do
wspó∏pracy nad nowych modelem.
Dobra komunikacja z dostawcami
jest dla Fiata kluczowà sprawà”.
Czego dotyczy∏a Pana pierwsza
ini cja ty wa po przy by ciu do
Turynu?
„Koncentrowa∏em si´ na wspólnej
pracy nad jakoÊcià, w sposób zdyscyplinowany i metodyczny, ju˝ od pierwszych faz. Przyk∏ad? – „Drive Day”. Nie
tylko specjaliÊci powinni oceniaç nowe
samochody: przed wylansowaniem
nowego modelu, nawet 12 miesi´cy
wczeÊniej, 60-70 kluczowych postaci
w Fiat Auto powinno wypróbowaç nowy produkt, pod kàtem samochodów
innych marek. W ten sposób mo˝emy
lepiej oceniç nasz model. Drive Day
sta∏ si´ jednym z wielu narz´dzi s∏u˝àcych do zatwierdzania modelu”.
Zazwyczaj potrzeba przynajmniej
roku na wyeliminowanie usterek
nowego produktu?
„Nie jest zasadà, ˝e jakoÊç nowego
modelu jest na poczàtku gorsza
od starego. Nowa Panda, na przyk∏ad,
od razu by∏a lepsza od poprzedniej”.
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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.

Fabryka Pandy
Japonia
w Tychach?

Dziennikarz popularnego we
W∏oszech pisma motoryzacyjnego
przyjecha∏ do fabryki w Tychach,
by zrozumieç jak rodzi si´ sukces
nowego ma∏ego modelu Fiata.

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. T´ 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

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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ZDZIS¸AW ARLET:
„Na linii spawania Pandy
zamontowano 304 roboty.
Jednak jakoÊç le˝y przede
wszystkim w r´kach naszych
pracowników”.
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Giancarlo Riolfo

SuperFerrari
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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.
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Dla Ferrari nadesz∏y z∏ote lata.
Po zakoƒczeniu piàtych mistrzostw
Êwiata kierowców Formu∏y 1, które
po raz kolejny z rz´du wygra∏ Michael
Schumacher, i po zdobyciu po raz
szósty w ciàgu szeÊciu lat mistrzostwa
konstruktorów, rozpocz´∏y si´ przygotowania do nowego sezonu wyÊcigowego, w którym faworytem jest w∏a-

Ênie Ferrari. W roku 2004 sprzedano
oko∏o 4900 samochodów osiàgajàc
najwy˝sze obroty w historii firmy: prawie 1,5 miliarda euro (wzrost o 20%
w stosunku do poprzedniego roku).
Po prezentacji w paêdzierniku modelu
F430 o oÊmiu cylindrach i centralnym
silniku, w ciàgu zaledwie kilku dni
sprzedano ca∏à jego rocznà produkcj´.

Teraz nadesz∏a pora na nowy model
Superamerica: niezwyk∏y kabriolet
z 12-cylindrowym silnikiem. Zaprojektowany na bazie limuzyny 575M Maranello b´dzie produkowany w ograniczonej liczbie 559 egzemplarzy.
Oficjalny debiut nowego Ferrari odby∏
si´ w Ameryce (nie mog∏o byç inaczej) podczas Salonów Samochodo-

Ferrari
na Manhattanie

wych w Los Angeles i Detroit. Ten niezwyk∏y samochód jest wyposa˝ony,
tak samo jak model 575M, w silnik
przedni V12 o pojemnoÊci 5.748 cm3
i mocy 540 KM. Tyle, aby osiàgnàç
320 km/h, co czyni z niego najszybszy
kabriolet Êwiata.
Poczàwszy od lat pi´çdziesiàtych
ubieg∏ego wieku zaufanym stylistà

nadwozi dla modeli Ferrari jest Pininfarina. Równie˝ tym razem projektanci z Maranello zwrócili si´ do tego
s∏ynnego atelier w Turynie, gdzie powsta∏ samochód o wyraênych liniach
zdradzajàcych na pierwszy rzut oka
pokrewieƒstwo z innymi modelami
Ferrari. Jego charakterystycznà cechà
jest sztywny dach „Revocromico”.

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.
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Wn´trze modelu Ferrari Superamerica.
Po prawej: model ze z∏o˝onym
dachem oraz oryginalny
mechanizm otwierania dachu.

30

Dzi´ki nowemu mechanizmowi elektrycznego sterowania, szklany panel
obraca si´ o 180 stopni przekszta∏cajàc samochód z limuzyny w roadster.
Na wykonanie tej czynnoÊci potrzeba
zaledwie 10 sekund, a panel nie zajmuje ani jednego cennego centymetra szeÊciennego baga˝nika. Szyba
elektrochromatyczna dachu, zaprojektowana przez Saint Gobaina, zmienia swojà przejrzystoÊç po naciÊni´ciu
przycisku na desce rozdzielczej. Niespotykany wczeÊniej mechanizm, który wraz z 12-cylindrowym silnikiem
i zastosowaniem technologii wyÊcigowych (poczàwszy od sekwencyjnej
skrzyni biegów do hamulców w´glo-ceramicznych) czyni z Superamerica naprawd´ wyjàtkowy samochód.
Pierwszy model Superamerica, czyli 410, powsta∏ w 1955 roku. Zastàpi∏ on poprzedni 375 America, najbardziej luksusowy (i najdro˝szy) model Ferrari, nazwany tak w ho∏dzie dla
kraju, którego ówczesny i dzisiejszy rynek, jest najwa˝niejszy dla producenta tej marki. Model by∏ wyposa˝ony
w silnik 12-cylindrowy w uk∏adzie widlastym, o pojemnoÊci 5 litrów, a nad-

wozie projektowali, w zale˝noÊci
od gustu klienta, tacy styliÊci jak Scaglietti, Boano, Ghia i oczywiÊcie Pininfarina. Jak na tamtà epok´ modele
mia∏y osiàgi zbli˝one do samochodów
wyÊcigowych: ponad 240 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 w 6 s. W sumie wyprodukowano 30 egzemplarzy.
Dziedzictwo modelu 410 przejà∏
w 1960 roku model 400. Nadwozie
opracowane przez Pininfarin´ zosta∏o
zaprojektowane w tunelu aerodynamicznym. Samochód wyprodukowano
w 48 egzemplarzach, które trafi∏y

do gara˝y biznesmenów i koronowanych g∏ów. Model o numerze seryjnym 3097SA pozosta∏ natomiast
w Maranello. Zakupi∏ go bowiem Enzo
Ferrari, który do tamtej pory mówi∏:
„Nie mo˝emy sobie pozwoliç na Ferrari”. W 1961 roku by∏ ju˝ jednak cz∏owiekiem sukcesu, którego staç by∏o
na taki samochód. Zleci∏ te˝ Pininfarinie wykonanie unikatowego egzemplarza w kolorze jasnozielonym, metalizowanym, z reflektorami nie w kszta∏tach op∏ywowych i siedzeniami wykoƒczonymi tkaninà a nie skórà.

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.

Stefania Castano
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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.

W jednoÊci
Jedna, ale silna za cztery. Od samego powstania w 1999 roku CNH obejmowa∏o pi´ç marek z bran˝y maszyn do robót ziemnych. Pierwsza z nich – Case – obecna na ca∏ym Êwiecie z pe∏nà gamà wyrobów, pozosta∏e cztery – Fiat
Kobelko, Kobelko, New Holland Construction i O&K – specjalizujà si´ w rynkach regionalnych. Te ostatnie od koƒca stycznia zjednoczy∏y si´ w Europie,
Rosji, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce ¸aciƒskiej pod jednà markà:
New Holland, mogàcà pochwaliç si´ du˝ym doÊwiadczeniem i tradycjà wypracowanà przez wszystkie cztery marki. Majàc do dyspozycji dwie du˝e marki
i dwie sieci dystrybucji – New Holland i Case – CNH mo˝e stanàç do rywalizacji z konkurencjà na Êwiatowych rynkach. O sytuacji na rynku maszyn do robót ziemnych rozmawiamy z Piero Maritano, prezesem oddzia∏u Construction
Equipment na Europ´, Afryk´, Bliski Wschód i Rosj´.
Jakie cele wyznacza sobie CNH?
„W naszej bran˝y CNH jest jednym z liderów, zw∏aszcza w takiej linii wyrobów,
jak na przyk∏ad koparko-∏adowarki czy „skid steer loaders”. Naszym celem jest
poprawa rentownoÊci i udzia∏ów w rynku”.
Dlaczego po∏àczono marki?
„To ostatnia rozgrywka meczu, który rozpoczà∏ si´ pi´ç lat temu. CNH rozwija∏o si´ w miar´ przejmowania spó∏ek, a zatem i marek. Na poczàtku chcieliÊmy
pozostaç wierni ich specyfice, tak, aby klienci mogli je z ∏atwoÊcià rozpoznaç.
Jednak w mi´dzyczasie przygotowaliÊmy innowacyjny program odnowy gamy.
W ciàgu ostatnich trzech lat wylansowaliÊmy 266 nowych modeli i do po∏owy 2005 roku zakoƒczymy odnow´ ca∏ej gamy. Teraz, kiedy nasze produkty sà
dobrze znane i cenione, nadszed∏ moment, aby pomyÊleç o stronie handlowej.
Nabywcy maszyn budowlanych kupujà je, by rozwijaç swój biznes. ˚àdajà za-

tem produktów, które nie tylko zapewnià im osiàgi, jakich potrzebujà, ale
które by∏yby równie˝ cz´Êcià kompletnej gamy, funkcjonowa∏y jak najd∏u˝ej,
mog∏y byç szybko i ∏atwo naprawione,
nie traci∏y na wartoÊci w czasie.
Pod tym wzgl´dem szybka i skuteczna obs∏uga tak samo si´ liczy, jak
i osiàgi maszyny. Teraz dzi´ki racjonalizacji naszych marek, mo˝emy zwi´kszyç skutecznoÊç procesów, które zaczynajà si´ w momencie zamówienia,
a koƒczà na obs∏udze posprzeda˝nej”.
Dlaczego wybór pad∏ w∏aÊnie
na mark´ New Holland?
„PrzeprowadziliÊmy pi´ç tysi´cy wywiadów, aby zrozumieç, czym kierujà si´ klienci w momencie dokonywania wyboru i która z marek mog∏aby wzbudziç w nich najwi´ksze
zaufanie. Na koniec wybraliÊmy New
Holland, mark´ znanà dzi´ki sukcesom odniesionym w sektorze rolniczym i rozpowszechnionà równie˝
w bran˝y budowlanej”.

Jakie korzyÊci przyniesie to po∏àczenie?
„Zarzàdzanie jednà markà zamiast
czterema przenosi si´ na oszcz´dnoÊci w logistyce, cz´Êciach zamiennych, inwentaryzacji, relacjach z dostawcami i przede wszystkim w sferze
handlowej. Poprzednio trzeba by∏o
mno˝yç przez cztery koszty reklamy,
ofert specjalnych, pokazów. Ta z∏o˝ona sytuacja odbija∏a si´ równie˝
na systemach komunikacji. Istnia∏o
ryzyko, ˝e cztery marki zacznà wzajemnie konkurowaç. Teraz natomiast
ca∏a struktura dystrybucji b´dzie
w stanie ukierunkowaç inwestycje
w sposób bardziej racjonalny, na wy∏àcznie jednà mark´ i to jeszcze „full-liner”, w porównaniu do konkurencji
posiadajàcà niewarygodnie obszernà
ofert´: dwanaÊcie rodzin wyrobów
i siedemdziesiàt jeden ró˝nych modeli”.
Z jakimi trudnoÊciami b´dà musia∏y si´ zmierzyç?
„Po∏àczenie ruszy∏o zaledwie szeÊç

Piero Maritano. Wy˝ej:
niektóre maszyny
z nowà markà.
miesi´cy temu, a ju˝ wszystkie problemy techniczne zosta∏y rozwiàzane. Teraz budujemy poczucie to˝samoÊci wokó∏ marki New Holland,
poniewa˝ do prawdziwej zmiany nie
wystarczy podmiana etykietki i przemalowanie maszyny na ˝ó∏to. Trzeba zaanga˝owaç w ten proces bez
wyjàtków wszystkie osoby kontaktujàce si´ z klientami. Jest ich ponad cztery tysiàce”.
Jak wyglàda przysz∏oÊç nowych
wyrobów?
„Nowa gama zosta∏a zaprojektowana w oparciu o logik´ platformy. Prze-
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si∏a

j´liÊmy to co najlepsze z doÊwiadczenia New Holland Construction
w bran˝y maszyn kompaktowych,
z technologii O&K w bran˝y koparek
ko∏owych, równiarek i „compact wheel loader”. Przede wszystkim jednak
w dziedzinie koparek gàsienicowych
skorzystaliÊmy z wiedzy Fiat Kobelko,
którà wzbogaciliÊmy dzi´ki wymianie
know-how z japoƒskim partnerem”.
W Europie marka Kobelko nadal
b´dzie obecna na koparkach gàsienicowych i na minikoparkach
New Holland. Dlaczego?
„W bran˝y ma∏ych, Êrednich i du˝ych
koparek bazujemy na technologii Kobelko. Jest to powszechnie znana nazwa. ZdecydowaliÊmy zatem
po∏àczyç jà z nazwà New Holland, co
ma stanowiç gwarancj´ wysokiej jakoÊci tej linii wyrobów”.
Nadal zostanie zachowana odr´bnoÊç pomi´dzy dealerami
Case i New Holland?
„Nasza strategia opiera si´ na ÊciÊle
okreÊlonej to˝samoÊci wyrobu. Je˝eli
chodzi o koparki to ich odr´bnoÊç
jest ju˝ widoczna, poniewa˝ Case
stosuje technologi´ Sumitomo,
a New Holland technologi´ Kobelko.
Naszym celem jest wprowadzenie
bardzo podobnego zró˝nicowania
w innych liniach wyrobu dwóch gam
w oparciu o potrzeby klienta. Przy tylko dwóch markach mo˝na to zrobiç
po rozsàdnych kosztach”.
Czy nie ma ryzyka, ˝e te zmiany
nieco zdezorientujà klientów?
„Planujemy seri´ inicjatyw z zakresu
komunikacji i reklamy instytucjonalnej oraz reklamy wyrobu zgodnie z has∏em „ciàg∏oÊç us∏ug”. Chcemy uspokoiç aktualnych w∏aÊcicieli, zapewniajàc o ciàg∏oÊci obs∏ugi dla ich maszyn
i jednoczeÊnie podkreÊliç, ˝e obecna sieç jest silniejsza i bardziej wyspecjalizowana. Do tej pory dotar∏y
do nas tylko pozytywne komentarze.
Czekamy na reakcj´ rynku”.
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Mobilne
warsztaty
Iveco
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.
Od niedawna ka˝dy z autoryzowanych dealerów Iveco jest zobowiàzany do wyposa˝enia warsztatu w samochód serwisowy spe∏niajàcy surowe
wymagania stawiane przez specjalistów koncernu. OkreÊlono zarówno typ
pojazdu przeznaczonego pod zabudow´, jak i poziom wyposa˝enia. Dzi´ki temu, niezale˝nie od miejsca awarii, obs∏uga techniczna oferowana jest
na równie wysokim poziomie.
JakoÊç obs∏ugi i skracanie czasu potrzebnego na dokonanie niezb´dnych formalnoÊci przed wys∏aniem pomocy drogowej stanowi dla Iveco niezwykle
wa˝nà kwesti´. Po stwierdzeniu usterki, kierowca mo˝e zg∏osiç awari´ pojazdu bezpoÊrednio u najbli˝szego dealera Iveco (jeÊli wie, który serwis znajduje si´ najbli˝ej) lub za poÊrednictwem telefonicznego centrum zg∏oszeniowego.
W drugim (nieco bardziej rozbudowanym) przypadku, centrum nawiàzuje
kontakt z najbli˝szym dealerem. Nast´pnie serwis ∏àczy si´ z kierowcà unieruchomionej ci´˝arówki, aby uzyskaç jak najwi´cej informacji o usterce i dobraç odpowiednie cz´Êci zamienne bàdê specjalistyczne narz´dzia. Warto
w tym miejscu zaznaczyç, ˝e za∏ogi samochodów serwisowych (dwie ekipy
po dwie osoby u ka˝dego z autoryzowanych dealerów Iveco) sk∏adajà si´
z wysokiej klasy mechaników, dysponujàcych szerokà wiedzà i du˝ym doÊwiadczeniem. Od nich zale˝y szybkie usuni´cie awarii. DziÊ bowiem nie
mo˝na pozwoliç sobie na ponoszenie dodatkowych kosztów wynikajàcych

