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Cargill kupuje kolejne
IVECO Daily
W Nadarzynie pod Warszawà przekazano uroczyÊcie
pierwsze samochody Daily z kolejnej transzy zakupionej
przez firm´ Cargill Polska, dystrybutora pasz dla zwierzàt.
Dostawcze samochody Iveco (foto), dzi´ki swej niezwyk∏ej
wytrzyma∏oÊci, du˝ej ∏adownoÊci i przydatnej na ciasnych
drogach zwrotnoÊci, s∏u˝à za ruchome punkty sprzeda˝y
pasz docierajàc bez trudu do pojedynczych gospodarstw.
Flota dystrybucyjnych Daily w barwach Cargilla stale roÊnie.
Obecnie przekazywana transza czterdziestu pojazdów to
modele 65C17 HPT (wyposa˝one w najmocniejszy silnik
o pojemnoÊci 3 dm3 rozwijajàcy moc 166 KM) o rozstawie
osi 4750 mm. Specjalistycznà zabudow´ skrzyniowà „z firankà” przygotowa∏a firma Plandex.

Nowe wersje Fiatów
Od czerwca w ofercie Fiat Auto Poland dost´pne sà samochody w wersji Fresh, które wyró˝nia ni˝sza cena. Ceny dla
pracowników Grupy Fiat na ostatnich stronach pisma.
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SzeÊç milionów Punto
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W Melfi, w jednej z najnowoczeÊniejszych fabryk w Europie, Êwi´towano wyprodukowanie 6 mln Fiata Punto, który
wytwarzany jest jeszcze w zak∏adzie Mirafiori w Turynie oraz
w Termini Imerese na Sycylii.
Produkowany od 1993 r. samochód by∏ i nadal jest najbardziej poszukiwanym modelem we W∏oszech i – od ponad
10 lat – znajduje si´ na pierwszych miejscach w sprzeda˝y.
W 1999 roku, we wszystkich trzech zak∏adach uruchomiono produkcj´ Punto II, przewidzianà do koƒca 2006 roku.
W ofercie jest wiele wersji: trzy lub pi´ciodrzwiowe; osiem
rodzajów silników (1.2 8v - 1.2 16v - 1.4 16v - 1.8 16v
- 1.3 Multijet - 1.9 Multijet - 1.9 JTD - 1.2 8v zasilane benzynà i metanem); dwie mechaniczne skrzynie biegów (pi´cio i szeÊciobiegowe), „Speedgear” – skrzynia biegów jednoczeÊnie automatyczna i sekwencyjna z mo˝liwoÊcià wybrania funkcji „Economy”, skrzynia biegów „Dualogic”,
z funkcjà sekwencyjnà i automatycznà; osiem wersji wyposa˝enia (Actual, Active, Sound, Dynamic, Class, Emotion,
Sporting, HGT); 13 kolorów nadwozia, dla ka˝dego mo˝liwoÊç wyboru z dwóch wersji obiç wn´trza.
Do tej szerokiej gamy, nale˝y dodaç wersj´ van tj. Punto
Van, dost´pne z trzema wersjami silników (1.2 8v – 1.3
Multijet – 1.9 JTD), trzy lub pi´ciodrzwiowe.

SUPERTEST EKONOMII
2005
W organizowanym przez Autoklub Dziennikarzy Polskich „II SuperteÊcie Ekonomii” zwyci´˝y∏ Fiat Panda
z silnikiem 1,3 MultiJet, który zosta∏ w ten sposób
uznany za najbardziej ekonomiczny samochód
na rynku.
O tytu∏ najoszcz´dniejszego na liczàcej 560 km trasie rywalizowa∏o 5 samochodów Citroën Polska, Fiat
Auto Poland, Kia Motors Polska, MMC Car Poland
i Renault Polska. W przeddzieƒ imprezy z udzia∏u zrezygnowa∏a Toyota Motor Poland, która wczeÊniej
zg∏osi∏a dwa samochody. Zwyci´ski samochód – Fiat
Panda 1.3 Multijet – zu˝y∏ na pokonanie trasy Supertestu zaledwie 15,96 l oleju nap´dowego (2,84
l/100 km), co kosztowa∏o 58 z∏ i 25 gr.

Seryjna Alfa 147
w wyÊcigu „24 Godziny”
W presti˝owym wyÊcigu „24 Godziny” zorganizowanym w maju na torze w Misano Adriatico Alfa 147 1.6
Twin Spark osiàgn´∏a najlepszy wynik w teÊcie wytrzyma∏oÊci na torze wyÊcigowym. Celem testu organizowanego corocznie przez specjalistyczne w∏oskie pismo
„Auto”, jest porównanie wiarygodnoÊci, wytrzyma∏oÊci
i osiàgów samochodów okreÊlonego segmentu w warunkach maksymalnego obcià˝enia. W tym roku startowa∏y seryjne samochody z segmentu C zarówno w wersjach benzynowych, jak i z silnikami diesela, o mocach
rz´du 115 KM dla obu rodzajów silnika. Ich prowadzenie powierzono dziennikarzom w∏oskim, zagranicznym
i kierowcom sportowym, którzy na zmian´ przesiadali
si´ do ró˝nych modeli. Po 24 godzinach jazdy, z przerwami jedynie na tankowanie, zmian´ kierowcy i opon
firmy Michelin, Alfa 147 1.6 Twin Spark (foto powy˝ej)
jako pierwsza osiàgn´∏a met´ wyprzedzajàc o 27 sekund BMW 118d i o 4 okrà˝enia Hond´ Civic 1.6 V-Tec.
Alfa 147 przejecha∏a 642 okrà˝ania, co odpowiada 2606,5 km, przy Êredniej pr´dkoÊci 108,5 km/h,
przy tylko jednej wymianie przednich klocków hamulcowych i trzech zmianach przednich opon. Zu˝y∏a 626,1
litrów benzyny, osiàgajàc wynik – przy maksymalnym
obcià˝eniu – 4,163 km/litr.

RAJDOWE AUTA NA WODÓR
Prototyp Fiat Seicento HYDROGEN wzià∏ udzia∏ w pierwszych
wyÊcigach dla samochodów zasilanych wodorem zajmujàc II
miejsce w swojej kategorii (fuel cell) i I miejsce wÊród aut zasilanych spr´˝onym wodorem. W punktacji koƒcowej uwzgl´dniano ca∏kowite zu˝ycie paliwa, proporcj´ mi´dzy zu˝ytym paliwem a ci´˝arem pojazdu.
Seicento „HYDROGEN” osiàga pr´dkoÊç maksymalnà 130
km/h i na 200 km zu˝ywa 350 bar wodoru. Jako paliwo stosuje spr´˝ony wodór, który zasila zestaw typu PEM (ci´˝ar 150
kg) i produkuje energi´ elektrycznà 200 V z maksymalnà mocà 40 kW. Model stosuje kompresor dynamiczny opracowany
w CRF, który zapewnia dynamiczne reakcje, niski poziom ha∏asu i wysokà efektywnoÊç, nie wytwarza substancji zanieczyszczajàcych i nie produkuje dwutlenku w´gla (CO2).

„Inteligentne” reflektory dostosowujàce si´ do wszelkich warunków jazdy oraz widocznoÊci, systemy na podczerwieƒ pozwalajàce na zachowanie widocznoÊci w nocy z kamerà i wyÊwietlaczem, reflektory ksenonowe i biksenonowe, diodowe Êwiat∏a tylne, elektroniczne modu∏y
sterowania, propozycje z zakresu stylistyki i designu. Najlepsze osiàgni´cia technologiczne i innowacje opracowane przez Automotive Lighting by∏y g∏ównym punktem
programu Dnia Technologii zorganizowanego przez Magneti Marelli dla Fiat Auto oraz innych w∏oskich klientów
w OÊrodku Badawczym Fiata w Orbassano. Obok wyrobów pokazanych w trakcie dzia∏ania i w formie interaktywnej oraz stanowisk CAD do tworzenia projektów
i opracowaƒ w wersji trójwymiarowej, zaprezentowano
modele samochodów wyposa˝onych w nowe systemy
Automotive Lighting (foto).
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Automotive Lighting
na Dniu Technologii
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Wielkie Êwi´to
Fiata 600
Fiat 600 Êwi´tuje 50. urodziny powrotem na tor testowy Mirafiori, gdzie w maju br. oko∏o 70 kolekcjonerów stawi∏o si´ w swoich b∏yszczàcych maszynach. Spotkanie wielbicieli tego ma∏ego samochodu, zaprojektowanego przez
Daniele Giacosa, to ho∏d dla modelu, który zmotoryzowa∏
W∏ochy i na sta∏e wszed∏ do historii tego kraju. Impreza zorganizowana przez Registro Fiat Italiano przenios∏a si´ nast´pnie na ulice Turynu (na zdj´ciu u góry).
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Pepsi Cola wybra∏a Fiata do odÊwie˝enia swojej floty
w Hiszpanii dzi´ki 600 samochodom dostawczym Van
(foto). Na wybór modeli Doblò i Punto wp∏yn´∏a jakoÊç
i technologia, niezawodnoÊç oraz niskie koszty eksploatacji
w po∏àczeniu z w∏oskim stylem. Wszystkie samochody sà
wyposa˝one w silnik Multijet 1.3 o mocy 70KM.
600 samochodów dostawczych Fiata nie boi si´ równie˝
porównaƒ pod wzgl´dem ∏adownoÊci: Doblò Cargo jest liderem w swoim segmencie przy pojemnoÊci 3,8 m3 i ∏adownoÊci wynoszàcej ponad 800 kg. Z kolei Punto Van plasuje si´ w czo∏ówce swojej klasy przy wewn´trznej pojemnoÊci 1 m3 (∏adownoÊç 510 kg).
Umowa z koncernem Pesi-Cola jest ukoronowaniem doskona∏ych wyników uzyskanych w 2004 roku przez sektor
Samochodów Dostawczych Fiata w Hiszpanii. Ju˝ drugi rok
z rz´du Fiat Veicoli Commerciali pozostaje najlepszà markà
pod wzgl´dem niezawodnoÊci pojazdów flotowych – potwierdza to analiza przeprowadzona przez mi´dzynarodowà
grup´ Lease Plan, Êwiatowego lidera w administrowaniu
i kierowaniu flotami, dzia∏ajàcego od 40 lat w szesnastu
krajach czterech kontynentów.

SAMOCHODY IVECO DLA
STRA˚AKÓW Z AMMANU
Stra˝acy z Ammanu w Jordanii majà do dyspozycji 27
nowych samochodów stra˝ackich wyprodukowanych
przez dzia∏ pojazdów specjalnych marki Iveco w Bresci. Chodzi o 10 ci´˝kich pojazdów Bull, 9 Êrednich
City Eurofire i 8 beczkowozów, które wchodzà w sk∏ad
drugiej transzy z 42 pojazdów przeznaczonych dla
ammaƒskiej stra˝y. Przekazanie aut nastàpi∏o w marcu w dyrekcji centralnej S∏u˝b Przeciwpo˝arowych
stolicy Jordanii w ramach projektu „Strethening of
Jordan Civil Defence Project”, czyli planu pomocowego majàcego wzmocniç obron´ cywilnà Jordanii.
W uroczystoÊci przekazania pojazdów wzi´∏y udzia∏
najwy˝sze w∏adze Jordanii i W∏och. Dyrektor Generalny Stra˝y Po˝arnej Mahmoud A. Abbadi zachwala∏
w∏aÊciwoÊci samochodów Iveco, okreÊlajàc je jako
wyroby o wysokiej jakoÊci technologicznej i doskona∏ych osiàgach, które mogà reagowaç w ka˝dych warunkach z zachowaniem pe∏nego bezpieczeƒstwa.

PEUGEOT WYBIERA
MAGNETI MARELLI

Królowa
w Szanghaju

System telematyczny RT3 produkowany przez Magneti Marelli
we francuskim zak∏adzie Chatelleraut zosta∏ doceniony przez
Peugeuota, który zastosowa∏ go w swoim modelu 607. Kolorowy, 7” wyÊwietlacz TFT, wbudowany w konsol´ centralnà,
gwarantuje maks. rozdzielczoÊç obrazu. System obs∏uguje
sprz´t audio, telefon GSM Dual Band i nawigator satelitarny.
System RT3 mo˝e obs∏ugiwaç RDS-TMC, specjalnà aplikacj´
RDS, która przekazuje dane o nat´˝eniu ruchu i warunkach
meteorologicznych za pomocà cz´stotliwoÊci radiowych FM.

Na ca∏ym Êwiecie Ferrari cieszy si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià. Dwa pierwsze modele F430, które dotar∏y
do Chin (na zdj´ciu) spotka∏y si´ z goràcym przyj´ciem ponad dwustu dziennikarzy prasowych i telewizyjnych z ca∏ego kraju. Po raz pierwszy firma produkujàca samochody
z charakterystycznym logo (koƒ wspi´ty na zadnich nogach)
zaprezentowa∏a si´ na Salonie Samochodowym w Szanghaju. Dyrektor Generalny dzia∏u Granturismo Amadeo Felisa wyjaÊnia: „W ciàgu trzech-czterech lat Chiny mogà staç
si´ dla naszej marki jednym z g∏ównych rynków na Êwiecie.
Lecz nie Êpieszmy si´. DziÊ najwa˝niejsze jest stworzenie
solidnej sieci sprzeda˝y i obs∏ugi, aby zapewniç jak najlepsze us∏ugi dla naszych nowych klientów”. ¸àcznie z czterema punktami sprzeda˝y istniejàcymi obecnie w Szanghaju,
Pekinie, Szenzen i Xiamen, do koƒca wrzeÊnia w Chinach
funkcjonowaç b´dzie dziesi´ç salonów Ferrari.
Z Szanghaju do Las Vegas wiedzie d∏uga droga, lecz w tym
mieÊcie po∏o˝onym w stanie Nevada pasja do czerwonych
Ferrari jest nie mniejsza ni˝ zami∏owanie do hazardu. Tutaj
w ostatnich dniach otwarto nowy salon i pierwszy Ferrari
Store w Ameryce Pó∏nocnej. W 2004 roku firma z Maranello sprzeda∏a w Stanach Zjednoczonych 1440 samochodów, o 7% wi´cej ni˝ w poprzednim roku.

SUKCESY SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH FIATA

Technologia i innowacja
Prototyp „Sportiva Latina” (foto) zaprezentowany przez
Centrum Badawcze Fiata na Salonie w Barcelonie wygra∏ nagrod´ jury za innowacje. WÊród nich znalaz∏a si´ konstrukcja
„split frame”, w której rama podwozia i kabina pojazdu sà oddzielone od elementów t∏umiàcych drgania, system regulacji
ko∏a kierownicy, „steer-by-wire”, który u∏atwia kierowanie ko∏ami za pomocà impulsów elektrycznych.

Samochody dostawcze Fiata cieszà si´ powodzeniem nie
tylko w Hiszpanii. We W∏oszech zajmujà I miejsce w sprzeda˝y z ponad 40% udzia∏em w rynku i walczà o pozycj´ lidera w Europie. Wyniki uzyskane w pierwszych miesiàcach 2005 roku na rynku w∏oskim sà bardzo pozytywne
i obrazujà tendencj´ przeciwnà do konkurentów. Pomimo
˝e popyt jest stabilny, samochody dostawcze Fiata zyska∏y
prawie dwa punkty procentowe w stosunku do ub. r.
Wszystkie pojazdy dostawcze Fiata zajmujà we W∏oszech
pozycj´ lidera w swoich przedzia∏ach rynkowych.
Na samym szczycie gamy sprzedawanej w ponad 80 krajach znajdujà si´ Ducato i Doblò. Doblò to idealny model
dla ma∏ych przedsi´biorców, jak i du˝ych firm. Tak˝e Ducato utrzymuje swoje mocne punkty. W pierwszych pi´ciu
miesiàcach roku we W∏oszech sprzedano oko∏o 15 tys.
sztuk tego modelu i jest to rekord uzyskany dzi´ki silnikowi 2.8 JTD o mocy 146 KM. Prognozy na II pó∏rocze 2005
roku mówià o rosnàcym popycie.

po dachu
Êwiata
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Chodzàc
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„W moim górskim ˝yciu mam czterech
bohaterów: Jerzego Kukuczk´, Reinholda
Messnera, Erharda Loretana i Krzysztofa
Wielickiego. WnieÊli oni wiele do historii
himalaizmu” – tak powiedzia∏ Peter Hilary,
syn Edmunda, pierwszego zdobywcy Mount
Everestu, gdy w Nowym Jorku wr´cza∏
Wielickiemu nagrod´ The Explorers Clubu.

Urodzi∏ si´ w 1950 r. Absolwent
Politechniki Wroc∏awskiej.
Osiem lat pracowa∏ w tyskiej
FSM zanim w 1983 roku
poÊwi´ci∏ si´ ca∏kowicie
dzia∏alnoÊci w Klubie
Wysokogórskim. „Czasem
trzeba podejmowaç decyzje
z pozoru tylko szalone”.
Zas∏ynà∏ z tego, ˝e lubi wspinaç
si´ szybko, nowymi trasami,
wchodziç na szczyty samotnie
(jak na Lhotse), nie u˝ywaç
tlenu z butli. Autor ksià˝ki
„Korona Himalajów”. Równie˝
biznesmen.

Roku 1956 nie pami´tam, ale znam
z historii. Lata 60. to The Beatles, d∏ugie w∏osy i spodnie dzwony, a ich
schy∏ek to studencka wiosna 1968
– ulotki, barykady, apele, manifestacje. Mia∏em wtedy dopiero skoƒczone 18 lat... Moja ˝yciowa przygoda
z górami, wspinanie si´ na coraz wy˝sze szczyty, zacz´∏a si´ na Politechnice Wroc∏awskiej. Próbowa∏em si´ te˝
z ˝aglami, ale moje serce nie za wodà
a za górami posz∏o.
Do studenckiego klubu wysokogórskiego wprowadzili mnie Wanda Rutkiewicz i Wojciech Kurtyka. WczeÊniej
obserwowali mnie jak sobie radz´
na ska∏kach, w Tatrach – ostra selekcja by∏a wówczas rzetelnie praktykowana, mia∏a gwarantowaç bezpieczeƒstwo w górach. Kiedy zosta∏em
cz∏onkiem klubu kierowanego wówczas przez Bogdana Jankowskiego,
pozwolono mi realizowaç marzenia
o Dolomitach, Alpach, Kaukazie,

wreszcie o Himalajach. Niektóre
z górskich gigantów pokona∏em w zimie. Zimowe wyprawy zaczà∏ Andrzej
Zawada. Do∏àczy∏em do niego z Leszkiem Cichym.
Na prze∏omie lat 1979/1980 mówi∏o
si´ g∏oÊno o polskich himalaistach.
Nawet bardzo g∏oÊno. Nikt przed nimi
nie odwa˝y∏ si´ zimà postawiç nogi
na szczycie Mount Everestu. Polska
ekipa podj´∏a si´ tego wyczynu, majàc
(te˝ po raz pierwszy) ze sobà... radiostacj´ dalekiego zasi´gu umo˝liwiajàcà ∏àcznoÊç z krajem, z rodzinami,
które czeka∏y w napi´ciu.
Po Mount EvereÊcie przysz∏a kolej
na inne szczyty. Zima w Himalajach
jest groêna, nie ka˝dy chce si´ mierzyç
z niskimi temperaturami, z uporczywym wiatrem, krótkimi dniami. Rodacy jednak wybrali sobie t´ por´, a ja
kocham wysi∏ek, oblodzonà brod´,
zmro˝one powieki. Kierunek zapoczàtkowany przez Zawad´ jest dla mnie

Prawda, ze nie jestem ju˝ m∏ody, ale
wi´kszà rol´ ni˝ wiek odgrywa w górach g∏owa. Mia∏em 46 lat, gdy wszed∏em na drugi co do wysokoÊci szczyt
Êwiata, a tydzieƒ póêniej samotnie
wspià∏em si´ na inny oÊmiotysi´cznik
– Nanga Parbat. Od tego czasu lat mi
jeszcze przyby∏o, ale przyby∏o te˝ doÊwiadczenia. A to si´ liczy. Tak bardzo,
jak odpowiedzialnoÊç, której uczono
nas w studenckim klubie wysokogórskim. Uczy∏em si´ jej równie˝ sam
– w górach. Idea∏em by∏oby wspinaç

nym na rynku pracy. A jak nie wypaÊç
z gospodarki rynkowej wyje˝d˝ajàc
na trzy miesiàce w góry? W weekend
wspinajà si´ po ska∏kach, w poniedzia∏ek zak∏adajà krawaty i idà do biur,
czy innej pracy. Przestano realizowaç
sportowe cele – powsta∏a pokoleniowa luka. M∏odzi te˝ inaczej patrzà dziÊ
na sukces, chcà go osiàgnàç natychmiast. Zapominajà, ˝e przygoda z górami nabiera wi´kszej wartoÊci, gdy
marzenia nie spe∏niajà si´ od razu,
z marszu. Oni wolà „zdobywaç” szczy-

gan zmiót∏ baz´. Okupione ogromnym
wysi∏kiem zak∏adanie blisko 5 kilometrów lin por´czowych posz∏o na marne. Wszyscy jednak szcz´Êliwie wróciliÊmy do kraju, choç niektórzy z powa˝nie odmro˝onymi koƒczynami.
Kompletuj´ ekip´. Nie wykluczam, ˝e
znajdà si´ w niej himalaiÊci z by∏ych republik radzieckich. Zw∏aszcza, ˝e ci
majà teraz swoje „pi´ç minut”, tak jak
my mieliÊmy je w latach osiemdziesiàtych. Polacy jako pierwsi w Êwiecie uzyskali zezwolenie na spinanie si´ zimà
w Karakorum – i to od strony chiƒskiej!