z b∏´dnej, telefonicznej diagnozy serwisu.
Dy˝urujàca za∏oga serwisu podejmuje
decyzj´ o naprawie ci´˝arówki na drodze bàdê te˝ o jej odholowaniu
do warsztatu. W pierwszym przypadku,
telefoniczne centrum zg∏oszeniowe
powiadamiane jest przez serwis mobilny o usuni´ciu awarii, co potwierdzane jest u kierowcy. Dla podnoszenia
jakoÊci obs∏ugi przeprowadzany jest
pomiar czasu mi´dzy kolejnymi etapami interwencji. Du˝à wag´ przywiàzuje
si´ równie˝ do czasu potrzebnego
do podj´cia decyzji o holowaniu bàdê
przeprowadzeniu naprawy na drodze
(przek∏ada si´ to na sprawnoÊç funkcjonowania struktur wewn´trznych

ka˝dej autoryzowanej stacji obs∏ugi).
DziÊ do naprawy ci´˝arówek nie wystarczy jednak najbogatszy nawet
komplet tradycyjnych narz´dzi i stó∏
warsztatowy. Ka˝dy samochód serwisowy Iveco wyposa˝ono dodatkowo
w agregat pràdotwórczy o mocy maksymalnej 12 kVA (pràd zmienny o napi´ciu 230/400 V, 50 Hz) nap´dzany
silnikiem o mocy 20 KM. Przy maksymalnym obcià˝eniu zapas paliwa wystarcza na oko∏o 5 godzin pracy. W samochodzie b´dzie umieszczona spawarka oraz kompresor o ciÊnieniu roboczym 10 barów wraz ze zbiornikiem
spr´˝onego powietrza. Zestaw takich
urzàdzeƒ specjalnych gwarantuje

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.

mo˝liwoÊç szybkiego usuni´cia wielu
usterek bezpoÊrednio na drodze.
Za∏oga samochodu serwisowego b´dzie dysponowa∏a równie˝ komputerem diagnostycznym E.A.SY. Zapewnia on komunikacj´ z ci´˝arówkami
Iveco oraz pe∏ni rol´ przewoênego biura. Jest wyposa˝ony w modem, interface „Bluetooth”, czytnik p∏yt DVD do
odczytu katalogu cz´Êci zamiennych
i wiele przydatnych funkcji. Komputer
E.A.SY. jest ponadto przystosowany
do pracy w niekorzystnych warunkach.
Posiada np. zabezpieczenie przed
upadkiem ze sporej wysokoÊci, nie
straszne mu sà tak˝e ˝ràce substancje czy te˝ niskie temperatury pracy.

Uruchomienie programu mobilnych
serwisów to istotny krok na drodze
dalszego podnoszenia jakoÊci us∏ug.
Obecnie bowiem niezwykle wa˝na
jest, poza sprzeda˝à, tak˝e obs∏uga
posprzeda˝na. Gdy wi´c do wspomnianych us∏ug dodamy jeszcze
mo˝liwoÊç ca∏odobowego (równie˝
w Êwi´ta) sprowadzania cz´Êci z magazynu centralnego w Bielsku-Bia∏ej,
a tak˝e stanowiska telematyczne pozwalajàce zdalnie programowaç komputery pok∏adowe i kasety sterujàce,
diagnostyk´ komputerowà – otrzymamy obraz niezwykle pr´˝nie rozwijajàcej si´ i nowoczesnej sieci serwisowej pojazdów Iveco.
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Zintegrowana

ochrona

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.

Sirio Polska Êwiadczy us∏ugi w zakresie Oceny i Zarzàdzania Ryzykiem Przemys∏owym – Ochrony Osób i Mienia, Bezpieczeƒstwa Po˝arowego oraz Transportu. Oznacza to, ˝e firma wdro˝y∏a jednoczeÊnie Certyfikat
ISO 9001 dotyczàcy jakoÊci, ISO 14001 dotyczàcy polityki Êrodowiskowej
oraz ISO 18001 z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
Do oficjalnego przekazania certyfikatów dosz∏o na Zamku Su∏kowskich
w Bielsku-Bia∏ej pod koniec lutego tego roku. Swoje wyrazy uznania i gratulacje przekazali podczas ceremonii wr´czenia certyfikatów przedstawiciele najwy˝szego kierownictwa spó∏ki Fiat Auto Poland oraz Sektora Bezpieczeƒstwa Grupy Fiat.
„Mia∏am przyjemnoÊç przewodniczyç zespo∏owi audytorów, doskonale
wi´c wiem, jak ci´˝ko pracowaliÊcie Paƒstwo, by osiàgnàç ten sukces.
– mówi∏a w czasie ceremonii Maria Pater, przedstawicielka spó∏ki certyfikujàcej RWTÜV. – Na ogó∏ bowiem firmy wdra˝ajà na poczàtek tylko jeden
system (najcz´Êciej ten zwiàzany z jakoÊcià), a dopiero w dalszej perspektywie uzupe∏niajà go o zarzàdzanie Êrodowiskowe i BHP (w zakresie ochrony i prewencji). Sirio Polska podj´∏o znacznie trudniejsze wyzwanie i spe∏ni∏o wymagania wszystkich trzech norm, integrujàc ca∏y system zarzàdzania. Na 1400 naszych klientów bardzo niewielu, bo zaledwie 5%, ma cer-

tyfikowane wszystkie trzy systemy”.
Firma Sirio Polska powsta∏a w 2001
roku – od tego czasu znacznie rozwin´∏a swojà dzia∏alnoÊç, szczególnie
na terenach zak∏adów przemys∏owych w Bielsku-Bia∏ej, Tychach i Skoczowie. W spó∏ce zatrudnionych jest
obecnie w sumie 230 osób, we
wszystkich trzech oddzia∏ach. Do grona jej klientów nale˝à m.in. Fiat Auto
Poland, Fiat-GM Powertrain Polska,
Business Solutions, Sistema Poland,
DelfoPolska, Avio Polska, Denso

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

Thermal Sistem, Lear Corporation.
„Spó∏ka jest w stanie zaoferowaç
us∏ugi równie˝ firmom nie nale˝àcym
do Grupy Fiat – mówi∏ Mario Liberale, prezes Sirio Polska – i aktualnie
30% naszych przychodów to wynik
realizowania us∏ug na rzecz spó∏ek
zewn´trznych. Nasze obecne koszty
sà ni˝sze o 25% od tych, które pami´tamy z poczàtków dzia∏alnoÊci
spó∏ki. Dzi´ki temu jesteÊmy konkurencyjni wobec firm o podobnym
profilu, a wysoka jakoÊç us∏ug czyni

naszà ofert´ atrakcyjnà. Efekty te sà
wynikiem wyt´˝onej pracy wszystkich
pracowników spó∏ki”.
Stawiajàc na dalszy rozwój firmy, dyrekcja spó∏ki zainwestowa∏a znacznà
cz´Êç zysków uzyskanych w ciàgu
ostatnich dwóch lat przede wszystkim w nowe wyposa˝enie i szkolenia
zawodowe swoich pracowników.
„Minione trzy lata dzia∏alnoÊci Sirio
Polska, to czas du˝ego wysi∏ku
wszystkich pracowników – zapewnia∏
dyrektor Sirio Polska Enzo Santoro

podczas uroczystoÊci. – PracowaliÊmy intensywnie, by zapewniç rozwój
i konsolidacj´ naszej spó∏ki, która
w ciàgu ostanich trzech lat zwi´kszy∏a swoje obroty i poszerzy∏a gam´
Êwiadczonych us∏ug. Spó∏ka bardzo
si´ zmieni∏a i ewoluowa∏a. Mimo to,
zdajemy sobie spraw´, ˝e jesteÊmy
dopiero na poczàtku naszej drogi.
Dlatego te˝ uzyskanie trzech wa˝nych certyfikatów ISO nie traktujemy
jak celu, ale jak punkt startowy
w naszej dalszej drodze”.
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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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Âwiat

w obiektywie
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.
W konkursie fotograficznym „Fiata Wokó∏ Nas” udzia∏ wzi´∏o ponad 150
fotografów-amatorów. Bioràc jednak pod uwag´ poziom nades∏anych prac
i wyraênie widoczne doÊwiadczenie ich autorów, okreÊlenie amator odnosi
si´ tylko do faktu, ˝e robià coÊ z zami∏owania.
Przypomnijmy – tematem konkursu by∏y „Moje wakacje, moja rodzina”.
G∏ówna nagroda, notebook Fujitsu Siemens FSC Amilo L6825, przypad∏a
w udziale zdobywcy pierwszego miejsca – Przemys∏awowi Sanakowi, na co
dzieƒ pracownikowi wydzia∏u monta˝u Fiata Auto Poland w Tychach.
Drugie miejsce zaj´∏a Agnieszka Pajor, córka pracownika Fiata Auto Poland, która otrzyma∏a discman Panasonic SL-CT710.
Przyznano równie˝ nagrod´ specjalnà ufundowanà przez Satiz Poland: cyfrowy aparat fotograficzny Sony DSC-P93 dla Ma∏gorzaty Czubali z Gesco.
W gronie wyró˝nionych autorów zdj´ç znaleêli si´: Pawe∏ Mszyca, Dagmara Szczepanik, Kazimierz Gurgul, Tomasz Radko i Janusz Âcierski.
„Fiat Wokó∏ Nas to czasopismo, które przybli˝a naszà firm´ i naszà dzia∏alnoÊç rodzinom pracowników. – mówi∏ podczas wr´czania nagród dyrektor
Zdzis∏aw Arlet. – Wasz udzia∏ w konkursie fotograficznym jest dowodem, ˝e
to si´ udaje. Dlatego bardzo si´ ciesz´, ˝e konkurs ten istnieje. Ja sam te˝
robi´ zdj´cia, ale dziÊ o jakoÊç fotografii w∏aÊciwie nie trzeba si´ martwiç.
Aparat robi za cz∏owieka praktycznie wszystko, trzeba tylko odpowiednio nakierowaç obiektyw. Skoƒczy∏y si´ czasy ciemni i d∏ugiego wywo∏ywania, podczas którego zdj´cia mo˝na by∏o zepsuç równie ∏atwo, jak podczas fotografowania. Ale czasem, patrzàc przez obiektyw widzi si´ co innego, ni˝ póêniej
na zdj´ciu. Dlatego tak wa˝ne sà pomys∏, doÊwiadczenie i fotograficzny instynkt. Wam ich nie brakuje”.

Jerzy
Piekarczyk,
redaktor
naczelny
Fiata
Wokó∏ Nas
i przewodniczàcy jury:
„W poprzedniej edycji naszego konkursu fotograficznego udzia∏ wzi´∏o 80
uczestników, tym razem ponad 150.
Mamy nadziej´, ˝e za trzecim razem
b´dzie ich jeszcze wi´cej. Co warte
odnotowania, obecnie fotografia bardzo mocno si´ spopularyzowa∏a i w∏aÊciwie ka˝dy, kto ma troch´ oszcz´dnoÊci, mo˝e kupiç sobie porzàdny
aparat. Reszta, czyli wykonanie ciekawego i niekonwencjonalnego zdj´cia
zale˝y ju˝ tylko od pomys∏u, refleksu
i pewnej wra˝liwoÊci w postrzeganiu
tego, co nas otacza. Kiedy z technicznego punktu widzenia wykonanie dobrego zdj´cia nie jest ju˝ problemem,
fotoamatorzy zaczynajà stanowiç konkurencj´ dla profesjonalistów. Dlatego
apeluj´ do Was o rozwijanie tych
umiej´tnoÊci, których dowodem sà
prace nades∏ane na konkurs.”

Andrzej
Pi´tka,
dyrektor
personalny
FAP:
„Jestem ˝ywotnie zainteresowany takà formà promocji komunikacji mi´dzy pracownikami a firmà, jak konkurs fotograficzny Fiata Wokó∏ Nas. Je˝eli ktoÊ
odpowiada na takie akcje, to znaczy,
˝e warto je organizowaç. Dlatego te˝
Fiat Auto Poland z pewnoÊcià b´dzie
patronowa∏ temu konkursowi, który
ma ju˝ przecie˝ swojà histori´. I ja robi´ czasem zdj´cia, ale zupe∏nie amatorsko – mam aparat „automatyczny”
i na szcz´Êcie nie musz´ niczego ustawiaç. Ale jest kilka zdj´ç, g∏ównie rodzinnych, z okresu dorastania moich
dzieci, zdj´ç, z których jestem dumny,
bo mi naprawd´ dobrze wysz∏y”.

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

Agnieszka
Pajor,
II miejsce
„Drugi raz bra∏am
udzia∏
w tym konkursie i drugi raz
zdoby∏am nagrod´. Fotografuj´ od czterech lat, chocia˝ zacz´∏o
si´ wszystko ju˝ w szkole. By∏am wtedy na wakacjach, dosta∏am aparat
i zacz´∏am fotografowaç to, co widzia-

∏am. Póêniej by∏y to pi´kne krajobrazy
i miejsca, które odwiedza∏am w podró˝y – jak na przyk∏ad Chorwacja.
Robi´ zdj´cia do szuflady, ale zwracam uwag´ na to, co nale˝y poprawiaç, co kontynuowaç, i dlatego fotografowanie sprawia mi najwi´kszà
przyjemnoÊç. Na poczàtku du˝o zdj´ç
mi nie wychodzi∏o, ale to w∏aÊnie
na nich najwi´cej si´ nauczy∏am.
Interesuje mnie przede wszystkim fotografia reporterska i ludzie, a przecie˝
ich najtrudniej zach´ciç, ˝eby dali si´
sfotografowaç i byli zupe∏nie swobodni przed obiektywem”.
Ma∏gorzata
Czubala,
nagroda
specjalna
„Wykonane przez
nas zdj´cie jest zupe∏nie przypadkowe. ByliÊmy wraz
z moim ch∏opakiem Przemkiem w szybowcu, by∏ to nasz pierwszy wspólny
lot – pi´kna pogoda i wyraênie widoczne zadowolenie na twarzach. Fotografia wykonana zosta∏a „z r´ki”, po˝yczonym aparatem. Przemek, który pracuje w Avio Polska, ju˝ par´ lat lata
na szybowcu. Dzi´ki niemu mia∏am
okazj´ si´ przekonaç, ˝e Êwiat z góry
wyglàda zupe∏nie inaczej i chyba troch´ lepiej, ni˝ z do∏u. Fajnie jest dzieliç takie wra˝enia z drugà osobà”.
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Dyrektor Arlet wr´cza nagrod´
Przemys∏awowi Sanakowi
za zaj´cie I miejsca

Przemys∏aw
Sanak,
I miejsce
„Fotografuj´
od pi´ciu lat.
Namówi∏a mnie
do tego moja
ma∏˝onka, która
pracuje w studiu fotograficznym
i po jakimÊ czasie po prostu „z∏apa∏em
bakcyla”. Nak∏oni∏a mnie równie˝
do wzi´cia udzia∏u w konkursie - jest
dla mnie najwa˝niejszym krytykiem.
Nagroda bardzo si´ przyda – w najbli˝szym czasie kupi´ aparat cyfrowy
i w po∏àczeniu z notebookiem b´dzie
to ca∏kiem niez∏a baza dla mojego fotografowania.
Najwa˝niejsze jest dla mnie uchwycenie w dobrym momencie nawet zwyk∏ej, codziennej sytuacji, bo to moim
zdaniem mo˝e byç naprawd´ ciekawe.”
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firma
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Najpierw

trzeba

zaciekawiç…

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

Co jest najbardziej istotne przy tworzeniu sztuki – bo moda to
przecie˝ sztuka – talent czy solidne rzemios∏o?
Tworzenie i pokaz kolekcji – przewa˝nie dwa razy do roku – to wielkie Êwi´to
dla projektanta. W takich momentach to ja wyznaczam trendy, ja pokazuj´
to, co mi si´ podoba, ja decyduj´. Mog´ si´ wy˝yç artystycznie, zaszaleç, nie
mam zahamowaƒ i ograniczeƒ. Mog´ tworzyç stroje, które prowokujà i sk∏aniajà do myÊlenia. Bardzo wa˝ne jest, aby kreacja, którà tworz´, zaciekawi∏a i zachwyci∏a. Je˝eli jednej osobie spodobajà si´ dwa, trzy stroje z kolekcji,
to znaczy, ˝e jest ona udana. I to jest sukces, a ja czuj´ si´ spe∏niony jako
projektant.
Co daje projektantowi najwi´kszà satysfakcj´ po pokazie?
Wyjazd do ciep∏ych krajów… (Êmiech).
Czyli kasa?
To równie˝. Ale pieniàdze sà przede wszystkim potrzebne po to, aby si´ rozwijaç i tworzyç. Stàd wynika ch´ç ich posiadania. Na szcz´Êcie mam zawarte umowy i kontrakty z firmami, które wspierajà mnie w moich dzia∏aniach,
np. poprzedni pokaz sponsorowa∏a Alfa Romeo.
Przejdêmy do spraw mniej przyziemnych. Zadowolenie klientek si´
nie liczy?
Wszystko jest wa˝ne. Na pewno istotna jest akceptacja Êrodowiska, które
jest bardzo wymagajàce. Liczy si´ tak˝e odbiór publicznoÊci i to, aby kolekcja spodoba∏a si´ klientkom. Dlatego staram si´, by moje stroje by∏y bardzo
kobiece, uwydatnia∏y piersi, podkreÊla∏y wci´cie w talii.

Ârodowisko, Êwiat mody – brzmi
groênie. Czy to tylko zawiÊç, zazdroÊç, uk∏ady…
W ka˝dej opinii o tym Êrodowisku jest
ziarnko prawdy, ale myÊl´, ˝e ci którzy
przejawiajà ch´ç dokonania czegoÊ
w modzie i majà talent, zostanà zauwa˝eni i docenieni. Najpierw trzeba
czymÊ zaciekawiç takie Êrodowisko,
a potem walczyç o pozycj´ na rynku.
Co jest najtrudniejsze w przygotowaniu kolekcji?
Ogarni´cie wszystkich jej elementów
i zrobienie z niej jednej spójnej ca∏oÊci, tak aby to, co powsta∏o, by∏o trendy i dobrze si´ sprzedawa∏o.
Najbli˝sze plany zawodowe… Jaka b´dzie najnowsza kolekcja?
Punktem wyjÊcia jest forma kwiatu,
ale potraktowa∏em jà troch´ inaczej:
bardziej przestrzennie, bardziej konstrukcyjnie. Stroje sà uszyte w wi´kszoÊci z tkanin delikatnych: muÊlinów,
jedwabi, koronek. Na pewno kreacje

b´dà b∏yszczeç, bo ja uwielbiam jak
rzeczy mienià si´ i skrzà. Reasumujàc,
nowa kolekcja jest delikatna, stonowana, ale ma mocne akcenty kolorystyczne. Np. kolor soczystej zieleni. Ta
barwa staje si´ charakterystyczna dla
rzeczy przeze mnie projektowanych.
Natomiast przewa˝aç b´dà be˝e, biel
i oczywiÊcie czerƒ. Z najnowszà kolekcjà b´d´ jeêdzi∏ po Polsce. Pokazy odb´dà si´ w Warszawie, Krakowie
i Wroc∏awiu.
Pana klientki, kobiety znane i lubiane, b∏yszczà – dos∏ownie
i w przenoÊni. Czy przy zamawianiu kreacji majà jakieÊ wymagania, udzielajà wskazówek? Idzie
pan na kompromisy?
Panie raczej oczekujà moich sugestii
– inaczej posz∏yby do krawca,
a za suknie zap∏aci∏yby znacznie taniej. Do mnie przychodzà po porad´.
Ja projektuj´, moje doskona∏e krawcowe potem to wykonujà. RadoÊç
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Maciej Zieƒ

41

fiat wokó∏ nas KWIECIEŃ / MAJ 2005

42

i satysfakcja – moja i klientki, polega
na tym, ˝e sukienka szyta jest na miar´, specjalnie zaprojektowana i dostosowana do danej osoby. Kobieta musi
daç mi wolnoÊç w tworzeniu kreacji,
choç ja bardzo uwa˝nie s∏ucham sugestii, wszystko notuj´, zbieram pewne wytyczne, a potem to przetwarzam
na swój sposób i tak powstaje projekt.
Dobrze ubrana kobieta musi
mieç doskonale dobrane dodatki. Czy myÊli Pan równie˝ o projektowaniu tych „drobiazgów”?
Torebki, buty to bardzo istotne rzeczy.
80 procent dochodów wielkich firm
odzie˝owych pochodzi ze sprzeda˝y
dodatków. Ja musz´ jednak troch´ zaczekaç i popracowaç nad wyrobieniem sobie bardzo mocnej marki. Do-

piero wtedy pomyÊl´ o torebkach, paskach, bi˝uterii, a nawet perfumach.
Na razie jest na to za wczeÊnie.
Kiedy mówi si´, ˝e ktoÊ jest
w dobrym (lub z∏ym) stylu?
Styl to jest w∏aÊnie to, czego nie mo˝na kupiç. Albo ma si´ dobry gust
– i takiej osobie jest na pewno ∏atwiej:
wystarczy kilka prostych rzeczy i wyglàda dobrze – albo wydajemy sporo forsy na stylowe kreacje i zepsujemy to
z∏ymi dodatkami, bi˝uterià, fryzurà. Ale
styl mo˝na sobie wypracowaç. Wystarczy spojrzeç na Nicole Kidman – kilkanaÊcie lat temu wyglàda∏a fatalnie
w tych swoich za du˝ych marynarkach, a teraz jest ikonà mody.
W jakiej dziedzinie ˝ycia trendy
mody sà najbardziej widoczne…

We wn´trzach. Projektanci zmierzajà
do tego, by dom czy mieszkanie by∏o
rzeczà sezonowà. Starajà si´ uÊwiadomiç ludziom, ˝e teraz nie kupuje si´
ju˝ mebli, sprz´tów dywanów raz
na ca∏e ˝ycie lub przekazuje z pokolenia na pokolenie. Modne kolory, tkaniny i detale obecnie bardzo szybko pojawiajà si´ we wn´trzach.
A moda samochodowa – czy istnieje takie poj´cie?
O tak. Jest kilka firm samochodowych
bardzo mocno zwiàzanych z modà.
Znani projektanci, tacy jak Kenzo, Armani czy Dolce&Gabana np. projektujà tapicerki, tworzà limitowane serie
danych modeli, Alfa Romeo w Mediolanie sponsoruje weekend mody. Samochód jest rzeczà bardzo osobistà.

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.

Jego wn´trze nie mo˝e byç nijakie,
nudne. Teraz klient wymaga czegoÊ
wi´cej – oczekuje, ˝e kokpit auta, tak
jak mieszkanie, b´dzie odpowiada∏o
jego upodobaniom.
U˝ytkownik pojazdu powinien mieç
mo˝liwoÊç urzàdzenia wn´trza samochodu, a nie korzystania ze standardowych rozwiàzaƒ. Jeêdzi∏em Alfà Romeo 156 i bardzo lubi∏em ten samochód. To by∏a super zabawka, bardzo
dobrze si´ w niej czu∏em, odpowiada∏
mi design. Alfa jest stworzona dla ludzi, którzy sà zwiàzani z modà.
Co Pana denerwuje najbardziej
je˝eli chodzi o estetyk´ otoczenia?
NijakoÊç. Brzydota mo˝e byç inspirujàca, natomiast nijakoÊç jest dla mnie
jednà z najgorszych cech.

Czy w modzie mo˝na wymyÊliç
coÊ nowego, czy nieunikniona jest powtarzalnoÊç?
Moda istnieje od wieków i myÊl´, ˝e
najpi´kniejsze fasony i najpi´kniejsze
linie zosta∏y ju˝ wymyÊlone. Teraz sztuka polega na tym, kto fajniej, bardziej
spójnie, w oparciu o dotychczasowe
dokonania w modzie, stworzy w∏asnà
kolekcj´. Je˝eli ja kocham koronki, to
nie odrzuc´ ich tylko dlatego, ˝e ju˝
ktoÊ je wykorzystywa∏ w modzie. PowinniÊmy mieç w sobie taki dziecinny
zachwyt nad modà i czerpaç z niej to,
co nam si´ podoba.
Czyli nie wywa˝aç otwartych
drzwi…
Nawet je˝eli jakiÊ stylista tworzy mod´
mocno inspirowanà twórczoÊcià wielkiego projektanta, to i tak b´dzie
w tym nowa jakoÊç, dusza twórcy.
Paƒscy idole w Êwiecie mody?
Mistrzowie zmieniajà si´ tak naprawd´
z sezonu na sezon. Projektant jest artystà, jest nierówny, ma lepsze i gorsze sezony. Najbardziej konsekwentnym cz∏owiekiem w Êwiecie mody jest
dla mnie Karl Lagerfeld. Ja bardziej
zwracam uwag´ na konkretne kolekcje: jedne sà wspania∏e, innych nie
akceptuj´.

Emanuela Chiappero, wspó∏. M. Malich

danie specjalne
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Uzale˝nieni

od
komórki
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.
Ka˝dego dnia prawie 14 milionów Polaków budzi si´, pije kaw´, myje z´by i w∏àcza telefon komórkowy. Oznacza to, ˝e posiadaniem tego coraz bardziej popularnego urzàdzenia szczyci si´ oko∏o 36% polskiego spo∏eczeƒstwa. W innych krajach rozmiary tego zjawiska sà znacznie wi´ksze (np.
w wi´kszoÊci krajów Europy Zachodniej ponad 80% osób posiada telefony
komórkowe; daleko nam tak˝e do W´grów – 50% i Czechów – 70%).
W ostatnich latach obserwuje si´ wzrost liczby sprzedanych telefonów. Szacuje si´, ˝e na ca∏ym Êwiecie z dobrodziejstw telefonii korzysta ponad miliard osób, a ich liczba roÊnie z dnia na dzieƒ. Obecnie najszybciej telefonów
przybywa w krajach rozwijajàcych si´, zw∏aszcza w Indiach i Chinach. Ju˝
w po∏owie 2004 roku w Chinach z komórek korzysta∏o 310 milionów ludzi,
czyli jedna czwarta Chiƒczyków, a to wi´cej ni˝ liczba ludnoÊci w USA. Niezwykle szybki rozwój telefonii odnotowuje si´ tak˝e w Rosji, gdzie liczba u˝ytkowników w ciàgu roku zwi´kszy∏a si´ z 36 mln do 60 mln.
W Polsce odsetek ludzi korzystajàcych z us∏ug telefonii komórkowej nie jest
tak wysoki jak w innych krajach. Na pewno wp∏ywa na to sytuacja materialna spo∏eczeƒstwa. Dla wielu Polaków sporym obcià˝eniem jest bowiem nie
tyle kupno aparatu o przeci´tnym standardzie. Skutecznie zniech´ca nabywców cena us∏ug w porównaniu z operatorami stacjonarnymi. Z drugiej strony
trzeba zwróciç uwag´, ˝e pod koniec lat 90. liczba u˝ytkowników aparatów
komórkowych nie przekracza∏a nawet 2 mln osób. Bioràc zatem pod uwag´
obecnà, blisko 14 mln liczb´ u˝ytkowników, wzrost ten jest bardzo du˝y.
Jedno jest pewne – jesteÊmy uzale˝nieni od komórek. Po cz´Êci jest to zas∏ugà marketingowych trików. Jak bowiem oprzeç si´ pokusie otrzymania

przy kupnie supertelefonu drugiego
aparatu za darmo, albo nie skorzystania z mo˝liwoÊci darmowych rozmów
wieczorami, nagród za zbieranie
punktów, zni˝ek za rozmowy z wybranymi osobami, itd. A przecie˝ wszystkie te oferty niosà ze sobà jedno krótkie przes∏anie: dzwoƒcie! Niektórzy ludzie traktujà to nazbyt powa˝nie i popadajà w chorobliwe uzale˝nienie. Pisze o tym jedna z internautek: „Telefon by∏ ze mnà wsz´dzie, na uczelni,
w kinie, na zakupach. K∏adàc si´
spaç, musia∏am czuç jego obecnoÊç,
by w ka˝dej chwili zareagowaç na naj-
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sam i tak samo trudno go przerwaç.
Dlaczego zachorowaliÊmy na mani´
komórki? Jest to uzale˝nienie objawiajàce si´ potrzebà ciàg∏ego z niej
korzystania. Aparat komórkowy stwarza iluzorycznà mo˝liwoÊç kontrolowania wydarzeƒ, uczuç i osób. Niektórzy
próbujà czasami obchodziç si´ bez
niego, ale najcz´Êciej nie jest to Êwiadoma decyzja, ale skutek zapomnienia go w taksówce czy barze. W Polsce prawdziwà plagà sta∏y si´
ponadto kradzie˝e komórek.
Dla wi´kszoÊci osób utrata aparatu
jest bodêcem do kupienia nast´pne-

go, inni nie potrafià pogodziç si´ ze
zgubà. Nie jest to jedyny objaw komórkowego uzale˝nienia. Innym jest
coraz wi´ksza moda na personalizacj´ aparatu. Chodzi tu przede wszystkim o muzyk´ – tradycyjny dzwonek
ust´puje pola polifonicznym melodyjkom, najbli˝szym preferencjom muzycznym w∏aÊciciela. Wybór motywu
jest przemyÊlany, zw∏aszcza przez
m∏odszych u˝ytkowników, bo przecie˝
jest formà prezentacji najbardziej idealnego obrazu osobowoÊci. To coÊ
w rodzaju znaku rozpoznawczego, wyró˝niajàcego w∏aÊciciela z t∏umu.
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bardziej nawet cichy sygna∏ z jego
strony. Dêwi´k nadchodzàcej wiadomoÊci przyprawia∏ mnie o przyp∏yw
ekscytacji, dajàc poczucie, ˝e jest
ktoÊ, kto przeznacza swoje 160 znaków specjalnie dla mnie. Oboj´tnoÊç
mojego telefonu wprowadza∏a mnie
w stan przygn´bienia”.
Obecnie, jak zauwa˝ajà psychologowie, znacznie wyd∏u˝y∏a si´ lista
wspó∏czesnych na∏ogów. Do alkoholu, papierosów i narkotyków do∏àczy∏y, uzale˝nienia od Internetu czy telefonu komórkowego. W ka˝dym przypadku mechanizm na∏ogu jest taki
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Rosnàcy
rynek