si´ teraz z ludêmi, których zna∏em, tak
jak Wand´ Rutkiewicz, Jurka Kukuczk´ czy Leszka Cichego… Wiedzia∏bym, czego po kim mo˝na si´ spodziewaç. Ale czasy si´ zmieni∏y. „Z∏ota dekada” polskiego alpinizmu nale˝y do przesz∏oÊci.
Zmieni∏a si´ rzeczywistoÊç, sukces ma
inny smak. W latach 80. wyrusza∏o
z Polski 20-30 sportowych wypraw
w roku, teraz zaledwie trzy. Prawda
jest taka: w latach 90. alpiniÊci musieli powróciç do swych zawodów albo
„przebran˝owiç” si´, chcàc byç obec-

ty wprowadzani tam przez Szerpów
i przewodników. Dlatego zamierzam
napisaç ksià˝k´ o pokoleniu, które zaczyna∏o swà przygod´ z górami mi´dzy
„póênym Gomu∏kà a wczesnym Gierkiem”. Nie b´d´ kontestowa∏ ani poucza∏. Przedstawi´ jedynie w∏asne
przemyÊlenia. I zmiany, jakie zasz∏y
w Êwiecie w obyczajowoÊci, etyce
– zw∏aszcza pod koniec XX wieku. To
b´dzie ksià˝ka, w której pragn´ po∏àczyç góry... z ˝yciem. Niebo z ziemià.
˚adnej chronologii wydarzeƒ, ˝adnych
dat tam nie b´dzie.
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wcià˝ aktualny – sta∏ si´ przecie˝ polskà specjalnoÊcià, pozwoli∏ nam
przejÊç do historii. Dlatego chc´
ugruntowaç zdobytà pozycj´ i po raz
kolejny zamierzam zrealizowaç sportowy cel. W listopadzie wyruszam w drog´. Po 2-3 tygodniowej aklimatyzacji
na siedmiotysi´czniku spróbuj´ zaatakowaç K-2, drugi szczyt Êwiata. Ten
szczyt powinniÊmy zdobyç w maksimum trzydzieÊci dni. W ostatnich
dniach pobytu pod K-2, w roku 2003,
wiatr niemal urywa∏ nam g∏owy, hura-
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Grupa Fiat

Mimo wszystko

- poprawa
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wyników
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W pierwszym kwartale tego roku poprawi∏y
si´ wyniki przedsi´biorstwa. Sektor Auto
redukuje straty pomimo spadku popytu.
Dobrà sytuacj´ odnotowujà CNH, Iveco,
a tak˝e dostawcy komponentów.
Zatwierdzono za∏o˝enia na 2005 rok.

Poprawi∏y si´ wyniki Fiata, pomimo i˝ utrzymujàcy si´ spadek popytu na rynku samochodowym negatywnie wp∏ywa na najwa˝niejszy Sektor Grupy. Wyniki
za pierwszy kwarta∏ 2005 roku wykazujà sprzeda˝ na poziomie 10,8 mld euro
i by∏y o 2,4% ni˝sze w stosunku do tego samego okresu 2004 roku. JeÊli jednak
pominiemy sektor samochodowy, przychody wzros∏y o 3,2%. Dodatni jest zysk
uzyskany z zarzàdzania zwyczajnego (nowy wskaênik odzwierciedlajàcy sytuacj´
firmy z wy∏àczeniem zdarzeƒ nadzwyczajnych), który zosta∏ podwojony i wzrós∏
z 24 do 47 mln euro.
Dzi´ki przychodom uzyskanym w wyniku umowy z GM, zysk operacyjny za trzy
miesiàce wyniós∏ 729 mln euro (71 mln w pierwszym kwartale 2004 roku), a wynik przed opodatkowaniem, ze straty 267 mln euro, wzrós∏ do 561 mln zysku.
P∏ynnoÊç utrzymuje si´ na dobrym poziomie i na dzieƒ 31 marca wynosi∏a
5,7 mld. Niezmienione pozosta∏y natomiast zobowiàzania finansowe.
W pierwszym kwartale 2005 roku Fiat podjà∏ kilka strategicznych decyzji. Oprócz
porozumienia z General Motors o rozwiàzaniu „master agreement” – umowy podpisanej w 2000 roku, która przynios∏a bud˝etowi firmy 1,55 mld euro – podj´to
te˝ decyzj´ o przeniesieniu z Ferrari na Fiata prawo w∏asnoÊci do marki Maserati. Ponadto firma Maserati rozpocznie Êcis∏à wspó∏prac´ technicznà i handlowà
z Alfa Romeo. Innà wa˝nà decyzjà majàcà zwi´kszyç konkurencyjnoÊç, jest utworzenie spó∏ki Fiat Powertrain Technologies, która b´dzie prowadziç dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z projektowaniem i produkcjà silników i skrzyƒ biegów dla ca∏ej Grupy.
NowoÊci pojawi∏y si´ równie˝ w dziedzinie sojuszy: Fiat, Peugeot-Citroën i Tofas

podpisa∏y porozumienie dotyczàce
opracowania i produkcji w Turcji nowego lekkiego samochodu dostawczego,
natomiast Iveco Finance rozpocz´∏o
wspó∏prac´ z Barclays w celu poprawy
us∏ug finansowych dla klientów.
JeÊli chodzi o sytuacj´ najwa˝niejszych
sektorów przemys∏owych, w pierwszym
kwartale 2005 roku, przychody Fiat Auto wynosi∏y 4,6 miliarda euro, co stanowi spadek o 9,3 procent w stosunku
do tego samego okresu 2004 roku.
Pomimo tego, straty Sektorów zmala∏y
z 146 do 129 mln euro. Spadek ten
odzwierciedla zmniejszenie popytu
w Europie, tylko cz´Êciowo zrekompensowane doskona∏à sytuacjà firmy
w Brazylii, gdzie Fiat jest liderem
w sprzeda˝y samochodów i pojazdów
dostawczych przy udziale rynkowym
na poziomie 24,6%.
Rosnà obroty sektora CNH, który
w pierwszym kwartale uzyska∏ 2,3 mld
euro (+ 1,6%). Wyniki te odnotowano
mimo negatywnych skutków kursu wymiany dolara w stosunku do euro:
przy korzystnych warunkach wymiany,
wzrost wynosi∏by oko∏o 3%. Obroty Iveco wynios∏y 2,2 mld euro, natomiast

SAMOCHODY – Przychody
(w mln euro)
Fiat Auto
Ferrari - Maserati
Razem

2005
4.623
358
4.981

2004
5.095
336
5.431

1 kwarta∏
Zmiana
-9,3%
6,5%
-8,3%

SAMOCHODY – wynik uzyskany z zarzàdzania zwyczajnego
(w mln euro)
Fiat Auto
Ferrari - Maserati
Razem

2005
(129)
(37)
(166)

2004
(146)
(39)
(185)

1 kwarta∏
Zmiana
17
2
19

2005
2.333
124

2004
2.297
118

1 kwarta∏
Zmiana
1,6%
6

2005
2.228
65

2004
2.126
60

1 kwarta∏
Zmiana
4,8%
5

MASZYNY ROLNICZE I BUDOWLANE
(w mln euro)
Przychody
Wynik uzyskany z zarzàdzania zwyczajnego

POJAZDY PRZEMYS¸OWE
(w mln euro)
Przychody
Wynik uzyskany z zarzàdzania zwyczajnego

Rachunek ekonomiczny Grupy
(w mln euro)
Przychody netto
Wynik uzyskany z zarzàdzania zwyczajnego

1 kwarta∏ 2005

1 kwarta∏ 2004

10.755

11.024

47

24

Wynik operacyjny

729

71

Wynik przed opodatkowaniem

561

(267)

Wynik netto Grupy i firm zewn´trznych

293

(392)

Wynik netto Grupy

295

(390)

Badania i rozwój

wynik uzyskany z zarzàdzania zwyczajnego si´gnà∏ 65 milionów euro, co
stanowi wzrost o 5 milionów w porównaniu z pierwszymi trzema miesiàcami 2004 roku. Lepsze sà równie˝ przychody Comau, Magneti Marelli i Teksidu. Za∏o˝enia na pozosta∏à
cz´Êç roku wykazujà w dalszym ciàgu
os∏abienie rynku samochodowego.
W tej sytuacji Fiat Auto k∏adzie nacisk
na nowe modele: Crom´, Alf´ 159
i Brer´ oraz nowe Punto. Dobre perspektywy rysujà si´ dla CNH i Iveco.
Majàc na uwadze, ˝e rok 2004 ma
byç ostatnim rokiem straty netto,
Grupa Fiat potwierdza w bie˝àcym ro-

339

343

ku wyznaczone cele: dalszà popraw´ wyniku operacyjnego uzyskanego z zarzàdzania zwyczajnego i pozytywny wynik netto. Zarzàd Fiata
ustali∏ dat´ zwo∏ania Zgromadzenia
Akcjonariuszy na dzieƒ 23 czerwca.
W porzàdku dnia znalaz∏o si´ mi´dzy innymi dostosowanie systemu
Coroprate Governance do najnowszych kierunków wynikajàcych mi´dzy innymi z rozporzàdzeƒ wydanych
przez NYSE (gie∏da Wall Street) oraz
rozszerzenie sk∏adu Zarzàdu z 11
do 14 cz∏onków: 8 z nich b´dzie
niezale˝nych, co powinno zagwarantowaç wi´kszà przejrzystoÊç.