«Mamusiu,
to ja»
Gumowe etui dla ochrony przed
wstrzàsami, jaskrawa kolorystyka,
sympatyczny wyglàd, smycz na szyj´
i…. technologia GSM. W∏aÊnie taka
jest pierwsza komórka dla dzieci
w wieku od 4 do 8 lat, sprzedawana w Wielkiej Brytanii – równie˝
za poÊrednictwem Internetu – za
oko∏o 100 euro. Problemów z obs∏ugà dzieci´cego aparaciku nie b´dà
mieli nawet najm∏odsi rozmówcy,
gdy˝ klawiatura sk∏ada si´ tylko

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.

z trzech przycisków: jednego do wybierania pi´ciu zapisanych w pami´ci
numerów, drugiego do wykonywania
i odbierania po∏àczeƒ, a trzeciego
do w∏àczania i wy∏àczania telefonu.
Dodatkowo zainstalowano urzàdzenie
umo˝liwiajàce namierzenie aparatu
(a przy okazji jego ma∏oletniego posiadacza) na terenie ca∏ego Zjednoczonego Królestwa. Obecnie jest to
jedyny wyrób przeznaczony specjalnie
na „dzieci´cy” rynek, a wielcy producenci nie noszà si´ z zamiarem przysparzania mu konkurencji.

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.

Corbis Images

Statystyka na ∏àczach

Telefon komórkowy, wymyÊlony
do transmisji g∏osu i u˝ytku g∏ównie
w celach zawodowych, jest dziÊ jednym z najwa˝niejszych narz´dzi multimedialnej komunikacji i rozrywki. Sukcesy komórki w tych obszarach zainicjowa∏o upowszechnienie si´ technologii WAP i GPRS, a bezprecedensowy
triumf przyniesie zainaugurowanie sieci „trzeciej generacji”, czyli UMTS. Ju˝
teraz niektóre modele oferujà nawigacj´ po Internecie, wysy∏anie i odbieranie poczty elektronicznej, dost´p
do gier, robienie (i przesy∏anie) zdj´ç,
a za granicà tak˝e s∏uchanie radia,
oglàdanie filmów i p∏atnych programów telewizyjnych. Znajdujemy si´
w przededniu pe∏nej integracji pozornie niekompatybilnych Êrodków komunikacji – telefonu, komputera, radia i telewizji. Jeszcze kilka lat temu
by∏a to wizja kreowana jedynie przez
futurologów i mediomaniaków. To
prawdziwa rewolucja. W nowej erze
„wideotelefonów komórkowych” tradycyjny radiotelefon z lat 80., z czarnà
walizkà w baga˝niku, wysokà antenà
na dachu i s∏uchawkà dumnie ekspo-

nowanà na desce rozdzielczej jest
dziÊ, delikatnie mówiàc, prze˝ytkiem
nadajàcym si´ jedynie do lamusa.

Niektórzy wolà,
gdy milczy
Maniakalne przywiàzanie do komórki
i pewien rodzaj zniewolenia wynikajàcego z mo˝liwoÊci kontaktu ze Êwiatem zewn´trznym w ka˝dym miejscu
i o ka˝dym czasie, skutecznie eliminujà jak˝e ludzkà potrzeb´ choçby
chwilowej samotnoÊci.
Byç zawsze uchwytnym to czasami
koniecznoÊç, ale ta pe∏na dowolnoÊç
komunikowania si´ zawsze i wsz´dzie
ma te˝ i swoje z∏e strony. 30% Amerykanów (wed∏ug badaƒ przeprowadzonych przez Massachusettes Institute of Technology) nie ma ˝adnych
wàtpliwoÊci: komórka to najbardziej
nienawidzony wynalazek wspó∏czesnoÊci, gorszy nawet od telewizora
czy budzika.

Oszcz´dnoÊci
w Sieci
Chocia˝ operatorzy telefonii komórkowej przeÊcigajà si´ w ofertach

umów i taryf (tworzàcych prawdziwà
d˝ungl´, w której czasami trudno si´
odnaleêç), to jednak trudno im
sprostaç konkurencji ze strony Internetu. Ju˝ dziÊ klientów kuszà dziesiàtki witryn proponujàcych us∏ugi
telekomunikacyjne po cenach korzystniejszych ni˝ rynkowe. Osiàgni´cie tak niskiego pu∏apu cenowego jest mo˝liwe dzi´ki coraz popularniejszej w Polsce technologii
„Voice Over Ip”, w skrócie „VOIp”,
która umo˝liwia ∏àczenie si´ z dowolnym aparatem telefonicznym
– stacjonarnym i komórkowym
za poÊrednictwem komputera (wyposa˝onego w s∏uchawki i mikrofon). Taka rozmowa kosztuje grosze,
zarówno w przypadku po∏àczenia
do sieci stacjonarnych krajowych
i zagranicznych, jak i komórkowych
(w wybranych porach dnia). Dzi´ki
Internetowi mo˝na tak˝e zaoszcz´dziç na przesy∏aniu wiadomoÊci.
Niektóre strony oferujà pakiety
SMS-ów po zni˝kowych cenach lub
za darmo, do wysy∏ania na komórki
bezpoÊrednio z w∏asnego komputera (przyk∏adowo polscy operatorzy
oferujà 10-12 darmowych SMS-ów
dziennie w obr´bie swojej sieci).
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Film
na komórce
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LaPresse/Isopress

Wiara
w komórce
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W dzisiejszych czasach ma∏o si´
mówi, w ogóle nie pisze, a myÊli tylko wtedy, gdy jest to konieczne….
Pustk´ w eterze wype∏niajà za to
SMS-y i przesy∏ane za ich pomocà
slogany, ˝arty, wyra˝enia gwarowe
i symbole. Komunikacja tà nowà
metodà jest szybka i esencjonalna.
Wynaleziona przez tak zwanà generacj´ komputerowà, szybko przyj´∏a
si´ we wszystkich przedzia∏ach wiekowych, równie˝ wÊród osób grubo
po 50-tce, dla których odkrycie
SMS-ów by∏o wydarzeniem porównywalnym do kupienia pierwszych
d˝insów, bo dzi´ki niemu znów mogli poczuç si´ m∏odzi. DziÊ ojcowie
SMS-ujà do swych dzieci, babcie
do wnuków, a tych, którzy tego nie
robià, uwa˝a si´ za staroÊwieckich.
DziÊ nietrudno zauwa˝yç pochylonych nad komórkà pracowników
naukowych, zapami´tale wstukujàcych kolejne literki. Nadopiekuƒcze
mamusie zasypujà swoje pociechy

SMS-ami, gdy˝ sà one „mniej nachalne ni˝ telefonowanie”. SMS zastàpi∏ te˝ przebite strza∏à serce
z podpisem „Maria kocha ¸ukasza”
i okaza∏ si´ bardzo przydatny
przy deklarowaniu uczuç: on mo˝e
rozpoczàç zwiàzek dwojga ludzi i on
mo˝e go równie˝ zakoƒczyç, a przez
swà zwi´z∏oÊç uwalnia u˝ytkownika
od koniecznoÊci sk∏adania zbyt wielu wyjaÊnieƒ.
Poza tym SMS-y umo˝liwiajà uzyskiwanie najró˝niejszych informacji.
Za ich poÊrednictwem mo˝na zapytaç o numery wylosowane w Lotto,
otrzymaç wyniki meczów, horoskop,
prognoz´ pogody, program telewizyjny lub rozk∏ad jazdy pociàgów. Mo˝na te˝ uczestniczyç w ró˝nego rodzaju konkursach albo oddawaç g∏osy
na Miss Polonia, Idola, czy te˝ nominowaç swoich faworytów do Telekamer lub tytu∏u Sportowca Roku.
Za pomocà SMS-a mo˝na zrobiç
wszystko - no, mo˝e prawie wszystko.

„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.

Ile to wszystko kosztuje?

John Foxx Images

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.

Rozmowy
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Firma Nokia zaprezentowa∏a w∏aÊnie
jeden ze swoich nowych telefonów.
Nokia 6680 jak zwykle zaskakuje
nas nowoczesnym osiàgni´ciami.
Dwa aparaty fotograficzne dzia∏ajà
w dwóch ró˝nych rozdzielczoÊciach
– 640 x 480 pikseli i 1280 x 960 pikseli. Aparaty wyposa˝ono w lamp´
b∏yskowà. Telefon umo˝liwia prowadzenie dwukierunkowej konferencji video i przesy∏anie plików video.
Przy pomocy telefonu mo˝emy po∏àczyç si´ z Internetem – korzystaç
z
przeglàdarki
HTML, odbieraç
poczt´ (wraz z za∏àcznikami w ró˝nych formatach).
Funkcja
Nokia
Xpress Print sprawia, ˝e drukowanie
zdj´ç i wiadomoÊci
wysokiej jakoÊci
jest dziecinnie proste. Wystarczy pod∏àczyç odpowiedni
kabel do najbli˝szej
drukarki!
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

Pentax to jeden z liderów produkcji
sprz´tu fotograficznego. Niedawno
firma ta przedstawi∏a nowy aparat,
który wychodzi naprzeciw rosnàcym
wymaganiom klientów. Jest malutki,
ma jedynie 22 mm gruboÊci.
OptioWp jest wodoodporny, mo˝na go u˝ywaç do g∏´bokoÊci 1,5 m,
a tak˝e myç i czyÊciç za pomocà wody. Interesujàcy design to po∏àczenie
sportowego ducha i elegancji. Jest ∏atwy w obs∏udze, ju˝ w 0,6 sekundy po w∏àczeniu jest gotowy
do pracy. Dzi´ki nowoczesnej
technice, mo˝na fotografowaç
ruchome cele. Producenci polecajà
OptioWp zarówno rodzinom, jak i mi∏oÊnikom sportów ekstremalnych.
Firma Siemens rozpocz´∏a kampani´, której celem jest przekonanie Polaków do u˝ywania po praniu susza-

sprz´t prawdziwie
przenoÊny. Urzàdzanie
prezentacji za pomocà
Y-400 jest znacznie
∏atwiejsze, niezale˝nie
od warunków i miejsca.
Sercem zestawu jest
aparat cyfrowy

rek. W innych krajach Europy to urzàdzenie doÊç powszechne, mo˝e zadomowi si´ tak˝e u nas? IQ Siwa
Therm nie zajmuje du˝ej powierzchni, mo˝na jà umieÊciç na przyk∏ad
na pralce. Podczas zimy, kiedy sà k∏opoty ze znalezieniem miejsca na rozwieszenie prania, Siwa Therm wydaje
si´ idealnym rozwiàzaniem. Pranie
suszone jest za pomocà zimnego powietrza, na kilku programach, w zale˝noÊci od stopnia delikatnoÊci tkanin.
Koszt eksploatacji jest niewielki, producenci liczà go na ok. 1 z∏ za jeden
cykl suszenia. Ubrania nie majà
szans, ˝eby ulec sfilcowaniu, suszarka chroni nawet najbardziej delikatne
materia∏y.

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.

z klientem ∏atwiejszym. Po lewej stronie ekranu umieszczono wejÊcie USB
z czterema portami, a w podstawce
wygospodarowano miejsce na schowanie kabli. JakoÊç obrazu jest rewelacyjna. Monitor nadaje si´ zw∏aszcza
do prezentacji grafiki, zdj´ç i obrazów
video. Zapewniono lepszà gradacj´
kolorów i wzrost kontrastu. Monitor
mo˝na ustawiaç w ró˝nych stopniach
nachylenia. W celu prezentacji mo˝liwe jest zdj´cie go z pod-

stawki i umieszczenie, na przyk∏ad,
na Êcianie. RozdzielczoÊç Nec-a to 1600 na 1200 pikseli.
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Ekspresy
ciÊnieniowe stajà si´ coraz bardziej
powszechne. Mi∏oÊników dobrej,
mocnej kawy ucieszy
wiadomoÊç, ˝e firma
Philips proponuje
swoim klientom
ekspres Senseo.
Urzàdzenie niedu˝e, w sam raz
do domowej kuchni.
W mniej ni˝ minut´,
Senseo przygotuje dwie fili˝anki skondensowanego
smaku. Design proponowany przez projektantów Philipsa podà˝a za modà na nowoczesnoÊç i funkcjonalnoÊç.
Firma nie zapomina równie˝
o piel´gnacji cia∏a. Nowa seria
golarek Philishave to prawdziwy
przyjaciel nowoczesnego m´˝czyzny.
Dzi´ki wodoszczelnemu urzàdzeniu,

od dziÊ mo˝na si´ goliç nawet
pod prysznicem. Golarka jest wyposa˝ona w dozownik ˝elu ∏agodzàco-nawil˝ajàcego, który mo˝na z czasem
uzupe∏niaç. PierÊcienie Glide Rings
dbajà o równomierne roz∏o˝enie
˝elu na skórze. Funkcja 3 D umo˝liwia
idealne dopasowanie
si´ do kszta∏tu twarzy, co pozwala
na usuni´cie nawet
najkrótszych w∏osów. Philisave posiada du˝y, kolorowy
wyÊwietlacz, który pokazuje stan na∏adowania
akumulatora, a tak˝e przypomina o uzupe∏nieniu ˝elu. Czyszczenie tej maszynki jest bajecznie
proste, mo˝na po
prostu sp∏ukaç
g∏owic´ bez jej
otwierania.
PomyÊlano
nawet o blokadzie w czasie podró˝y,
co zapobiega roz∏adowaniu baterii.
Monitor Nec Mulitsync LCD 2070 Nx
stworzono z myÊlà
o profesjonalnych biurach. Zadbano o estetyk´ (monitor dosta∏ nawet nagrod´ If Product
Design), ale równie˝
o funkcjonalnoÊç, czyniàc bezpoÊredni kontakt
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Ile razy zdarzy∏o si´, ˝e drobna plamka doprowadzi∏a do prawdziwej katastrofy? Czasami wystarczy
cienka kreska z d∏ugopisu, by zniszczyç golf lub inny element odzie˝y. Nie
nale˝y jednak od razu dawaç za wygranà, bo na ka˝dà skaz´, nawet t´
pozornie nieusuwalnà, zawsze znajdzie si´ jakiÊ sposób.
Z niektórymi rodzajami zabrudzeƒ radzà sobie tradycyjne techniki wywabiania plam, z innymi – detergenty,
oferowane w wersjach do prania r´cznego i automatycznego. Wa˝ne jest,
by dzia∏aç od razu, poniewa˝ niektóre
plamy w miar´ schni´cia zmieniajà
swój sk∏ad chemiczny i stajà si´
znacznie trudniejsze do wywabienia.
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y odwróciç materia∏ na lewà stron´ i sprawdziç, w jaki sposób zareagowa∏ na zabrudzenie. Plam absolutnie nie wolno
rozcieraç. Z tkanin naturalnych brud
schodzi w wysokich temperaturach,
dlatego zwykle wystarczy je wyp∏ukaç
lub dobrze namoczyç. Wybielacz zdaje egzamin w przypadku jasnych materia∏ów z bawe∏ny, ale na syntetyNa rynku wywabiaczy
plam „nieusuwalnych”
pojawi∏o si´ wiele
nowoÊci, przeznaczonych
zarówno do prania
r´cznego, jak
i automatycznego
i proponujàcych
rozwiàzania tradycyjne

kach lepiej z nim nie eksperymentowaç. Tkaniny kolorowe wymagajà zastosowania specjalnych preparatów,
chroniàcych je przed odbarwieniami.
D∏ugopis: zabrudzone miejsce nale˝y
spryskaç lakierem do w∏osów i kiedy
ten wyschnie usunàç go szczoteczkà
namoczonà w roztworze wody
z octem. Mo˝na te˝ nasàczyç plam´
(od lewej strony) alkoholem – czystym
lub zmieszanym w po∏owie z eterem
– pami´tajàc o pod∏o˝eniu
bibu∏ki, która wch∏onie
nadmiar cieczy.
Kawa: nigdy nie dopuÊciç do wyschni´cia plamy.
Tkaniny
lniane
i bawe∏niane zamoczyç natychmiast w zimnej
wodzie, a nast´pnie
w letniej
wodzie
z myd∏em.
Kiedy

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

plama jest sucha, potraktowaç jà glicerynà, a nast´pnie 50-procentowym
roztworem alkoholu i amoniaku.
Na we∏n´ najlepiej dzia∏a mieszanka
alkoholu z bia∏ym octem (w równych
proporcjach) lub myd∏o marsylskie
i namaczanie koniecznie w letniej wodzie. W przypadku materia∏ów syntetycznych zaleca si´ zastosowanie al-

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

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

wych
wystarczy
zwykle sam sok z cytryny, a do jedwabiu czysty alkohol.
Olej: natychmiast przysypaç plam´
talkiem, pozwoliç mu dzia∏aç przez 30
min, po czym oczyÊciç szczoteczkà.
Zabrudzone tkaniny bawe∏niane, lniane i kolorowe nale˝y nasàczyç terpentynà i rozcieƒczonym w wodzie amoniakiem, a na koniec wypraç. Skuteczny jest te˝ p∏yn do naczyƒ.
Pomidor: do jego usuni´cia potrzebna jest woda lub sproszkowany talk.
W przypadku bawe∏ny i we∏ny najlepsza jest zimna woda lub amoniak roz-

cieƒczony letnià wodà. Plamy
z sosu pomidorowego wywabia si´
w podobny sposób, choç mo˝na równie˝ spróbowaç ciep∏ej wody z myd∏em. Starsze zabrudzenia nale˝y rozmi´kczyç kàpielà w wodzie ze Êrodkiem pioràcym i kilkoma kroplami
wody utlenionej.
Krew: jeÊli plama jest Êwie˝a, zwykle
wystarczy nasàczyç jà roztworem wody z talkiem lub kwaÊnym w´glanem.
JeÊli zdà˝y∏a wyschnàç, zabrudzony
materia∏ nale˝y moczyç przez 15 minut w zimnej, osolonej wodzie, a nast´pnie wypraç go w proszku do tkanin delikatnych. Do p∏ukania i prania
odzie˝y poplamionej krwià absolutnie nie wolno stosowaç ciep∏ej wody, gdy˝ ta nie tylko nie usuwa zabrudzeƒ, ale wr´cz je utrwala.
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.
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koholu zmieszanego z wodà, po czym
wypranie ich w zwyk∏ym proszku.
Guma do ˝ucia: najpierw nale˝y jà
„zamroziç” – albo miejscowo za pomocà kostki lodu albo wk∏adajàc ca∏à
tkanin´ na godzin´ do zamra˝arki
– a potem delikatnie usunàç koƒcówkà no˝a. Ewentualne resztki najlepiej
zaatakowaç mieszankà amoniaku
z bia∏ym octem.
Czekolada: jeÊli plama jest Êwie˝a,
to wystarczy polaç jà rozcieƒczonym
amoniakiem, po czym wypraç tkanin´
w zwyk∏ym proszku. W wywabianiu
starszych zabrudzeƒ lepsze rezultaty
osiàga woda z boraksem (do kupienia
w drogeriach lub sklepach zielarskich). Poplamione tkaniny we∏niane
najlepiej potraktowaç glicerynà, a nast´pnie wyp∏ukaç w letniej wodzie;
syntetykom pomaga kàpiel w wodzie
utlenionej.
Trawa: w przypadku bawe∏ny najlepszym wywabiaczem jest czysty alkohol, choç dobre efekty przynosi równie˝ zastosowanie najpierw gliceryny,
a potem alkoholu lub szklanka ciep∏ej
wody z ∏y˝eczkà amoniaku i dwiema
∏y˝eczkami p∏atków z myd∏a marsylskiego. Z tkanin delikatnych, takich
jak len, zabrudzenia najlepiej usuwaç
alkoholem lub amoniakiem, a z dzianin i syntetyków roztworami wody
z octem lub wodà utlenionà (w proporcjach dwie trzecie wody zwyk∏ej,
jedna trzecia utlenionej).
Owoce: do jasnej bawe∏ny stosowaç
wod´ utlenionà z kilkoma kroplami
amoniaku lub sok z cytryny z czystà solà; w przypadku materia∏ów z nadrukiem lub koloro-
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Fotografowanie

z fleszem

W∏àczenie flesza oznacza wzbogacenie obrazu o bardzo intensywne,
krótkotrwa∏e Êwiat∏o, niekiedy skutkujàce nieprzewidywalnà zmianà
uk∏adu cieni i czasami trudne do w∏aÊciwego dozowania, nawet dla
wprawnego fotografa. Faktem jest,
˝e wspó∏czesne lampy b∏yskowe posiadajà wyrafinowane systemy kontroli elektronicznej, ale z drugiej strony, pomimo niewiarygodnej wr´cz gamy dost´pnych funkcji, nie ma wàtpliwoÊci, ˝e walory tych supernowoczesnych fleszy doceni si´ dopiero
po dok∏adnym przestudiowaniu instrukcji obs∏ugi. Parametry u˝ytkowe
lampy b∏yskowej sà jeszcze lepsze,
je˝eli po∏àczy si´ jà z wysokiej klasy
lustrzankà, wyposa˝onà w wiele dodatkowych funkcji. Jednak zanim
przystàpimy do szczegó∏owej analizy
potencjalnych mo˝liwoÊci fleszy, musimy wspomnieç o kilku innych, arcywa˝nych aspektach zwiàzanych
z pstrykaniem fotek. I nie chodzi nam
tu jedynie o fotografowany obiekt,
ale tak˝e o ca∏y szereg sytuacji wywierajàcych ogromny wp∏yw na jakoÊç i urok zdj´cia, jakie zamierza si´
wykonaç.
Pierwszym i ocenianym ze szczególnà
uwagà aspektem sà cienie wokó∏
obiektu. Korzystajàc z flesza trzeba
zawsze pami´taç o prawdopodobieƒstwie, wr´cz pewnoÊci, pojawienia si´
nowych cieni, czasami bardzo wyraê-

nych. Sà one najbardziej widoczne,
nie bardziej wyraziste. Taki uk∏ad mo˝je˝eli obiekt znajduje si´ blisko lampy,
na równie˝ uznaç za korzystny, alboa t∏o bezpoÊrednio za nim. Do tych
wiem cienie sprawiajà wra˝enie bardoÊç typowych sytuacji dochodzi najdziej naturalnych, ale nawet wtedy
cz´Êciej z winy samego fotografujàcego, który ustawia
swój obiekt na
przyk∏ad tu˝ przed
bia∏à Êcianà. Zazwyczaj takie t∏o
wybiera si´ Êwiadomie, w przekonaniu, ˝e jego jasny kolor zredukuje
wyrazistoÊç cieni.
Niestety jest dok∏adnie odwrotnie,
bo na tle bia∏ej
Êciany cienie stajà
si´ szczególnie wiTypowe zdj´cie z lampà b∏yskowà zamontowanà
doczne i bardziej
na aparacie, na tle jasnej Êciany.
wyraêne, ni˝ mo˝na by∏oby si´ spodziewaç. W takich
trzeba pami´taç o podstawowej zasasytuacjach mo˝na pozostaç przy jadzie, czyli umieszczeniu lampy w taki
snym tle, albo zwi´kszyç odleg∏oÊç
sposób, by znajdowa∏a si´ ona pomi´dzy nim a obiektem.
nad fotografowanym obiektem. Tym
Innym wa˝nym aspektem jest sposób
samym ró˝nica pomi´dzy Êwiat∏em
po∏àczenia lampy b∏yskowej z aparaprzez nià emitowanym a tym naturaltem fotograficznym. ¸atwo zauwa˝yç,
nym b´dzie dla oglàdajàcego zdj´cie
˝e je˝eli flesz zostaje zamontowany
praktycznie niewidoczna. W tym miejbezpoÊrednio na górnej cz´Êci aparascu musimy koniecznie wspomnieç
o pewnym istotnym zjawisku: im
tu, cienie sà mniej widoczne, bo pamniejsza odleg∏oÊç od flesza
dajà jakby za obiektem, a jeÊli zaindo obiektu, tym wi´ksze prawdopodostaluje si´ go w pozycji bocznej z bobieƒstwo wystàpienia tzw. efektu
ku obiektywu, to stajà si´ one znacz-

Êwiadczeƒ praktycznych, zaleca
zwracanie szczególnej uwagi na cienie, które nie powinny krzy˝owaç si´
w sposób nienaturalny. Druga radzi,
by nie komplikowaç sobie ˝ycia myÊleniem, kiedy i jak korygowaç
oÊwietlenie, by uwypukliç obecnoÊç
Êwiat∏a efektowego: najcz´Êciej dlatego ˝e Êwiat∏o efektowe, czyli „inne” od emitowanego z pozosta∏ych
êróde∏, wyró˝nia si´ bez ˝adnych dodatkowych zabiegów i czasami nie
trzeba nawet uwzgl´dniaç go
przy pomiarze naÊwietlenia. JeÊli
chodzi o ten ostatni, to ka˝dy producent aparatów fotograficznych opracowa∏ w∏asne rozwiàzanie z zastosowaniem kontroli elektronicznej.
W praktyce dzia∏a to w nast´pujàcy
sposób: „flash master”, zamontowany na aparacie i podlegajàcy bezprzewodowej kontroli, emituje z kodowanà cz´stotliwoÊcià seri´ szybkich b∏ysków, która s∏u˝y do uaktywnienia lamp pomocniczych. Kiedy
za pomocà systemu TTL-flash aparat
odbiera informacj´ o osiàgni´ciu
w∏aÊciwego poziomu naÊwietlenia,
przerywa zasilanie lampy g∏ównej i,
poÊrednio, lamp dodatkowych. U˝ytkowanie tego systemu wià˝e si´ jednak z pewnymi ograniczeniami. Przyk∏adowo, aby w maksymalnym stopniu wykorzystaç walory bezprzewodowego urzàdzenia TTL-flash nale˝y
zadbaç o to, by czas synchro-X by∏
jak najkrótszy. Bardzo cz´sto zdarza
si´, nawet w aparatach wysokiej klasy, ˝e przy dzia∏aniu bezprzewodowym czas ten jest automatycznie redukowany do 1/45 s. Z jednej strony
system ten jest zatem bardzo wygodny, bo mo˝na pracowaç bez
gmatwaniny przewodów zasilajàcych, ale z drugiej istnieje zwi´kszone ryzyko pojawienia si´ na zdj´ciu
tzw. „duchów”, wynikajàcych z po∏àczenia oÊwietlenia naturalnego z b∏yskiem elektronicznym.
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z drugiej strony, dlaczego zadowalaç
si´ tak minimalistycznà opcjà, skoro
równie dobrze mo˝na zainstalowaç
dwa flesze jednoczeÊnie? Druga lampa, którà mo˝na umieÊciç w pozycji
poziomej, wzbogaca obraz o oÊwietlenie efektowe, pog∏´biajàce jego
kontrast. Idêmy jednak dalej i za∏ó˝my, ˝e mamy jeszcze trzeci flesz,
zamontowany na
przyk∏ad w taki
sposób, by jego
Êwiat∏o pada∏o na
w∏osy portretowanej osoby. Synchronizacj´ wszystkich lamp umo˝liwiajà przewody
pod∏àczone
do
aparatu lub – stosowany coraz powszechniej – „servo-flash”, urzàdzenie pod∏àczone
do ka˝dej z lamp,
Zdj´cie z lampà odsuni´tà od aparatu.
które uruchamia je
natychmiast po
tym, jak zarejestruje szybkà zmian´ oÊwietlenia wynikajàcà z b∏ysku
lampy
g∏ównej,
przez profesjonalnych fotografów
nazywanej „flash
master”. W tym
momencie rodzi
si´ pytanie: czy robienie zdj´ç z wi´cej ni˝ jednym fleszem jest trudniejsze? Przede wszyLampa na aparacie, ale g∏owica lampy
stkim trzeba wieskierowana do góry. Odbite od pomieszczenia
dzieç, ˝e pomocà
Êwiat∏o lampy rozprasza t∏o.
przy naÊwietlaniu
s∏u˝à systemy pomiaru Êwiat∏a TTL,
Najprostszym, ale i najbanalniejszym
dlatego wystarczy stosowaç si´
wariantem jest jedna lampa zamondo kilku podstawowych wskazówek.
towana na górnej cz´Êci aparatu,
oÊwietlajàca obiekt od przodu. Ale
Pierwsza z nich, b´dàca efektem do„czerwonych oczu”, zmory ka˝dego
fotografa-amatora. Od razu jednak
dodajmy, ˝e w∏aÊnie z tego powodu
profesjonaliÊci pstrykajà fotki z lampà
umieszczonà na stojaku wysoko
nad aparatem, najcz´Êciej w pozycji
poziomej. Takie rozwiàzanie skutecznie minimalizuje mo˝liwoÊç pojawienia si´ „króliczych oczu”.
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filmy