KOMPONENTY I SYSTEMY PRODUKCYJNE – Przychody
(w mln euro)
Komponenty (Magneti Marelli)
Wyroby metalurgiczne (Teksid)
Czynniki i systemy produkcyjne (Comau)
Razem

2005
966
237
316
1.519

2004
861
224
348
1.433

1 kwarta∏
Zmiana
12,2%
5,8%
-9,2%
6,0%

Komponenty i systemy produkcyjne–Wynik z zarzàdzania zwyczajnego
(w mln euro)
Komponenty (Magneti Marelli)
Wyroby metalurgiczne (Teksid)
Czynniki i systemy produkcyjne (Comau)
Razem

2005
33
5
(9)
29

2004
32
11
(8)
35

1 kwarta∏
Zmiana
1
-6
-1
-6

2005
171
93
122
386

2004
237
102
131
470

1 kwarta∏
Zmiana
-27,8%
-8,8%
-6,9%
-17,9%

INNE DZIA¸ALNOÂCI – Przychody
(w mln euro)
Us∏ugi (Business Solutions)
Wydawnictwa i Komunikacja (Itedi)
Holdingi i inne
Razem

INNE DZIA¸ALNOÂCI – wynik uzyskany z zarzàdzania zwyczajnego
(w mln euro)
Us∏ugi (Business Solutions)
Wydawnictwa i Komunikacja (Itedi)
Holdingi i inne
Razem

2005
2
5
(12)
(5)

2004
11
2
(17)
(4)

1 kwarta∏
Zmiana
-9
3
5
-1
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„Samochód z krwi i koÊci” – tak Fiata Crom´ opisujà dziennikarze, wymieniajàc si´ wra˝eniami z jazdy próbnej. Najwi´kszymi atutami tego modelu sà bowiem mocne silniki, komfort wn´trza oraz korzystna relacja jakoÊci
do ceny. To auto dla tych, którzy stawiajà na racjonalnoÊç, ale nie negujà
prawdziwych emocji; dla tych, do których przemówi oryginalna, a zarazem
wywa˝ona linia projektu Giorgio Giugiaro, starannie dopracowane wykoƒczenia i zaskakujàco dobra dynamika. To auto bardziej sportowe ni˝ rodzinne.
Croma, zaprezentowana szerokiej publicznoÊci pod koniec kwietnia, w Polsce pojawi si´ w sprzeda˝y tego lata. Nowy Fiat, reinkarnacja modelu popularnego w latach 80., zajmuje miejsce w górnym przedziale segmentu „D”.
Wa˝nego strategicznie, bo majàcego a˝ 16 procentowy udzia∏ w sprzeda˝y
samochodów w ca∏ej Europie, ale nie∏atwego, bo n´kanego wyjàtkowo ostrà
konkurencjà. Poza tym w ostatnim czasie proces tworzenia „jednobry∏owców” przeszed∏ pewnà ewolucj´, która sk∏oni∏a projektantów Fiata do zastosowania w przypadku Cromy zupe∏nie nowatorskiej formu∏y: troch´ limuzyny,
odrobina station wagon plus coÊ z pojazdu wielofunkcyjnego. Decyzj´ t´
podj´to oczywiÊcie dopiero po gruntownej analizie oczekiwaƒ kierowców.
„W tym przedziale rynku – wyjaÊnia Luca De Meo, odpowiedzialny za mark´
Fiat – docelowym klientem jest ojciec rodziny: m´˝czyzna w wieku 35-50 lat,
˝onaty, posiadajàcy dzieci. Od samochodu wymaga bezpieczeƒstwa, wiarygodnoÊci, przestronnoÊci i zdolnoÊci transportowych. Ale nie tylko. Bardzo
cz´sto zdarza si´, ˝e ci, którzy przy zakupie samochodu kierujà si´ komfor-

firma

Solidny, z wyjàtkowo przestronnà kabinà
i pojemnym baga˝nikiem, nowy model
Fiata potrafi pokonywaç setki kilometrów
nie nu˝àc swoich pasa˝erów i sprawiajàc
wiele radoÊci tym, którzy zasiadajà
za jego kierownicà.
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Croma!

Giancarlo Riolfo

Ta wspania∏a
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tem wn´trza i funkcjonalnoÊcià, doznajà bolesnego rozczarowania je˝eli
chodzi o walory dynamiczne. Dlatego
chcieliÊmy, ˝eby Crom´ nap´dza∏y silniki o doskona∏ych osiàgach, w tym
równie˝ nowy turbodiesel 2,4 Multijet 20v o mocy 200 KM, który wraz
z tym modelem debiutuje na rynku”.
˚eby zrozumieç nowà Crom´, nie wystarczy jà tylko obejrzeç, trzeba
do niej wsiàÊç, i to najlepiej do ty∏u
samochodu. Drugi rzàd foteli to bolàczka wi´kszoÊci samochodów: siedzenia sà zazwyczaj zapadni´te, widocznoÊç ograniczona, niewiele miejsca pozostaje na g∏ow´ i nogi, zw∏aszcza jeÊli ma si´ ponad 170 cm wzro-
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stu. W Cromie mo˝na natomiast przyjàç zupe∏nie naturalnà pozycj´, bez
wysi∏ku widzi si´ ca∏à drog´, kolana
pozostajà z dala od przednich siedzeƒ
nawet wtedy, gdy jest si´ zawodnikiem dru˝yny koszykarskiej. Piszemy
to z pe∏nà ÊwiadomoÊcià, poniewa˝
przeprowadziliÊmy pewien eksperyment. Sadzajàc ros∏ego, mierzàcego
ponad 190 cm wzrostu ochotnika
na tylnym siedzeniu Cromy, z premedytacjà odsun´liÊmy przedni fotel
maksymalnie do ty∏u, odchylajàc dodatkowo oparcie. Pomimo tych zabiegów r´ka swobodnie mieÊci∏a si´ pomi´dzy kolanami a przednim fotelem.
Sekret takiego komfortu wn´trza tkwi

Pod projektem Fiata Cromy podpisa∏ si´ Giorgio Giugiaro.

nie w rozmiarach karoserii (samochód ma ponad 475 cm d∏ugoÊci),
ale w innowacyjnej metodzie wykorzystania przestrzeni. Giugiaro i Fiat zaproponowali samochód o dziesi´ç
centymetrów wy˝szy od aut konkurentów, dzi´ki czemu kabina mog∏a
zostaç przesuni´ta lekko do przodu,
a siedzenia podniesione. Tym samym
prowadzàcy widzi doskonale ca∏à drog´ i odnosi wra˝enie, jakby siedzia∏
za kierownicà samochodu jednobry∏owego albo terenówki. Te dziesi´ç dodatkowych centymetrów odgrywa
jeszcze istotniejszà rol´ z ty∏u pojazdu.
Do Cromy wsiada si´ bez koniecznoÊci pochylania si´ lub wspi´cia

SILNIK

POJEMNOÂå

MOC

PR¢DKOÂå PRZYSPIESZ.
ZU˚YCIE PALIWA
MAKSYMALNA
0-100
l/100km (cykl miesz.)

1.9 MULTIJET

1910 cc

120 KM

195 km/h

11,3 s

6,1

1.9 MULTIJET 16v

1910 cc

150 KM

210 km/h

9,6 s

6,1

2.4 MULTIJET 20v

2387 cc

200 KM

216 km/h

8,5 s

8,0
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na palcach. Pozycja jest naturalna,
siedzenie bez zag∏´bieƒ, a nogi majà
wystarczajàco du˝o miejsca.
„Z zasady samochody z segmentu D
– potwierdza Sergio Cravero, odpowiedzialny za projekt o kryptonimie
Croma – oferujà komfort jazdy na tylnych siedzeniach tym pasa˝erom,
którzy majà nie wi´cej ni˝ 170 cm
wzrostu. My wyznaczyliÊmy sobie cel
znacznie ambitniejszy: zapewniç wygodnà podró˝ pi´ciu osobom mierzàcym do 192 cm”.
Giorgio Giugiaro obudowa∏ kabin´ karoserià o ∏agodnym kszta∏cie i idealnym
profilu
aerodynamicznym
(wspó∏czynnik CX wynosi 0,28), dzi´-
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Deska rozdzielcza z wyÊwietlaczem nawigatora.
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ki czemu auto zu˝ywa mniej paliwa.
Linia jest wywa˝ona, przód zw´˝a si´
ku ∏adnie wyeksponowanej os∏onie
ch∏odnicy. PojemnoÊç baga˝nika jest
spora: 500, a po z∏o˝eniu przednich
siedzeƒ - 1600 litrów. Ponadto wn´k´
baga˝owà mo˝na wykorzystaç w sposób modu∏owy, zwi´kszajàc tym samym gam´ jej zastosowaƒ. Zdaniem
Giugiaro, Cromy nie mo˝na klasyfikowaç wed∏ug tradycyjnych kanonów.
„To nie jest ani jednobry∏owiec – mówi
turyƒski projektant – ani station wagon.
Lubi´ nazywaç jà „comfort wagon”.
Kanapa tylna zamontowana jest wy˝ej ni˝ w typowej limuzynie, ale ni˝ej
ni˝ w samochodzie jednobry∏owym
lub terenowym. Dzi´ki temu sprytnemu zabiegowi oraz obni˝eniu progu,
który teraz znajduje si´ na wysokoÊci
pod∏ogi, wsiadanie i wysiadanie nie
sprawia najmniejszego k∏opotu”.
Praktyczny i przestronny, zdolny
do spe∏niania oczekiwaƒ ca∏ej rodziny,
Fiat Croma jest równie˝ bardzo przy-

jemny w prowadzeniu. Projektanci
skupili si´ g∏ównie na silnikach zasilanych olejem nap´dowym montowanych w ponad 80% samochodów
Êrednich i du˝ych. Wybór pad∏ na trzy
szczególnie interesujàce turbodiesle
z wtryskiem Multijet: dwa czterocylindrowe o pojemnoÊci 1,9 l i mocy 120
i 150 KM (w wersji 16-zaworowej)
oraz nowy pi´ciocylindrowy 2,4 l
o mocy 200 KM, który oferuje rekordowy wspó∏czynnik mocy 84 KM/l
i fantastyczne osiàgi – maksymalnà
pr´dkoÊç 216 km/h oraz przyÊpieszenie od zera do 100 km w 8,5 s. Gam´ uzupe∏nia czterocylindrowy, 16zaworowy silnik benzynowy o pojemnoÊci 2,2 l i mocy 147 KM (nie b´dzie jeszcze dost´pny podczas premiery rynkowej). Jednostka benzynowa wyposa˝ona b´dzie w skrzyni´ 5biegowà z mo˝liwoÊcià zamontowania
skrzyni automatycznej, natomiast jednostki Diesla wyposa˝ono w skrzynie 6-biegowe z mo˝liwoÊcià wyboru

manualnej lub automatycznej skrzyni
w przypadku silnika 1.9 Multijet
o mocy 150 KM i 2,4 Multijet o mocy 200 KM, gdzie skrzynia automatyczna jest w wyposa˝eniu standardowym. Wszystkie nap´dy sà zgodne
z normà Euro 4. Diesle wyposa˝ono
w filtr czàsteczkowy, zatrzymujàcy 95% py∏ów. Komponent ten nie
wymaga wymiany ani konserwacji
przez ca∏y cykl ˝ycia samochodu, zachowujàc swoje parametry nawet
po 250 tysiàcach kilometrów.
Croma ma opini´ fantastycznej w prowadzeniu, co zawdzi´cza równie˝ wysokiej sztywnoÊci skr´tnej nadwozia
(100.600 daNm/rad). Zawieszenie
przednie bazuje na dobrze sprawdzonym schemacie McPhersona, tylne
jest typu multilink. Aktywne bezpieczeƒstwo zapewniajà zaawansowane
systemy elektronicznej kontroli hamowania, nap´du i stabilnoÊci. Pasywne
opiera si´ nie tylko na strukturalnej solidnoÊci „komory prze˝ycia”, czyli kabi-

o 20% ni˝sze ni˝ u konkurencji.
Wszystko na potwierdzenie polityki
handlowej, która stawia na najwy˝szà
jakoÊç po rozsàdnej cenie.

Sportowy
dla rodziny
Z Tivoli do Cassino – gdzie Croma jest
produkowana – i z powrotem jest 318
kilometrów autostradà i drogami górskimi. W∏aÊnie na takiej trasie przeprowadzono test nowego Fiata, uznajàc go za wystarczajàcy do kompleksowej oceny parametrów samochodu. Do tej próby wybrano auto z silnikiem turbodiesel Multijet 1,9 16v
o mocy 150 KM, po∏àczonym zarówno z szeÊciobiegowà skrzynià manualnà jak i z automatycznà.
Po zaj´ciu miejsca i regulacji siedzenia (w testowanej wersji za pomocà

sterowników elektrycznych) od razu
docenia si´ naturalnoÊç pozycji kierowcy i doskona∏à widocznoÊç, którà
zapewniajà du˝e lusterka wsteczne.
Deska rozdzielcza robi solidne wra˝enie, jakoÊç zastosowanych materia∏ów nie budzi zastrze˝eƒ. Siedzenia
i poszycia drzwi pokryte sà skórà
w kolorze be˝owym. Za wyjàtkiem wy∏àcznika zap∏onu, przeniesionego
na tunel Êrodkowy obok hamulca postojowego, wszystkie mechanizmy
znajdujà si´ tam, gdzie mo˝na si´ by∏o ich spodziewaç. Tà jedynà zmian´
wymusi∏a koniecznoÊç zwolnienia
miejsca na desce rozdzielczej dla dodatkowej poduszki powietrznej os∏aniajàcej kolana w przypadku zderzenia czo∏owego. Wielkie brawa dla projektantów, którzy zdobyli si´ na ten
krok ryzykujàc niezadowoleniem u˝ytkowników, od trzydziestu lat przyzwy-

Wn´trze nowego Fiata Croma: wyjàtkowy komfort i wykoƒczenia godne najwy˝szego uznania.
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ny, ale na ca∏ym zespole akcesoriów,
obejmujàcym pasy bezpieczeƒstwa
z napinaczami i ogranicznikami napr´˝enia, zag∏ówki chroniàce przed urazami kr´gów szyjnych i a˝ siedem poduszek powietrznych w wyposa˝eniu seryjnym. NowoÊcià jest to, ˝e dwie
z nich zamontowane sà na wysokoÊci
kolan kierowcy i pasa˝era z przodu,
w zwiàzku z czym projektanci zmuszeni byli przenieÊç wy∏àcznik zap∏onu
na tunel mi´dzy siedzeniami.
JeÊli chodzi o akcesoria, Fiat Croma
b´dzie dost´pny w trzech wersjach
wyposa˝enia. Nawet najskromniejsza
– zwana Active – b´dzie mia∏a klimatyzacj´, elektryczne szyby we wszystkich drzwiach, regulowane siedzenia
oraz obowiàzkowy „zestaw bezpieczeƒstwa” (ABS, EBD, mocowania typu Isofix, siedem poduszek). Ceny
b´dà naprawd´ okazyjne, Êrednio
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Gama wyposa˝enia obejmuje m.in. otwierany dach panoramiczny.
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czajonych do obecnoÊci stacyjki tu˝
pod kierownicà.
Poza tà jedynà niedogodnoÊcià Croma
robi wszystko, co w jej mocy, by zapewniç swym pasa˝erom maksymalnà wygod´. Przyk∏adowo: ustawiajàc
temperatur´ we wn´trzu kabiny, wystarczy jedynie zaprogramowaç klimatyzacj´, która reszt´ wykona automatycznie. JeÊli zrozumie si´ zasad´ dzia∏ania nawigatora satelitarnego, mo˝na
wyzbyç si´ obaw przed ewentualnym
zgubieniem drogi: uspokajajàcy damski g∏os prowadzi kierowc´ prosto
do celu. Zaskoczeniem – oczywiÊcie
pozytywnym – jest „ma∏y” turbodiesel 1,9 l. Oprócz obiecanych 150 KM
silnik ten charakteryzuje si´ równie˝
imponujàcym momentem nap´dowym: 320 Nm przy 2000 obrotów,
lepszym ni˝ w wielu trzylitrowych jednostkach benzynowych. Dzi´ki temu
radzi sobie doskonale z niskimi obrotami nawet wtedy, gdy kierujàcy zapomni o zredukowaniu biegu. To swoista
gwarancja bezpieczeƒstwa, na przyk∏ad, podczas wyprzedzania na drodze
z Avezzano do Sora, biegnàcej wzd∏u˝
Apeninów w regionie Abruzzów.

Mechaniczna, szeÊciobiegowa skrzynia
biegów dzia∏a bez zarzutu, podobnie
jak sprz´g∏o sterowane hydraulicznie.
Brawa nale˝à si´ tak˝e elektrohydraulicznemu wspomaganiu kierownicy
EHPS, które dostosowuje si´ do pr´dkoÊci oraz kàta skr´tu. Kierownicà lekko si´ manewruje i precyzyjnie kieruje
nawet przy znacznych pr´dkoÊciach,
dzi´ki czemu prowadzàcy czuje ruch
kó∏. Uk∏ad jezdny to kompromis pomi´dzy komfortem a duchem sportowym – przechy∏ w skr´cie jest ∏agodny,
a reakcja na zmiany trajektorii bardzo
szybka, co w samochodach „rodzinnych” nale˝y do rzadkoÊci. W∏aÊciwoÊci te sà zas∏ugà równie˝ tylnego zawieszenia typu multilink oraz opon
o bardzo niskim profilu (225/45)
na 18-calowych felgach z aluminium.
Nawet kiedy próbujemy troch´ poszaleç, Croma zachowuje si´ pewnie
i – choç robi si´ odrobin´ podsterowna
– daje si´ z ∏atwoÊcià kontrolowaç. Dodajmy jeszcze mocne hamulce (cztery
tarcze, przednie samowentylowane)
oraz imponujàcy zestaw systemów
kontroli elektronicznej – ABS z seryjnie
montowanym EBD, ARS, ESP i tak da-

lej – a otrzymamy samochód nie tylko
bezpieczny w ka˝dych warunkach, ale
∏atwy i przyjemny w prowadzeniu.
Sprawdziwszy wersj´ ze skrzynià mechanicznà, przesiedliÊmy si´ do samochodu z automatem, tym najbardziej wyjàtkowym, bo z hydraulicznym
konwerterem momentu obrotowego,
a z drugiej strony ∏atwo prze∏àczajàcym si´ na tryb manualny. Kiedy auto
jest w ruchu, dêwigni´ mo˝na przesuwaç w przód i w ty∏, by wybraç odpowiedni bieg: po naciÊni´ciu w przód
uzyskuje si´ prze∏o˝enia wy˝sze, ciàgnàc doprowadza si´ do ich redukcji.
Prze∏o˝enia sà krótkie i szybkie. Co
prawda odnosi si´ wra˝enie, jakby reakcja nast´powa∏a z opóênieniem, ale
to tylko wra˝enie. GdybyÊmy mieli
do czynienia ze skrzynià tradycyjnà,
i tak zaj´∏oby to wi´cej czasu.
W praktyce przejÊcie z trybu automatycznego na r´czny jest przydatne tylko
na drogach górskich, kiedy trzeba pokonywaç strome zjazdy lub gdy kierowca chce si´ zabawiç w Schumachera.
W normalnych warunkach, równie˝
przy wyprzedzaniu, du˝o ∏atwiej i przyjemniej jest zaufaç automatowi.
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firma

Stefania Castano

Wi´ksza si∏a
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w jednej
bryle

To debiutanci, ale ju˝ zagarn´li sporà cz´Êç
rynku. Podobajà si´ dlatego, ˝e pomimo
kompaktowych rozmiarów proponujà takà
samà przestrzeƒ i elastycznoÊç jak ich wi´ksi
konkurenci. Poza tym sà pionierami nowej
koncepcji samochodu, którà – jak widaç
na przyk∏adzie Lancii Musa i Fiata Idea
– mo˝na interpretowaç na wiele sposobów.

Najm∏odszy segment rynku motoryzacyjnego – samochody jednobry∏owe lub wielozadaniowe (MPV, Multi Purpose Vehicle) – cieszà si´ w ostatnich latach zaskakujàco du˝ym powodzeniem. Pierwszy przedstawiciel nowej
kategorii, Renault Espace, pojawi∏ si´ w Europie w 1983 r., ale prawdziwy
boom nastàpi∏ dopiero pod koniec lat 90. W 1994 r. na rynku pojawi∏o si´
zaledwie szeÊç modeli tego typu, w roku 2000 ju˝ trzydzieÊci jeden, a dziÊ
stanowià one blisko jednà trzecià europejskiej gamy motoryzacyjnej. Podobnie jak kilka lat wczeÊniej auta station wagon, które zaistnia∏y na rynku du˝ych samochodów po to, by zaspokoiç potrzeby rodzin z dzieçmi, tak i jednobry∏owce stopniowo zmniejsza∏y swoje rozmiary. Ostatnià nowoÊcià sà autka typu „mini”, choç ich prawdziwy protoplasta, Fiat 600 Multipla, powsta∏
ju˝ doÊç dawno, bo w 1956 r. (d∏ugi na 3,53 m, szeroki na 1,45 m, wysoki
na 1,52 m, mia∏ krótkà, „zgniecionà” mask´ oraz nadajàcà si´ do modulowania kabin´, dok∏adnie tak jak dzisiejsze MPV). Nic dziwnego, ˝e po 47 latach Fiat jest w czo∏ówce europejskich producentów, którzy proponujà powrót
do tej kategorii. Czyni to za pomocà dwóch modeli: Fiata Idea i Lancii Musa.
Wraz z Sandrà Polato i Renzo Bonsignore z Marketingu Fiat oraz Stefano
Porro z Marketingu Lancia próbujemy naszym czytelnikom przybli˝yç najwa˝niejsze atuty ma∏ych jednobry∏owców.
„Samochody tego typu – wyjaÊnia Sandra Polato – podobajà si´ klientom
dlatego, ˝e dzi´ki zaledwie czterometrowej d∏ugoÊci nadajà si´ doskonale
do ruchu miejskiego, nie sprawiajà problemów przy parkowaniu i prowadzi

si´ je tak samo, jak auta segmentu
B. Z drugiej strony, sà od nich wy˝sze, zapewniajà wi´kszy komfort
wn´trza i ∏adownoÊç oraz lepszà widocznoÊç na drodze”.
„Kilka dodatkowych centymetrów
wysokoÊci – uÊciÊla Renzo Bonsignore – wystarcza, aby sprawiç wra˝enie wi´kszej wygody, poniewa˝ pasa˝erowie majà wi´cej miejsca wokó∏ g∏owy. Mo˝na siedzieç bardziej
wyprostowanym, a „giganci” mogà
si´ usadowiç wygodnie zarówno
na przednich jak i tylnych siedzeniach. Ponadto, daje to mo˝liwoÊç
lepszego wykorzystania przestrzeni
kabiny, którà mo˝na kszta∏towaç
w zale˝noÊci od potrzeb. Porównajmy dla przyk∏adu Fiata Idea z Punto.
W centymetrach ró˝nica jest niewielka: d∏u˝szy o 6, wy˝szy o 18, o 4