Joanna Polak

Bajki, skandale-

wewn´trzne

Wraz z nadejÊciem wiosny czeka nas
na ma∏ym ekranie mnóstwo przyjemnych niespodzianek, które przygotowali nam dystrybutorzy filmowi. Na poczàtek Êliczna bajka dla najm∏odszych.
„Abrafax i piraci z Karaibów” jest
animowanà adaptacjà komiksu dla
dzieci i m∏odzie˝y. Poniewa˝ sztuka
dubbingu rozwija si´ u nas w ekspresowym tempie, tak˝e i do tej bajki zaanga˝owano znakomitych aktorów
(mi´dzy innymi Andrzeja Grabowskiego). Fabu∏´ skonstruowano na znanym motywie „podró˝y w czasie”. Trójka przyjació∏; Abrax, Brabax i Kalifax
przenosi si´ do wieku siedemnastego,
gdzieÊ w okolice Karaibów. Tam prze˝ywajà mnóstwo przygód, uganiajàc
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si´ za skarbem piratów i walczàc
z okrutnym kapitanem Czarnobrodym.
Konstrukcja wspó∏czesnych kreskówek sprawia, ˝e sà one gratkà nie tyl-
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PREMIERY
„Dom latajàcych
sztyletów” – Nowy film
twórcy „Hero”.
Kolejna barwna opowieÊç
rodem z Dalekiego
Wschodu. Tym razem
akcja rozgrywa si´
podczas kryzysu dynastii

ko dla milusiƒskich. Przyznajmy - sami
ch´tnie wracamy czasem do baÊniowego Êwiata. Tym bardziej, ˝e dialogi
zaskakujà b∏yskotliwoÊcià i dowcipem.
Przechodzàc do klasyki warto przypomnieç sobie jedno ze sztandarowych
dzie∏ Luisa Bunuela – „Pi´knoÊç
dnia” ze znakomità Catherine Deneuve.
Film, pokazany
po raz pierwszy
w 1967 roku,
wywo∏a∏ skandal obyczajowy. Teraz raczej nie szokuje, ale za to zachwyca
nieustannie kilka ju˝ pokoleƒ kinomanów. W latach szeÊçdziesiàtych ukazanie fantazji erotycznych m∏odej m´˝atki, która szuka wra˝eƒ poza w∏asnà
sypialnià, by∏o prze∏amaniem nienaruszalnego tabu. Pi´kna Severine,
mimo ˝e kocha swego ma∏˝onka, postanawia wcieliç swoje marzenia erotyczne w ˝ycie. Bunuel by∏ re˝yserem,
który z prawdziwà maestrià wykorzystywa∏ ironi´, grotesk´ i absurd. Ka˝dy, kto widzia∏ choç jedno z jego licznych dzie∏, nie mo˝e pomyliç go

z ˝adnym innym. „Dyskretny urok bur˝uazji”, „Viridiana”, „Anio∏ Zag∏ady” to filmy warte polecenia „w ciemno”,
a nigdy nie jest za póêno, ˝eby si´
z nimi zapoznaç.
Nie mo˝na zapominaç tak˝e o znakomitych filmach polskich z ostatnich
lat. „Pr´gi” Magdaleny Piekorz odnios∏y w zesz∏ym roku niezaprzeczalny
triumf, zarówno pod wzgl´dem artystycznym, jak i frekwencyjnym. Kto
wi´c nie zdà˝y∏ do kina, mo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci. Tematyka nie nale˝y
do lekkich, ale efekt pracy ca∏ego grona artystów zwala
z nóg. Znakomita rola Micha∏a ˚ebrowskiego to jedna z najlepszych kreacji aktorskich w ostatnim
czasie.
Ch∏opiec,
w dzieciƒstwie maltretowany przez ojca,
ma w doros∏ym ˝yciu k∏opoty z odnalezieniem w sobie zdolnoÊci do mi∏oÊci. Na szcz´Êcie dzi´ki ukochanej kobiecie (w tej roli Agnieszka Grochowska), po wielkich trudach, udaje mu
si´ odnaleêç w sobie pok∏ady uczucia.
Mi∏ego oglàdania!

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.

„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,

Ksià˝ka Haddona sta∏a si´ mi´dzynarodowym bestsellerem i trzeba przyznaç, ˝e zupe∏nie zas∏u˝enie. Dziwna,
ale niesamowicie ciep∏a i uczuciowa.
Bohaterem jest pi´tnastoletni Christopher Boom,
który
cierpi
na pewnà odmian´ autyzmu.
Nie jest to jednak nowy „Rain
man”, mimo ˝e
obie postacie
majà ze sobà
wiele wspólnego (mi´dzy innymi zdolnoÊci matematyczne). Kanwà opowieÊci jest tajemnicze „morderstwo” psa sàsiadki, które wzbudza zainteresowanie Christophera.
Jako osoba nieprzeci´tnie
uzdolniona, wysnuwa mnóstwo b∏yskotliwych wniosków, jego spotkanie
z „normalnym” Êwiatem
jest jednoczeÊnie smutne
i zabawne. Mark Haddon: Dziwny
przypadek psa nocnà porà. Âwiat
Ksià˝ki. Warszawa 2005.

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

Tess´ Capponi-Borawskà znamy ju˝
z „Kuchni pachnàcej bazylià”. W∏oszka, która polubi∏a zimnà i szarà Polsk´, nie zapomina o swojej ojczyênie
i od lat przybli˝a Itali´ Polakom. Tym
razem bohaterkà swej ksià˝ki uczyni∏a Toskani´ – krain´ swego dzieciƒstwa. Rodzina Capponich od wieków
ma tam swojà letnià siedzib´. Trzeba
przyznaç, ˝e Toskania zupe∏nie zas∏u˝enie sta∏a si´ jednym z najmodniejszych miejsc na Êwiecie. Autorka pokazuje nam ten region swoimi oczyma – z ca∏ym bogactwem kulinarnym, ze specyficznym ludêmi, ze starymi rodami i pa∏acami. Toskania ze
stron „Dziennika” jest swojska i nieprzyst´pna
zarazem
– nowi przybysze nie
od razu czujà si´ tu jak
w domu, turystów traktuje si´ lekko pogardliwie. Ksià˝ka ma w sobie
nieodparty urok i sprawia, ˝e czytelnik przenosi si´ myÊlami w opisywany Êwiat i daje si´ porwaç bez reszty. Tessa Capponi-Borawska: Dziennik toskaƒski. Rosner &
Wspólnicy. Warszawa 2004.

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.

ksià˝ki

Halina Pawlowska
jest barwnà postacià. Pochodzi z
Czech, gdzie jest
prawdziwà kobietà-instytucjà. Prowadzi talk-show,
jest redaktor naczelnà jednej z kolorowych gazet, pisze scenariusze i ksià˝ki. Ksià˝ka ukaza∏a si´ w Polsce w tzw. „serii z miot∏à” przeznaczonej g∏ównie dla kobiet,
chocia˝ jest na tyle uniwersalna, ˝e
rozÊmiesza równie˝ m´˝czyzn. Bohaterka „Zdesperowanych kobiet”
co rusz natyka si´ na sytuacje, które
zdajà si´ jà przerastaç. Ze stoiska
z materia∏ami trafia prosto na uniwersytet, a stamtàd do poradni psychologicznej (w charakterze eksperta
od pomocy w sytuacjach kryzysowych). Wszystko dlatego, ˝e mà˝ - in˝ynier wstydzi si´ przestawiaç swoim
kolegom ˝on´ - „sklepowà”. Warto
si´gnàç po Pawlowskà, choçby dla
specyficznego, czeskiego poczucia
humoru. Halina Pawlowska: Zdesperowane kobiety post´pujà desperacko. W.A.B. Warszawa 2005.
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pó∏ki

Joanna Polak

i roz
Z wiosennej
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Na dobre
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osobliwoÊci

Jerzy Bàk

i na z∏e
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Prawdziwa przyjaêƒ – to ∏askawy dar losu. Gdy mamy obok siebie cz∏owieka, któremu mo˝emy
ufaç i wesprzeç si´ na nim w walce z przeciwnoÊciami ˝ycia, wi´cej
w nas optymizmu, czujemy si´ bardziej bez piecz ni, pew ni sie bie
i w∏asnej wartoÊci. Przyjaciel godzi
si´ z naszymi s∏abostkami i wadami. Nawet gdy krytykuje, to ˝yczliwie. Wybacza b∏´dy i nie jest zaborczy. Przy nim mo˝na byç sobà
w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu,
bo dojrza∏a i okrzep∏a przyjaêƒ jest
tolerancyjna i akceptujàca.
Kobiety zawierajà przyjaênie ∏atwiej
ni˝ m´˝czyêni. Ju˝ w dzieciƒstwie
szukajà najlepszej przyjació∏ki, by
powierzyç jej swoje najskrytsze myÊli, tajemnice i uczucia. ZaÊ spoiwem kobiecych przyjaêni jest rozmowa. To ona daje paniom poczucie wi´zi i bliskoÊci, jest dowodem
na to, ˝e sà akceptowane. Towarzyszà jej zazwyczaj czu∏e gesty,
dotyki i poklepywania. Dotyk to dla
kobiety kolejny wyraz zaufania i bliskoÊci. Zdaniem psychoterapeuCzy 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

tów zarówno potrzeba mówienia
o sprawach powa˝nych i banalnych, jak i umiej´tnoÊç s∏uchania
oraz wczuwania si´ w sytuacj´ innych osób, stanowià istot´ kobiecoÊci. Dla m´˝czyzn te babskie po-

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,

trzeby sà prawdziwà zagadkà. Dlatego te˝ panie, które sàdzà, ˝e
mà˝ zastàpi im przyjació∏k´, prze˝ywajà rozczarowanie. M´˝czyzn´
rzadko interesuje to, co zrobi∏y lub
powiedzia∏y kole˝anki z pracy, jakà

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

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

i zwierzeƒ o w∏asnych s∏aboÊciach
czy l´kach. Cenià w przyjaêni równowag´ pozycji rodzinnej, material nej i za wo do wej. M´˝ czy zna
oczekuje od przyjaciela nie tyle
wsparcia psychicznego, co kon-

kretnych dowodów bliskoÊci – pomocy w naprawie samochodu, remon cie
do mu
al bo
cza su
na wspólny wypad na mecz czy ryby. Jednak znaczàcy awans spo∏ecz ny lub za wo do wy jed ne go
z nich potrafi oddaliç od siebie zaprzyjaênionych od lat panów.
Czy mo˝liwa jest przyjaêƒ mi´dzy
kobietà i m´˝czyznà? Na to pytanie pada zazwyczaj tyle samo odpowiedzi tak, co nie. Wszyscy, którzy majà w tej sprawie coÊ do po-

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

wiedzenia podkreÊlajà, ˝e w parach mieszanych cz´sto, choç nie
zawsze, pojawia si´ element erotyzmu. I podczas gdy jedni uwa˝ajà
go za mi∏y i niewinny dodatek
do przy jaê ni, in ni do wo dzà, ˝e
uÊwiadomienie sobie tego faktu,
zmusza bàdê do jej zerwania, bàdê
do uczynienia nast´pnego kroku,
czyli przekszta∏cenia stosunków przyjacielskich w bardziej za˝y∏e. Panowie posiadajàcy oddane i wypróbowane przyjació∏ki podkreÊlajà, ˝e cenià w nich cie ka woÊç ˝ycia, cierpliwoÊç, de li kat noÊç,
wra˝liwoÊç na uczucia in nych lu dzi,
umie j´t noÊç s∏u cha nia, dobroç i obiektywnoÊç ocen. To sa mo
twierdzà kobiety.
Przy jaêƒ sprzy ja ma∏ ˝eƒ stwom. Gdy we wspólnym zwiàzku wygasa nami´tnoÊç, a nie zastàpià jej inne ciep∏e uczucia, pojawiajà si´ niespe∏nione oczekiwania, wzajemne ˝ale i pretensje.
Na war stwia jà ce si´ kon flik ty
i trudnoÊci sprawiajà, ˝e wspólne
˝ycie staje si´ nie do wytrzymania.
Pary ma∏˝eƒskie umiejàce zastàpiç
nami´tne uczucia przyjaênià, zazwyczaj dochodzà razem kresu ˝ycia. Bo przyjaciela trzeba lubiç,
szanowaç, mieç na wzgl´dzie jego
dobro i umieç mu wybaczaç. A to
w∏aÊnie cementuje starzejàce si´
ma∏˝eƒskie zwiàzki.

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.
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decyzj´ podjà∏ szef lub dlaczego
na uczy ciel ka ma za strze ˝e nia
do dziecka. A jeÊli nawet ich to obchodzi, nie potrafià tego wyraziç
w sposób dla kobiety satysfakcjonujàcy. Wi´kszoÊç kobiet szuka
wi´c przyjació∏ki – osoby emocjonalnie zaanga˝owanej we wszystko, co dzieje si´ w ich ˝yciu, rozu mie jà cej,
ak cep tu jà cej
i wspó∏czujàcej. Te, które
jà znajdujà – sà po prostu szcz´Êliwsze. ¸atwiej jest im wychodziç z ˝yciowych kryzy sów
we wn´trz nych, ro dzin nych,
za wo do wych, po zbieraç si´ po rozwodzie, czy Êmierci
bliskiej osoby. Âwiado moÊç po sia da nia
kogoÊ, kto zawsze w potrzebie pospieszy z pomocà, jest podstawà ich wiary
w siebie i ludzi.
Spoiwem m´skich przyjaêni nie
jest rozmowa i wymiana ciep∏ych
uczuç, lecz robienie czegoÊ wspólnie i cieszenie si´ p∏ynàcà z tego
przyjemnoÊcià. W stosunkach mi´dzy m´˝czyznami wielkà wag´ odgrywa rywalizacja – potrzeba udowodnienia, kto jest lepszy. Dlatego
w przyjaêni najwa˝niejsza jest dla
nich nie tyle ˝yczliwoÊç, poÊwi´cenie i akceptacja, co lojalnoÊç. Nigdy te˝ nie otwierajà si´ w przyjaêni do koƒca. Choç lubià rozmawiaç
z przyjació∏mi o kobietach, unikajà
zdra dza nia in tym nych se kre tów
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150
150

6,0
6,0

kod

54
54

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

moc silnika KM

22.525
24.735

3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.143.2
187.243.2

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. podnoÊnik szyb z∏ 595 • 030 – Przyciemniane szyby aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 425 • 108 – Felgi alum. z∏ 1.062,50 • 112 – Wpomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tylne dzielone z∏ 340 • 197 – Chlapacze z∏ 42,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 913,75
• 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 399 – Dach otwierany elektr. – d∏ugi z∏ 2.040 • 431 – Felgi alum. 13” + opony 165/65/13 z∏ 1.232,50 • 457Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 935 • 564 – Radio z CD z∏ 1.360 • 718 – System audio hi-fi (2 dodatkowe g∏oÊniki 100W) z∏ 510 • 5B2 – Lakier sportowy
z∏ 340 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 127,50 • 58H – Pakiet Estetyka z∏ 170

25.330
26.945
30.430
33.915
36.465
38.165
39.950

1108
1108
1242
1248
1248
1242
1242

54
54
60
70
70
60
60

150
150
155
160
160
145
145

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

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

169.010.0
169.022.0
169.033.0
169.014.0
169.034.0
169.063.0
169.073.0

• 008 – Zamek centr. ster. pilotem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kierow. z∏ 340 • 025 – Klimat. man. z∏ 3.655 • 082 – Przystos. do mont. radia z∏ 340 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflek. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.487,50 • 140 – Klimat. automat. z∏ 4.675 • 141 – Opony
165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 – Cztery zag∏. tylne tapicerowane z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tylne dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Regul. wys. pasa kierowcy z∏ 85 • 210 – Lakier metaliz.
z∏ 1.062,50 • 218 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 245 – Ster. radiem z ko∏a kier. z∏ 382,50 • 295 – Siedz. pasa˝. ze zint. schowkiem z∏ 170 • 357 – Relingi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399
– Elektr. ster. szklany dach SKYDOME z∏ 2.465 • 407 – Skrzynia autom. Dualogic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szyby przednie i centr. zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi alum. 14”, opony 165/65/14 z∏ 1.275
• 451 – Zintegr. radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzielona tylna kanapa z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Poduszka pow. pasa˝. z∏ 935 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.020
• 508 – Czujn. park. z∏ 765 • 564 – Zint. radio z odtwarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.020 • 614 Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 626 – Reg. wys. siedz. kierowcy z∏ 340 • 665 – Zapalniczka
z∏ 170 • 717 – Zintegr. radio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.700 • 718 – System audio Hi-Fi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 823 – Gniazdko 12V z∏ 85 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia 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 – Ochronne listwy boczne z∏ 170 • 989 – Pakiet
dla palàcych z∏ 85 • 50G – Pakiet Hi-Fi (zawiera opcje 008, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K – Pakiet Sky (zawiera opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y – Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 3.570 • 59A – Pakiet Estetyka z∏ 170 • 5B2 – Lakier sportowy 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* – Mapa Portugalii z∏ 1.190
• 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190
• 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

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

30.600
32.810
42.160
34.765
35.105
37.485
39.015
44.540
31.450
33.660
43.010
35.955
38.335
39.865
45.390

1242
1242
1248
1242
1242
1242
1368
1248
1242
1242
1248
1242
1242
1368
1248

60
60
70
60
60
80
95
70
60
60
70
60
80
95
70

155
155
164
155
155
172
178
164
155
155
164
155
172
178
164

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

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

188.010.4
188.110.4
188.111.4
188.120.4
188.210.4
188.213.4
188.219.4
188.211.4
188.040.4
188.140.4
188.141.4
188.240.4
188.243.4
188.249.4
188.241.4

• 007 – Sekw. autom. szkrz. biegów (tylko 1.2 16v) z∏ 5.100 • 008 – Centr. zamek ster. z pilota z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 063 – Regul. wys.
kierownicy, fotela kierowcy z∏ 467,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmg. z∏ 425 • 112 – Wspomag. elektr. kierownicy Dual drive z∏ 1.615 • 140 – Auto. klimat. 2-stref. z∏ 4.675 • 195 – Tylna kanapa dziel.
z∏ 340 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. radiem z kierownicy z∏ 382,50 • 263 – System CONNECT z∏ 5.015 • 269 – System nawigacji z∏ 5.525 • 286 – Dojazdowe ko∏o zapas. z∏ 0 • 315
– Radio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 340 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 392 – ESP (tylko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v) z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany
elektr. z∏ 1.700 • 407 – Autom. skrz. biegów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRUISE CONTROL (tylko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. sterowane szyby przed. i centr. zamek z∏ 1.020
• 431 – Felgi alumin. Elegant 14” + opony 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Felgi alumin. Elegant 15” + opony 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870 • 433 – Felgi alumin. Sport 15” + opony 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Radioodtwarzacz kaset. z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czujniki parkowania z∏ 595 • 511 – Trzeci zag∏ówek
tylny z∏ 425 • 565 – CD Changer z∏ 1.020 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 717 – Autoradio CD MP3 + subwoofer z∏ 1.700 • 717 – Autoradio CD MP3 + subwoofer (dla wersji Sound) z∏ 425 • 718
– Subwoofer z∏ 425 • 5B2/4AS – Lakier sportowy z∏ 467,50 • 833 – Inst. do telefonu z∏ 170 • 876 – Zderzaki w kol. nadwozia z∏ 510 • 923 – Spoiler dach. z∏ 340 • 927 – Listwy ochronne drzwi z∏ 170
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pojemnoÊç cylindrów
cm3

PANDA

1.1 ACTUAL
1.1 ACTIVE
1.2 DYNAMIC
1.3 Multijet 16v ACTUAL
1.3 Multijet 16v DYNAMIC
1.2 4x4
1.2 4x4 CLIMBING

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
SEICENTO

ACTUAL
ACTIVE

PUNTO

ceny samochodów

CENA

1.2 16v ACTIVE
1.2 16v DYNAMIC

31.441,50
33.991,50

1242
1242

80
80

162
162

7,0
7,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.164.0
172.166.0

• 008 – Zdalne sterowanie centralnym zamkiem z∏ 382,50 • 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Felgi aluminiowe z∏ 1.020 • 195
– Tylna kanapa dziel. z∏ 425 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. sterowane przed. szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.275 • 507 – Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 1.105 • 626 – Regul. mechanicznie siedzenie kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 255

175
175
159
159

6,6
6,6
5,1
5,1

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

135.812.0
135.512.0
135.815.0
135.515.0

STILO MW

STILO 2005

• 023 – Szyby tylne 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 – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 554 – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.190 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.190 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 574 – Mapa Hiszpanii 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

1.4 16v ACTUAL
1.9 JTD 100 ACTUAL
1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 DYN.

43.690
50.872,50
48.025
51.425
58.140
61.710
66.291,50

1368
1910
1368
1596
1910
1910
1910

95
100
95
103
115
115
140

180
183
180
185
192
192
203

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

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

192.3JA.2z4CD
192.3JS.2
192.3JA.2z4CA
192.3JX.2
192.3J8.2
192.328.2
192.32R.2

1.4 16v ACTUAL
1.9 JTD 100 ACTUAL
1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 DYN.

45.390
52.572,50
49.725
53.125
59.840
63.410
67.991,50

1368
1910
1368
1596
1910
1910
1910

95
100
95
103
115
115
140

178
181
178
183
190
190
200

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

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

192.5JA.2z4CD
192.5JS.2
192.5JA.2z4CA
192.5JX.2
192.5J8.2
192.548.2
192.54R.2

1.4 16v ACTUAL
1.9 JTD 100 ACTUAL
1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 DYN.

47.940
55.122,50
52.275
55.675
62.390
65.960
70.541,50

1368
1910
1368
1596
1910
1910
1910

95
100
95
103
115
115
140

176
181
176
183
190
190
200

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

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

192.7JA.2z4CD
192.7JS.2
192.7JA.2z4CA
192.7JX.2
192.7J8.2
192.748.2
192.74R.2

• 023 – Szyby elektr. podn. tylne z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Zintegrow. Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 340 • 140 – Automat. klim. dwustrefowa z∏ 5.525 • 140 – Automat. klim. dwustref. z∏ 5.525• 140 – Automat. klim. dwustref. (dop∏ata do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. podgrzewacz temp. wn´trza (dla silnika diesla) z∏ 425 • 205 – Autonom. ogrzewacz Webasto z∏ 3.910 • 210
– Lakier metal. z∏ 1.445 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 5.950 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe i sprys. reflektorów (eliminujà Êw. przeciwmgielne) z∏ 2.975 • 245 – Kierow. pokryta skórà z 6 przyciskami z∏ 595 • 270 – Lakier metaliz. „Lenticolari” (z dodatkiem miki) z∏ 1.785 • 295 – Siedzenie pasa˝. sk∏adane w stolik (w wersji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kierow. i dêwignia
zmiany biegów pokryta skórà z∏ 382,50 • 350 – Pakiet zimowy I z∏ 1.275 • 43X – Pakiet zimowy II z∏ 6.205 • 392 – ESP + ASR + MSR + Brake Assist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektr. SKY
WINDOW z∏ 4.250 • 416 – Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 1.275 • Felgi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 5-drzw.)
z∏ 1.700 • 434 – Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 4 szt.
(dla wersji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 469 – Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eliminuje ko∏o zapasowe) z∏ 0 • 4C6 – Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla wersji 3-drzwiowych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. podgrz. fotel kierowcy z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505
– Boczne poduszki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 5B2 – Lakier pastelowy z∏ 510 • 510 – Tylne boczne poduszki pow. z∏ 1.275 • 564 – Radio z CD z∏ 1.530 • 41A – Radio z CD
i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Radio z CD i MP3 (dop∏ata do radia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmieniacz CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.105 •709
– Kierow. pokryta skórà z 11 przyciskami z∏ 680 • 718 – System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.275 • 727 – Wn´trze Extra seria (dla wersji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Tapicerka skórzana dla wn´trza 727 z∏ 5.950
• 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 904 – System CONNECT NAV+ z wyÊwietl. kolorowym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pakiet COMFORT 1 (czujnik parkowania,
deszczu, i automat. Êwiat∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spojler tylny dachowy z∏ 425 • 926 – Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe z felgà alumin. z∏ 510 • 989 – Pakiet dla
palàcych z∏ 127,50 • 59A – KIT estetyczny „Kiron” z∏ 212,50 • 40K – Otwierana tylna szyba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Zaciemniane tylne szyby (od tylnych drzwi + baga˝nik dla Multi Wagon)
z∏ 680 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii
z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 10 marca 2005 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

95
95
70
70

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1368
1368
1248
1248

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

42.415
48.790
46.665
53.040

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.4 16v ACTUAL
1.4 16v DYNAMIC
1.3 Multijet ACTUAL
1.3 Multijet DYNAMIC

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
IDEA

CENA

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

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

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

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

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

1242
1251
1242
1596
1910
1251
1596
1910
1596
1910
1251
1910

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

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

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

NOWA MULTIPLA

• 008 – Centr. zamek ster. z pilota z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Klimatyzacja z∏ 4.165 • 041 – Elektryczne podgrz. lusterka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi boczne przesuwne z∏ 1.190
• 070 – Przyc. szyby boczne i tylne z∏ 765 • 072 – Przyst. pod radio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod radio (okablowanie + antena + g∏oÊniki) z∏ 399,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 552,50 • 108 – Felgi aluminiowe 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Norma emisji spalin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 209 – Pó∏ka nad przestrzenià baga˝. z∏ 212,50
• 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 313 – Radioodtw. kaset. z∏ 1.317,50 • 352 – Korek wlewu paliwa zam. na kluczyk z∏ 102 • 360 – Podwy˝szony dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 453 – Ogrz. siedzenie kierowcy (tylko z opcjà 627) z∏ 467,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.147,50 • 508 – Systemy wspom. przy parkowaniu z∏ 850 • 519 – Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 272 • 547 – MP3 + sterow. g∏osowe GSM z∏ 1.105 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.615 • 585
– Przesuwny dach nad baga˝. z∏ 1.317,50 • 58H – Obramowanie tylnych Êwiate∏ w kolorze nadwozia z∏ 0 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏ok. z∏ 382,50 • 678 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 748
– Fartuchy przeciwb∏otne przednie i tylne z∏ 170 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 272 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 425 • 903 – CONNECT NAV (radionawigator, CD, CDR, TEL. SIM) piktogramowy z∏ 6.630 • 904 – CONNECT NAV+ (radinawigator MAPA, CD, CDR, TEL. SIM) kartograficzny z∏ 8.500 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa Niemiec
z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii
i Szwecji z∏ 1.190 554 – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

ULYSSE
fiat wokó∏ nas KWIECIEŃ / MAJ 2005

62

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)

ceny samochodów

DOBLÒ

CENA

1.6 16v ACTIVE
1.6 16v DYNAMIC
1.9 JTD ACTIVE
1.9 JTD DYNAMIC

57.290
60.690
65.407,50
68.807,50

1596
1596
1910
1910

103
103
115
115

170
170
173
173

8,6
8,6
6,4
6,4

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

186.211.2
186.411.2
186.231.2
186.431.2

• 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 070 – Szyby tylne przyciemniane w kolorze niebieskim z∏ 595 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 425 • 140
– Klimatyzacja pó∏autom. z∏ 4.250 • 205 – Dodatkowe ogrzew. ster. pilotem dla wersji JTD z∏ 4.250 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 213 – Autoalarm z pilotem z∏ 1.020 • 220 – Tablica
rozdzielcza wykonana z PCV (w standardzie tablica pokryta tkaninà) z∏ • 245 – Ster. radiem na kierow. z∏ 595 • 269 – Nawigator z∏ 5.525 • 320 – Kierownica i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 425
• 392 – ESP z∏ 3.825 • 413 Pakiet AUDIO z∏ 680 • 431 – Felgi aluminiowe 15” i opony 195/60/15” 4 szt. z∏ 1.700 • 435 – Felgi aluminiowe 17” i opony 205/45/17” 4 szt. z∏ 2.125 • 441 – Lusterka zew. sk∏adane z∏ 425 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 465 – Konsola z lodówkà z∏ 255 • 469 – Fotel tylny Êrodkowy przesuwany z∏ 170 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne przednie z∏ 1.105 • 508 – Czujniki parkowania tylne z∏ 850 • 561 – Trzeci kluczyk z∏ 85 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.190 • 564 – Radioodtwarzacz 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 – Connect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 85
• 982 – Ko∏o zapasowe – felga alum. 15”, opona 195/60/15” z∏ 680 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji
z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej
Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