Kolejnym atutem ma∏ych jednobry∏owców jest podwy˝szona pozycja
kierowcy, która pozwala mu na „zdominowanie” drogi – mówi Bonsignore – i wp∏ywa na popraw´ kontaktu
z otoczeniem. Przyczyniajà si´ do tego równie˝ szyby, znacznie wi´ksze
ni˝ w tradycyjnym samochodzie. Poza tym, ze wzgl´du na gabaryty, ∏a-
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szerszy. A mimo to baga˝nik jest
znacznie pojemniejszy; ustawiony
w pozycji minimalnej, zmieÊci co najwy˝ej jednà kosmetyczk´ wi´cej, ale
po z∏o˝eniu tylnych siedzeƒ, z ∏atwoÊcià zabierze dodatkowà walizk´
i wieszak. Poza tym dzi´ki wy˝szej
wn´ce baga˝owej mo˝na przewoziç
przedmioty o znacznych gabarytach”.

twiej si´ wsiada i wysiada”. Wspomniane cechy sà wspólne dla wszystkich jednobry∏owców, które sà ró˝nie
interpretowane w poszczególnych
modelach. Ró˝nic´ widaç nawet
w dwóch Fiatach: Idei i Lancia Musa.
Zaprojektowane na tej samej p∏ycie
pod∏ogowej, przeznaczone sà dla zupe∏nie innych u˝ytkowników i majà
zupe∏nie inne wyposa˝enie. Praktyczna i funkcjonalna Idea stawia na ergonomi´, mobilnoÊç wn´trza, walory
u˝ytkowe, innymi s∏owy na treÊç,
choç „opakowanà” w oryginalne, pe∏ne wdzi´ku kszta∏ty. Elegancka, wyrafinowana Lancia Musa chce byç natomiast postrzegana jako presti˝owe
auto dla elit, dlatego dba przede
wszystkim o estetyk´, jakoÊç wykoƒczeƒ oraz emocje ukryte niemal
w ka˝dym z jej elementów.
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Zew

rajdów
Ferrari uczestniczy w Formule 1, Maserati
w mistrzostwach FIA GT oraz w ALMS
w Stanach Zjednoczonych, a Alfa Romeo
w mistrzostwach Êwiata samochodów
turystycznych. Do tego dochodzi jeszcze
Fiat, który bierze udzia∏ w wyÊcigach Punto,
Stilo a teraz równie˝ Pandy. Udzia∏ Grupy
Fiat w wyÊcigach samochodowych jest
zatem coraz liczniejszy.
WyÊcigi to bowiem doskona∏y sposób
na promocj´, przede wszystkim wÊród
m∏odych pasjonatów. Dzi´ki telewizji sporty
samochodowe przyciàgajà du˝o szersze
grono widzów. WyÊcigi majà tak˝e korzystny
wp∏yw na produkowane modele: sà bodêcem
dla projektantów i najbardziej
wymagajàcym miejscem na testy. Tworzà
nie tylko wizerunek sukcesu, ale wp∏ywajà
na zmiany w technologii. DziÊ przybli˝amy
dzia∏alnoÊç sportowà Maserati, Alfa Romeo
i Fiata w 2005 roku. Ró˝ne marki bioràce
udzia∏ w ró˝nych wyÊcigach torowych oraz
w rajdach, po∏àczy∏a ta sama pasja.

Firma Maserati wróci∏a na tor.
Najpierw nieÊmia∏o w wyÊcigach
o puchar jednej marki. Potem,
w ubieg∏ym roku, na mistrzostwach
FIA GT zadebiutowa∏a Berlinetta
MC12. Poniewa˝ apetyt roÊnie
w miar´ jedzenia, w 2005 roku trydencka marka bierze udzia∏ równie˝
w mistrzostwach American Le Mans
Series (ALMS). Zainaugurowa∏
je 12-godzinny wyÊcig na torze
w Sebring, gdzie ostatnimi autorami zwyci´stwa Maserati na ziemi

Maserati MC12
na torze w Sebring

amerykaƒskiej byli w 1957 roku Juan
Manuel Fangio i Jean Behra. W tym
samym roku argentyƒski mistrz wygra∏ po raz piàty mistrzostwa Êwiata
za kierownicà Maserati 250F. Nast´pnie na wyÊcigach w Monza,
pierwsze pi´ç miejsc zaj´∏y samochody marki Maserati.
„Dla Maserati wyÊcigi to powrót
do korzeni – mówi Claudio Berro, szef
dzia∏u sportowego. – Firma powsta∏a
w 1914 roku jako warsztat przygotowujàcy do wyÊcigów samochody in-

nych producentów. Pierwszy model
Maserati wyprodukowany zosta∏ dopiero w 1926 roku – i od razu triumfowa∏ na wyÊcigach. Od tego czasu
trudno zliczyç sukcesy. Oprócz dwukrotnego tytu∏u mistrza Êwiata zdobytego przez Fangio w Formule 1, lista
zwyci´stw obejmuje dwa wyÊcigi 500
Mil w Indianapolis – w 1939 i w 1940
roku, w których za kierownicà 8CTF
wystartowa∏ Wilbur Shaw. Historia
Maserati to w∏aÊnie wyÊcigi. Dlatego,
po odÊwie˝eniu gamy wyrobów, pod-

j´to decyzj´ o powrocie na tor. By∏ to
naturalny wybór”.
Auto, którym Maserati Êciga si´ na torach to MC12. Nadwozie samochodu
wykonano z w∏ókien w´glowych. Ogó∏em wyprodukowano 50 egzemplarzy
modelu (wszystkie ju˝ sprzedano
za cen´ 729 tys. euro). Auto wyposa˝ono w silnik 12-cylindrowy typu V o pojemnoÊci szeÊciu litrów
i mocy 630 KM w wersji drogowej
i nieco wi´kszej w wersji wyÊcigowej.
Pomimo pi´ciometrowej d∏ugoÊci jest
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to samochód o niesamowitej mocy
i zwrotnoÊci. Mo˝na si´ nim Êcigaç
na wszystkich typach torów. Stàd
udzia∏ firmy z Modeny w ró˝nego typu
mistrzostwach. W Ameryce, na wyÊcigach ALMS, Maserati posiada oficjalny numer 35. Za kierownicà samochodu siedzà Andrea Bertolini, Fabrizio De Simone a w d∏u˝szych wyÊcigach Fabio Babini. W mistrzostwach
FIA GT na torze Êcigajà si´ cztery samochody z Trydentu, kierowane przez
dwie ró˝ne dru˝yny: niemieckà Vitaphone i JMB Racing z Monako. Kolejny model MC12 uczestniczy we W∏oskich Mistrzostwach GT.
Skàd si´ wzi´∏a decyzja o uczestnictwie w tego typu zawodach? „Maserati – wyjaÊnia Berro – produkuje modele typu turystycznego, które ∏àczy
sportowy duch i komfort. Te wyÊcigowe modele sà wzorem do naÊladowania dla samochodów seryjnych. Ponadto, firma szczyci si´ bogatà tradycjà udzia∏u w zawodach przeznaczonych wy∏àcznie dla samochodów
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sportowych. Dlatego po stworzeniu
Pucharu Maserati dla naszych klientów gentleman-driver, podj´to decyzj´
o powrocie na tory mi´dzynarodowe”.
Mistrzostwa FIA GT rozgrywane sà
w Europie, Azji, na Ârodkowym
Wschodzie, a startowaç w nich mogà
wy∏àcznie zespo∏y prywatne je˝d˝àce
samochodami wywodzàcymi si´
z modeli drogowych. Maksymalny
czas wyÊcigu wynosi trzy godziny
lub 500 kilometrów, za wyjàtkiem 24-godzinnego wyÊcigu w Spa

DANE TECHNICZNE MC12
Silnik: 12 cylindrów typu V 650
PojemnoÊç: 5998 cm3
Rozrzàd: 4 zawory na cylinder
Moc: 630 KM*
Skrzynia biegów: 6-biegowa
automatyczna
Nap´d: tylny
Pr´dkoÊç: powy˝ej 330 km/h*
(*) wersja drogowa

w Belgii. „Kiedy ju˝ podj´liÊmy decyzj´ o powrocie na tory wyÊcigowe, nie
mogliÊmy si´ oprzeç startowaniu
w Stanach Zjednoczonych, na naszym g∏ównym rynku. Dlatego z przyjemnoÊcià przyj´liÊmy zaproszenie
do udzia∏u w ALMS”. Za decyzjà powrotu Maserati na amerykaƒskie tory
wyÊcigowe kryje si´ olbrzymia popularnoÊç marki wÊród publicznoÊci.
Do tego dochodzà doskona∏e wyniki
uzyskane przez MC12 w ubieg∏ym roku w Mistrzostwach GT. „Z zespo∏em
AF Corse wzi´liÊmy udzia∏ w ostatnich
czterech wyÊcigach sezonu” – Berro
przypomina
dwa
zwyci´stwa
(w Niemczech i w Chinach), trzy drugie miejsca i jedno trzecie.
Obok tych zawodów, Maserati bierze
aktywny udzia∏ w pucharze jednej
marki. „Wielu naszych klientów – wyjaÊnia Berro – chce si´ dobrze bawiç
na torze. Puchar Vodafone Maserati
Europa mia∏ ju˝ trzy edycje, a kalendarz wyÊcigów zbiega si´ z najwa˝niejszymi imprezami samochodowymi”.

Coupé Maserati w boksie podczas
12-godzinnego wyÊcigu w Sebring.