ACTIVE 2.0 16v
ACTIVE 2.0 JTD
DYNAMIC 2.2 JTD 16v

90.185
97.920
116.280

1997
1997
2179

136
109
128

185
174
182

9,1
7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

179.111.0
179.115.0
179.957.0

• 064 – Superblokada z∏ 595 • 070 – Przyciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 850 • 087 – 3 rzàd siedzieƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2.932 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 850 • 108 – Felgi aluminiowe 15” z∏ 1.700 • 119 – Siedzenie kierowcy elektr. regul. podgrzew. z pami´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 – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 1.360 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.785 • 211 – Skórzane siedzenia przed. obrotowe i podgrzewane (w po∏.
z opcjà 659) z∏ 10.625 • 224 – Superblokada + alarm z∏ 1.530 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.975 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 425 • 359 – Relingi dachowe
poprzeczne z∏ 1020 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alum.) z∏ 425 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝owej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 406 – Felgi aluminiowe 16” i opony 215/60/16 z∏ 595 • 416 – Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 765 • 440 – Fotele przednie obrotowe z∏ 1.020 • 452 – Przednie fotele podgrzewane z∏ 935 • 493 – Elektrycznie regulowane drzwi boczne z∏ 2.975 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 1.870 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 628 – Potrójne elektr. okno dachowe (zawiera lusterko do kontroli dzieci, z opcjà 632 z∏) 5.015
• 632 – Szyby elektr. ster., elektr. blokada drzwi, os∏ony przeciws∏oneczne dla 2 rz´du z∏ 1.530 • 659 – Zas∏ona przeciws∏oneczna dla 3 rz´du i tylnej szyby z∏ 212,50 • 897 – Fotele lotnicze (2+2+2
razem 6 miejsc) z∏ 2.465 • 903 – System CONNECT NAV z∏ 5.100 • 904 – System CONNECT NAV+ z∏ 8.925 • 965 – Kanapa w 3 rz´dzie siedzeƒ (2+3+3 razem 8 miejsc) z∏ 4.250 • 40E – Pakiet
SuperwidocznoÊç z∏ 1.275 • 40EK – Pakiet Professional (zawiera opcje 359, 381, 508) z∏ 2.720 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 14.450 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa
W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

155
164
155
178
164
178
164

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

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

101.030.0
101.031.0
101.230.0
101.233.0
101.231.0
101.333.0
101.331.0

LANCIA MUSA

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

LANCIA THESIS

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

LANCIA PHEDRA

• 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a p.mgielne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Autom. klimat. z∏ 4.675 • 241 – Lakier met.
z∏ 935 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 273 – Kanapa tylna 3-miejsc. z∏ 0 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 392 – System
stab. toru jazdy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szklany dach Sky window z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 1.020 • 431 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz.
Extra Serie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie2 z∏ 1.700 • 505 – Pod. pow. boczna przednia z∏ 1.190 • 508 – Czuj. parkowania z∏ 595 • 563 – Zmien. CD w baga˝.
z∏ 1.870 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 595 • 717 – Radioodtw. CD MP3 z∏ 1.445• 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 727 – Tapicerka Alcantara z∏ 1.360 • 728
– Tapicerka Microfibra Madras z∏ 1.190 • 802 – Lakier Extraserie (koÊç s∏oniowa pastel) z∏ 510 • 803 – Ma∏e ko∏o zapasowe z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 170 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 170 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 • 538 – Mapa Belgii z∏
1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360 • 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

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

1368
1368
1248
1248
1910

95
95
70
70
100

175
175
159
159
179

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

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

184.112.0
184.152.0
184.115.0
184.155.0
184.117.0

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595 • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich
15“ z∏ 1.530 • 129 – Sziedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.* z∏ 2.210 • 140 – Autom. klimat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – Lakier met. z∏ 1.530 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. (6 przyc.)
z∏ 765 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze (w wer. z aut. skrz. bieg. tylko kierownica) z∏ 680 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w
oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.210 • 400 – Elektr. otw. szklany dach 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 dêwigni zm. biegów w skórze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 935 • 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.700 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 709 – Ster.
radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u
telef. z∏ 595 • 904 – Connect Nav+* z∏ 6.800 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 340 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji
z∏ 1.445 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445
* – opcja niedost´pna podczas premiery

110.415
118.915
129.965
145.265
159.715

1997
1997
1997
2179
2946

136
109
107
128
204

185
174
167
182
205

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

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

180.311.0
180.315.0
180.445.0
180.457.0
180.443.0

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

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

163.965
202.215
185.810
203.490
214.115

1998
2446
2387
2387
3179

185
170
110
110
230

224
217
206
206
240

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

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

115.368.0
115.474.0
115.363.0
115.473.0
115.472.0

• 070 – Przyciemniane tylne szyby boczne z∏ 850 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 1.020 • 103 – Os∏ona tylna sterowana elektrycznie z∏ 1.530 • 108 – Ko∏a ze stopu 215/60/16”, styl elegancki
z∏ 1.530 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane* z∏ 4.675 • 223 – Zabezpieczenie przeciwkradzie˝owe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem z∏ 2.040 • 241
– Lakier metalizowany z∏ 2.125 • 291 – Pokrowiec na narty z∏ 680 • 317 – Telewizor z wykorzystaniem wyÊwietlacza CONNECT z∏ 5.525 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.785 • 368 – Ogrzewanie foteli tylnych z∏ 2.125 • 386 – Dynamiczny system nawigacji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwierany z ogniwami s∏onecznymi z∏ 5.950 • 412 – Cruise control adaptacyjny* z∏ 5.950 • 435 – Ko∏a ze stopu 225/55/17”,
styl sportowy z∏ 2.550 • 452 – Ogrzewanie foteli przednich z∏ 2.125 • 496 – S∏uchawka telefonu z klawiaturà i wyÊwietlaczem z∏ 1.275 • 4G8 – Baga˝nik z oprzyrzàdowaniem (gniazdko 12V, siatka)
z∏ 510 • 501 – Pami´ç ustawieƒ i ogrzewanie foteli przednich z∏ 5.950 • 503 – Panel sterowania klimatyzacjà dla pasa˝erów z ty∏u z∏ 1.360 • 508 – Czujniki parkingowe przednie/tylne z∏ 2.550 • 525
– Lusterka wewn´trzne/zewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 1.870 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.785 • 534 – Fotele przednie Comfort z∏ 17.425 • 535 – Fotele tylneComfort z∏ 12.325 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.785 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.785 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.785 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.785 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.785 • 549 – Mapa Danii
z∏ 1.785 • 560 – Szyby antyw∏amaniowe z∏ 2.550 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.870 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.785 • 579 – PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850
• 718 – System Hi-Fi BOSE z∏ 4.250 • 732 – Tapicerka skórzana Poltrona Frau z∏ 11.900 • 982 – Ko∏o zapasowe styl klasyczny z∏ 1.105 • 991 – Ko∏o zapasowe styl elegancki z∏ 1.105
* – opcja chwilowo niedost´pna dla wersji 3.2 A/T

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 12 kwietnia 2005 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

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

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1242
1248
1242
1368
1248
1368
1248

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

41.905
51.935
44.115
47.515
54.145
53.805
60.435

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
LANCIA Y

CENA

fiat wokó∏ nas KWIECIEŃ / MAJ 2005

64

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

105
105
105
120
150
150
115
150
150
105
105
105
120
150
150
115
150
150

185
185
185
195
208
208
191
208
208
185
185
185
195
208
208
191
208
208

8,1
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,9
5,9
8,1
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,9
5,9

kod

moc silnika KM

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

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

56.015
60.265
64.600
67.490
78.540
84.830
71.230
74.715
78.965
57.715
61.965
66.300
69.190
80.240
86.530
72.930
76.415
80.665

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
ALFA ROMEO 147

147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 115 KM PROGRESSION
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE
147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 115 KM PROGRESSION
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE

CHARAKTERYSTYKA

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

190.531.1
190.031.1
190.231.1
190.431.1
190.335.1
190.835.1
190.134.1
190.137.1
190.437.1
190.551.1
190.051.1
190.251.1
190.451.1
190.355.1
190.855.1
190.154.1
190.157.1
190.457.1

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektryczne podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 4.675 • 082 – Przyst. do monta˝u radia z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 102
– Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 205 – Ogrzewanie dodatkowe z∏ 850 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm
z∏ 1.275 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 302 – G∏oÊniki tylne wysokotonowe z∏ 255 • 303 – Przyciski sterujàce radiem na kierownicy z∏ 510 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów obszyta
skórà z∏ 510 • 321 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów ozdobiona drewnem z∏ 765 • 392 – VDC z∏ 1.615 – 2.465* • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. autom. przyc.
z∏ 340 • 415 – Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe Eleganti 15” opony 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Felgi aluminiowe
Sport 16” opony 205/55/16” z∏ 0 – 2.550* • 433 – Felgi aluminiowe Sport 17” opony 215/45/17” z∏ 1.700 – 2.975* • 435 – Felgi aluminiowe wieloszprychowe 16” opony 205/55(niemo˝liwy mont.
∏aƒc.) z∏ 850 – 2.550* • 439 – Felgi aluminiowe Supersport 17” opony 215/45 z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Regulacja wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czujnik parkow. z ty∏u z∏ 850 • 564 – Radio
z CD z∏ 1.785 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i tel. na kier. z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osowe z∏ 425 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwooferem z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka siedzeƒ z materia∏u
ALFATEX z∏ 425 • 732 – Fotele sportowe - tapicerka skórzane z∏ 4.250 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego 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 zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 41A – Autoradio
z mp3 z∏ 2.125 • 51Y – Pakiet Komfort z∏ 595 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.530 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii
z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

ALFA ROMEO 156

ceny samochodów

CENA

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS
1.6 TS PROGRESSION
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16v IMPRESS. BUSINESS
1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASS.
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASS.
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE

69.615
71.315
75.225
77.605
79.730
85.255
93.160
98.175
97.155
76.755
83.045
91.035
79.475
84.235
86.615
94.605
106.420
114.070

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

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

200
200
200
200
208
220
220
220
220
191
191
191
209
209
209
209
212
212

8,2
8,2
8,2
8,2
8,5
8,6
8,6
8,6
8,6
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
5,9
5,9
6,6
6,6

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

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

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

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

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

200
200
200
200
208
220
220
220
220
191
191
191
209
209
209
209
212
212

8,3
8,3
8,3
8,3
8,6
8,9
8,9
8,9
8,9
6,0
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,1
6,7
6,7

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

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

1.9 JTD 150 KM STRADALE PROG.
1.9 JTD 150 KM PROGRESSION
1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE

110.500
119.000
127.500

1910
1910
1910

150
150
150

192
192
192

7,1
7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.056.3
116.046.3
116.086.3

2.0 TS IMPRESSION
2.4 JTD IMPRESSION
2.4 JTD PROGRESSION
2.4 JTD 20v PROGRESSION
2.4 JTD 20v PROGRESSION A/T
2.5 V6 24v PROGRESSION
3.0 V6 24v PROGRESSION A/T
3.0 V6 PROGRESSION
3.2 V6 24v DISTINCTIVE
3.2 V6 24v LUXURY

102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 104 – Roleta baga˝nika z∏ 425 • 200 – Ogrzewanie dod. (tylko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Felgi aluminiowe 17” (podwójna szprycha) chromowane z∏ 2.550 • 210
– Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.550 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 245 – Przyciski
w kierownicy sterujàce radiem z∏ 510 • 263 – Connect z∏ 5.950 • 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 357 – Relingi dachowe aluminiowe z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 2550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth z∏ 1360 • 508 – Czujnik parkowania z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD w baga˝niku z∏ 1.530 • 587 – Pakiet zimowy z∏ 1.360
• 718 – System Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 732 – Fotele obszyte skórà P. Fiore z∏ 5.950 • 762 – Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 425 • 788 – Fotele sportowe skórzane z∏ 4.250 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 680 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 680 • 903 – Connect Nav (piktogramy) z∏ 9.265 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 425 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa
Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii
z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

118.150
137.190
141.950
151.130
157.930
150.450
169.575
162.350
168.300
170.850

1970
2387
2387
2387
2387
2492
3179
2959
3179
3179

150
150
150
175
175
188
239
220
239
239

211
204
204
222
222
245
245
241
245
245

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

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

136.020.1
136.024.1
136.102.1
136.101.1
136.104.1
136.156.1
136.105.1
136.103.1
136.303.1
136.402.1

• 058 – Pakiet Ti z∏ 6.800 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 113 – Przednie siedzenia podgrzewane z∏ 2.975 • 135 – Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane z pam. fot.
kierowcy z∏ 5.100 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie z∏ 2.975 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.380 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrzewanie cz´Êci przedniej szyby przy wycieraczkach z∏ 765 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – System nawigacji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 3.400 • 410
– Lusterko wewn´trzne aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe 16” 205/55 CLASSIC z∏ 850 • 432 – Felgi aluminiowe 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435
– Felgi aluminiowe 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Podwójne lusterko elektr. z odszraniaczem z∏ 425 • 508 – Czujnik parkowania z ty∏u z∏ 1.700 • 563 – Zmieniarka CD w baga˝niku
z∏ 1.700 • 564 – Radio Hi-Fi z CD i magazynkiem na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i telefonem na kierownicy z∏ 850 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style z∏ 6.545 • 833
– Przygotowanie do mont. telefonu z∏ 425 • 863 Wbudowany tel. komórkowy z∏ 2.550 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530
• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530
• 574 – Mapa Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 7 marca 2005 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

pojemnoÊç cylindrów
cm3

73.780
75.480
78.795
81.175
83.300
88.825
96.730
101.745
100.725
80.325
86.615
94.605
83.045
87.805
90.185
98.175
109.990
117.640

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
ALFA ROMEO 156 SW

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS
1.6 TS PROGRESSION
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16v IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASSIC
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE

ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 166

CENA
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pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

1747
1910
1970
1970
3179

140
150
165
165
240

200
209
216
216
243

8,5
6,7
8,7
8,7
12,4

kod

moc silnika KM

92.650
106.250
102.850
112.200
127.500

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.8 TS IMPRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
3.2 V6 24v DISTINCTIVE

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
ALFA ROMEO GT

ceny samochodów

CENA

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

125.432.0
125.133.0
125.335.0
125.436.0
125.437.0

• 070 – Szyby privacy z∏ 1.360 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏okietnik z przodu z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700
• 211 – Siedzenia ze skóry z∏ 4.500 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.550 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kierownicy sterujàce radiem z∏ 680 •
350 – Pakiet zimowy z∏ 1.360 • 392 – VDC (ESP) uk∏. stab. tor jazdy z∏ 2.465 • 415 – Felgi alum. 15” 195/60 ELEGANT z∏ 1.275 • 420 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 425 • 421 – Felgi alum.
16” 205/55 SPORT I z∏ 1.275 • 431 – Felgi alum. 17” 225/45 SUPER SPORT z∏ 425 • 433 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 1.530 – 2.805* • 433 – Felgi alum. 17” 215/45 SPORT II z∏ 1.870
– 3.145* • 454 – Reg. wys. siedzenia pasa˝. z∏ 425 • 508 – Czujnik park. z ty∏u z∏ 850 • 563 – CD Changer w baga˝niku z∏ 1.530 • 564 – Radio z CD z∏ 1.785 • 709 – przyc. na kierow. ster. radiem
i tel. z∏ 850 • 717 – Radio z CD i MP3 z∏ 425 – 2.210* • 718 – System Hi-Fi Bose z subwooferem 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 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 762 – Siatka zab. baga˝e z∏ 425 • 833 – Przyst. do monta˝u tel. z∏ 680 • 903 – Connect Nav+ (mapa) z∏ 12.750
• 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 425 • 41l – System bluetooth z∏ 1.360 • 56J – Felgi alum. 18” 225/40 SPORT III z∏ 2.720 – 3.995*• 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530
• 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554
– Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 kwietnia 2005 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

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

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

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

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

13. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi celne

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

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

us∏ugi
finansowe i leasingowe

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

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

us∏ugi faktoringowe

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

Joint Ventures

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

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

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

Nowy Fiat Idea
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