Kod
genetyczny Alfy
Alfa Romeo udzia∏ w wyÊcigach ma
zapisany w genach. W latach 20.
i 30., samochody z Biscione zdominowa∏y najwa˝niejsze wyÊcigi, takie
jak legendarny Tysiàc Mil (Mille Miglia). W latach 50., dzi´ki Alfie 158
i 159 Farina i Fangio zdobyli pierwsze
dwa tytu∏y mistrzów Êwiata w historii
Formu∏y 1. Jednak sportowy mit Alfy
Romeo ∏àczy si´ z zawodami w kategorii samochodów turystycznych,
w których biorà udzia∏ wy∏àcznie auta
wywodzàce si´ z modeli sprzedawanych w salonach – takie jak Giulietta
Sprint, Giulia GT i GTA a ostatnio 155
i 156.
W tym roku, Alfa Romeo Racing Team wystawia cztery Alfy 156 w Mistrzostwach Âwiata Samochodów Turystycznych, które sk∏adajà si´ z dziesi´ciu eliminacji. Pierwsza próba odby∏a si´ we W∏oszech, na torze
w Monza, (10 kwietnia), kolejne
w Magny Cours (Francja) 1 maja, Si-

lverstone (Wlkp. Brytania) 15 maja,
Imola (W∏ochy) 29 maja, Puebla
(Meksyk) 26 czerwca, Spa-Francorchamps (Belgia) 30 lipca, Oschersleben (Niemcy) 28 sierpnia, Istambule
(Turcja) 18 wrzeÊnia, Walencji (Hiszpania) 2 paêdziernika i Macao (Chiny) 20 listopada. Kierowcami zespo∏u sà W∏osi – Gabriele Tarquini (mistrz
Europy w klasie turystycznej w 2003),
Fabrizio Giovanardi (mistrz Europy
w 2001 i 2002), Anglik James
Thompson i Brazylijczyk Augusto Farfus. Ostatni z nich, m∏ody Brazylijczyk
nie jest bynajmniej poczàtkujàcym
kierowcà: w testach na autodromie
w Monza, uzyska∏ najlepszy czas
wÊród wszystkich (przed swoim kolegà z zespo∏u Tarquinim i Mullerem
w BMW). Augusto swojà karier´ w Alfie Romeo rozpoczà∏ majàc za sobà
krótki, choç imponujàcy ˝yciorys.
„W wieku 15 lat – opowiada – przyjecha∏em do W∏och, by Êcigaç si´
na gokartach; zajà∏em drugie miejsce
w mistrzostwach Êwiata. W 2000 roku bra∏em udzia∏ w mistrzostwach

Formu∏y Renault, które wygra∏em
w nast´pnym roku. W 2002 Êciga∏em si´ w Formule 3000, a w 2003
by∏em najm∏odszym kierowcà, który
zwyci´˝y∏ w Mistrzostwach Europy”.
– Skàd ta pasja?
„W Brazylii sporty samochodowe sà
najpopularniejsze po pi∏ce no˝nej.
Od dziecka kibicowa∏em Sennie. Mój
ojciec te˝ jest fanem, dlatego rodzina
nie zabrania∏a mi sportu, mimo ˝e
trudno im by∏o pogodziç si´ z moim
wyjazdem do Europy w wieku 15 lat”.
– Czy by∏ to trudny okres?
„Troch´, chocia˝ pozosta∏o wiele zabawnych wspomnieƒ. Na poczàtku
mieszka∏em z dwoma innymi kierowcami: Japoƒczykiem i Australijczykiem. Trzeba by∏o robiç zakupy
i gotowaç, co za ka˝dym razem koƒczy∏o si´ k∏ótnià. Potem jednak zostaliÊmy przyjació∏mi”.
– Po wyÊcigu i zwyci´stwie w Formule 3000, przeszed∏eÊ do Alfy
Romeo i zaczà∏eÊ startowaç w mistrzostwach Êwiata klasy turystycznej. Jak to si´ sta∏o?
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Kierowcy Alfy Romeo, od lewej: Tarquini, Thompson, Giovanardi i Farfur.
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Fiat Punto Abarth z Baldaccim
i Bernacchinim podczas Rajdu Monte Carlo.

„Kiedy otrzyma∏em ofert´ Êcigania
si´ w barwach Alfa Romeo, nie waha∏em si´ ani przez chwil´. W nowych mistrzostwach uczestniczà
najwa˝niejsi producenci, majà one
ponadto du˝y oddêwi´k wÊród publicznoÊci. Dla mnie to wspania∏a
okazja. Poza tym, w Alfie od razu
Êwietnie si´ poczu∏em”.
Najgroêniejsi rywale Alfy 156?
„Alfa 156 jest konkurencyjna. Ale
ma groênych rywali – najbardziej
martwi nas BMW. Potem Seat, który
robi post´py. To b´dà bardzo wymagajàce mistrzostwa”.
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z konkurencjà
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„Konkurencj´ pokonuje si´ równie˝
na wyÊcigach” – twierdzi Matilde Tomagnini, kierujàca dzia∏em Racing
w Fiat Auto i wyjaÊnia, ˝e Fiat Auto
zamierza odÊwie˝yç swój sportowy wizerunek i zwyci´˝aç dla firmy. Równie˝
w tym celu powsta∏ ostatnio komitet
ds. wyÊcigów, czyli zespó∏ kierowany
przez Lapo Elkanna, odpowiedzialne-

go za Brand Promotion, z∏o˝ony z profesjonalistów z bran˝y (z Ferrari, Maserati i Alfa Romeo). Has∏o brzmi:
Przygotowaç show i pokaz sztucznych
ogni! A zatem niebieskie Punto
Abarth Êciga si´ bardziej wojowniczo
ni˝ zwykle w Mistrzostwach Âwiata
Rally Junior (tylko dla kierowców poni˝ej 28 lat i samochodów klasy Super 1,6). Prowadzi je Mirco Baldacci
i Giovanni Bernacchini. Cel: pokonaç
Citroena i Suzuki. Pierwsza runda rozpocz´∏a si´ w styczniu w Monte Carlo
i przynios∏a zwyci´stwo w czterech
próbach specjalnych a tak˝e dziesiàte miejsce w ogólnej klasyfikacji. Dobrze zapowiadajà si´ tak˝e Mistrzostwa Europy dla Giandomenico Basso
i Mitia Dotta. Mistrzostwa W∏och rozpocz´∏y si´ 20 marca w najlepszym
sk∏adzie: w Rajdzie Ciocco para Paolo
Andreucci i Anna Andreussi odnios∏a
sukces w kategorii Super 1600.
Poniewa˝ Punto Abarth spe∏nia wszelkie warunki, by byç g∏ównym bohaterem tego sezonu, Fiat proponuje rajdowy puchar promocyjny. Radykalnie
zmieniona formu∏a przewiduje teraz

wi´ksze mo˝liwoÊci wyboru samochodów i wyÊcigów. Mo˝na Êcigaç si´
w Fiacie Punto w wersji Super 1600, 1,8 HGT Grupa A i Grupa
N, w Fiacie Stilo 1,8 16v w wersji
Grupy A i Grupy N, a w samochodach
Formu∏y Start – wy∏àcznie seryjnych
– w modelach Punto i Panda. Mo˝liwoÊç udzia∏u w wyÊcigach jest bardzo
szeroka zwa˝ywszy, ˝e ka˝dy zawodnik
mo˝e podsumowaç 6 punktacji, pomno˝onych przez wspó∏czynnik, który
uwzgl´dnia stopieƒ trudnoÊci i d∏ugoÊç rajdu. Jak zwykle wa˝ne sà równie˝ nagrody dla zwyci´zców: dwa Fiaty Punto Abarth Super 1600, które
zostanà przyznane za pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji i pierwsze
w klasie Under 25.
We W∏oszech rusza tak˝e pierwszy
Panda Rally Cup. Matilde Tomagnini,
zakochana w tym „zadziornym” autku, mówi: „To pewnie ze wzgl´du
na ten nieco nonszalancki wyglàd nowa Panda podoba si´ wszystkim,
szczególnie m∏odym”. Panda ma byç
wspólnym ambasadorem marki w mistrzostwach promocyjnych Fiata, któ-

Sukces zespo∏u Fiata
w Rajdzie Polskim
S∏owa uznania nale˝à si´ polskim
zawodnikom Fiata. Sebastian Frycz
i Maciej Wodniak wygrali
za kierownicà Fiata Punto
rywalizacj´ w krajowej klasyfikacji
Super 1600 w 62. edycji Rajdu
Polski (10-12.06). Za∏oga Fiat
Selenia Rally Team uleg∏a w swojej
klasie tylko rajdowemu mistrzowi
Europy Simonowi Jean-Josephowi
i w „generalce” uplasowa∏a si´
ostatecznie na 12. pozycji.
Rajd Polski to najtrudniejsza
krajowa impreza z cyklu RSMP,
a tak˝e druga runda presti˝owych

mistrzostw Europy. Charakteryzuje
si´ mocnà obsadà kierowców oraz
wieloma pu∏apkami na trasie.
W swoim ˝ó∏to-niebieskim Fiacie
Punto Sebastian Frycz pojecha∏ bez
b∏´dów i ju˝ po pierwszym etapie
zdoby∏ pozycj´ lidera krajowej
klasyfikacji Super 1600, znacznie
wyprzedzajàc Micha∏a KoÊciuszk´
i Grzegorza Grzyba. W drugim
etapie Frycz móg∏ spokojnie
kontrolowaç konkurentów, nie
wdajàc si´ przy tym w niepotrzebnà
i ryzykownà walk´ z Simonem
Jean-Josephem. Kierowca Fiata
Auto Poland utrzyma∏
prowadzenie do koƒca.
Nast´pnym rajdem,
w którym zobaczymy
w akcji za∏og´ zespo∏u
„Fiat Selenia Rally Team”,
b´dzie asfaltowy „Nikon”.
Trzecia runda Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostw Polski odb´dzie
si´ w dniach 22-24.07.

Fiat Selenia Rally Team
w Rajdzie Polskim

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2005

rych historia si´ga 1977 r., kiedy to
odby∏y si´ Mistrzostwa Autobianchi
A112 Abarth. W wyÊcigach weêmie
udzia∏ wersja 1.2 z silnikiem benzynowym, opracowana zgodnie z regulaminem Grupy A. Kierowcy b´dà losowaç
samochody (20) przed ka˝dym startem. Przewidziano osiem spotkaƒ,
przy okazji eliminacji Rajdowych Mistrzostw W∏och. Oprócz ogólnej klasyfikacji, b´dà te˝ klasyfikacje Under 25, ˚eƒska i Scuderie, w których
oprócz nagrody fina∏owej, przewidziano trofea dla zwyci´zców wyÊcigów.
Panda Rally Cup rozpocz´to w maju
od Rajdu Latarni (Genua). M. Tomagnini dodaje: „Rajdowy Fiat Panda to
samochód profesjonalny, z szeÊciobiegowà skrzynià i silnikiem o mocy 120 KM. Samochód przygotowano
w warsztacie stajni Supergara w Vezza, któremu Fiat powierzy∏ realizacj´
samochodu i mistrzostw”. Panda Rally Cup to bardzo atrakcyjne zawody.
Mo˝e w nich uczestniczyç ka˝dy:
za 500 euro ma si´ do dyspozycji samochód przygotowany do wyÊcigu
i mo˝na spróbowaç zostaç mistrzem
i wygraç 100.000 euro.
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Robot
godny
Oscara
Prezentujemy nowe automaty Smart z logo
Comau, firmy, która zdoby∏a niedawno
presti˝owà nagrod´ za jakoÊç swych
produktów, a w strategii dalszego rozwoju
stawia na rynki Azji i Ameryki Pó∏nocnej.
S∏owa „made in Italy” kojarzà si´ zazwyczaj z modà, artyku∏ami skórzanymi
i wzornictwem. Ale w∏oskie wyroby, które odnoszà mi´dzynarodowe sukcesy,
nie wià˝à si´ przecie˝ wy∏àcznie ze stylem, ale równie˝ z technologià, na przyk∏ad robotykà. Comau Robotics & Final Assembly konstruuje urzàdzenia automatyczne od blisko trzydziestu lat i jest dziÊ jednym z najbardziej cenionych
producentów tej bran˝y na Êwiecie. Najlepszym dowodem jest coraz pokaêniejszy pakiet zamówieƒ na wyroby z nowej gamy Smart oraz presti˝owa nagroda
„Ford Q1 Award”, wr´czona spó∏ce pod koniec zesz∏ego roku. Eugenio Spinolo, odpowiedzialny za liczàcà ok. 200 pracowników jednostk´ biznesowà Comau w Beinasco nieopodal Turynu, twierdzi, ˝e „Q1 Award to jedna z najwa˝niejszych i najbardziej donios∏ych mi´dzynarodowych nagród jakoÊciowych,
przyznawana przez Forda dostawcom szczególnie wra˝liwym na potrzeby klienta”. W sektorze, w którym Comau jako producent wielofunkcyjnych robotów
jest prawdziwym specjalistà, takie wyró˝nienie jest czymÊ w rodzaju biletu wizytowego. „Nasi klienci – kontynuuje Spinolo – to w dwóch trzecich konstruktorzy samochodów i dostawcy z bran˝y motoryzacyjnej, a w pozosta∏ej cz´Êci
reprezentanci tzw. general industry, od fabryk produkujàcych wyroby ze szk∏a,
po firmy trudniàce si´ obróbkà drewna”. Suche cyfry mówià o obrotach w wysokoÊci ok. 72 milionów euro za 1300 robotów skonstruowanych w roku 2004 i zysku operacyjnym si´gajàcym 4,7 mln euro. Ambitny plan rozwoju przewiduje, ˝e w przeciàgu trzech najbli˝szych lat wartoÊci te ulegnà potrojeniu. Spinolo potwierdza: „Najwi´ksze dochody przynosi rynek europejski,
a zaraz potem pó∏nocnoamerykaƒski i dalekowschodni. W∏aÊnie te dwa ostat-

nie traktujemy jako baz´ do dalszego
rozwoju. Chodzi przede wszystkim
o Chiny, w których spó∏ka Comau
otworzy∏a swojà fili´, zatrudniajàc
w niej blisko 100 osób. Kraj ten to nie
tylko ch∏onny rynek zbytu, ale równie˝
doskona∏e êród∏o zaopatrzenia”.
Od ponad roku, dzia∏ robotyki Comau
lansuje nowà gam´ urzàdzeƒ, okreÊlanych kryptonimem Smart N („N”
oznacza w∏aÊnie „New”, czyli „nowy”).
„Âwietnie sprawdzajà si´ w praktyce
– zapewnia Spinolo – sà ∏atwe w obs∏udze i ∏àczà niezawodnoÊç z kompaktowymi rozmiarami. Nowe Smarty
spe∏niajà oczekiwania potencjalnych
u˝ytkowników, gdy˝ potrafià z du˝à
precyzjà manewrowaç przedmiotami
wa˝àcymi od 12 (seria Small, w skrócie S) do 800 kg (seria eXtra, X). Poza tym jako jedyni produkujemy wy∏àcznie roboty „z przewodami w przegubie”, w których przewody zasilajàce

i u˝ytkowe sà wbudowane w rami´,
a nie oplecione wokó∏ niego. Takie
rozwiàzanie dodaje automatom
sprawnoÊci i elastycznoÊci, a ich u˝ytkownikom gwarantuje ni˝sze koszty
konserwacji”. Fiat, Ford, Volvo, Pirelli
i Mercury Marine stosujà je wsz´dzie
tam, gdzie to mo˝liwe.

Od skonstruowania przez Comau
pierwszego robota min´∏o ju˝ ponad 25 lat. By∏ to model Polar ze sterowaniem hydraulicznym, który w zak∏adach Fiata znalaz∏ zastosowanie
przy spawaniu nadwozi modelu Ritmo.
W porównaniu ze swymi kuzynami z rodziny Smart, by∏ du˝y i niezdarny, ale

i tak zrewolucjonizowa∏ Êwiat ówczesnej robotyki, przechodzàc na emerytur´ dopiero z poprzednià wersjà Pandy.
„W naszym sektorze – opowiada dalej Spinolo – konkurencja jest ogromna. Wolumen sprzeda˝y notuje tendencj´ zwy˝kowà, chocia˝ wartoÊciowo pozostaje na tym samym poziomie, g∏ównie za sprawà redukcji cen,
wynikajàcej z wojny cenowej pomi´dzy uczestnikami rynku oraz efektu
skali. Naszymi najpowa˝niejszymi
konkurentami na rynku sà japoƒskie
firmy Fanuc i Motoman, szwedzka
ABB oraz niemiecka Kuka. Robotyka
Comau jest najmniejsza, ale ma
za to inne atuty, takie jak 25-letnie
doÊwiadczenie, nowà, notujàcà coraz
lepsze wyniki gam´ wyrobów, wykwalifikowany personel techniczny oraz
zaplecze w postaci firmy Comau, jednego ze Êwiatowych liderów w dziedzinie urzàdzeƒ przemys∏owych”.

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2005

Satiz-LaPresse/Lobera

Robot Smart N
w zak∏adzie Fiat Auto
w Cassino.
Poni˝ej: zespó∏
robotyki Comau
obok nowego wyrobu.
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Systematycznie wzrastajàca liczba
potencjalnych nabywców, coraz szerszy zakres mo˝liwych zastosowaƒ,
zw∏aszcza poza sektorem motoryzacyjnym, wreszcie nowe, strategiczne
rynki. Jak wobec tych zjawisk zmienia
si´ strategia marketingu? Mówi
o tym Roberto Balbis, szef marketingu dzia∏u robotyki: „Jednym z kluczowych punktów jest fizyczna obecnoÊç
w terenie. W szczególnoÊci dotyczy to
naszych nowych rynków: Ameryki
Pó∏nocnej i Dalekiego Wschodu.
I w∏aÊnie dlatego ju˝ wkrótce planujemy otwarcie filii Comau w Szanghaju, najwa˝niejszym mieÊcie Chin,
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Nie tylko
motoryzacja

dziÊ bez wàtpienia najbardziej obiecujàcego rynku zbytu”.
Utworzenie solidnej sieci handlowej
i serwisowej to jednak nie wszystko.
Aby sprostaç oczekiwaniom nowych
klientów trzeba równie˝ dokonaç niezb´dnych zmian na etapie projektowania. Jak wyjaÊnia Balbis, „w Chinach i innych krajach, znajdujàcych
si´ w fazie gwa∏townego rozwoju gospodarczego, nale˝y oferowaç produkty ∏atwe w obs∏udze, dost´pne
tak˝e dla osób niewykwalifikowanych.
Prostota dzia∏ania to ogromny atut
równie˝ dla przedsi´biorstw spoza
bran˝y motoryzacyjnej, które nigdy
dotàd nie u˝ywa∏y robotów i chcà stosowaç nowe technologie bez koniecznoÊci powrotu do szkolnej ∏awy”.
Motto projektantów brzmi zatem
„user friendly”, oznaczajàcym maksymalnà ∏atwoÊç w u˝ytkowaniu pro-

duktu równie˝ przez te osoby, które
stykajà si´ z nim po raz pierwszy. Innymi s∏owy w robotyce zachodzi dok∏adnie takie samo zjawisko, jak
w Êwiecie komputerów osobistych:
parametry techniczne i zakres mo˝liwych zastosowaƒ uleg∏y wyraênej poprawie, a mimo to nie ma ju˝ potrzeby uczenia si´ obs∏ugi programów.
Wystarczy zapoznaç si´ z instrukcjà,
by po w∏àczeniu urzàdzenia móc
maksymalnie wykorzystaç jego potencja∏, zgodnie z postulatem „plug and
play”, czyli „pod∏àcz i baw si´”.
Jak mo˝na si´ domyÊlaç, zmiana ta
ca∏kowicie zreorganizowa∏a faz´ projektowania robotów oraz – albo raczej
przede wszystkim – oprogramowania
i paneli sterowania. „Jeszcze kilka lat
temu sterowali nimi in˝ynierowie, dziÊ
potrafià to robiç pracownicy marketingu – ˝artuje Roberto Rossi, szef dy-

rekcji przemys∏owej. – To rewolucja
na miar´ teorii Kopernika. KiedyÊ
skupialiÊmy si´ wy∏àcznie na produkcie, dzisiaj zwracamy wi´kszà uwag´
na oczekiwania rynku, czyli wszystkich
tych, którzy kupujà nasze roboty
do codziennego u˝ytku. A dla nich liczy si´ w pierwszej kolejnoÊci ∏atwoÊç
u˝ytkowania, niezawodnoÊç i szybka
obs∏uga serwisowa. Nieocenionà pomocà w tym zakresie jest te˝ post´p
technologiczny, dzi´ki któremu mo˝emy za pomocà Internetu – wprost
z naszej siedziby w Beinasco – dokonywaç przeglàdu urzàdzeƒ zainstalowanych w dowolnym miejscu
na Êwiecie i rozwiàzywaç ewentualne
problemy z oprogramowaniem.
Dzisiaj jedno pokolenie robotów pracuje od pi´ciu do szeÊciu lat. Elektroniczny system kontroli jest stopniowo zast´powany nowszym, bardziej zaawan-

sowanym odpowiednikiem, a w przypadku programów takie wymiany nast´pujà cz´Êciej. Kiedy w koƒcu powstaje nowa „rodzina”, jak w przypadku serii Smart w zesz∏ym roku, proces
ewolucyjny wkracza w kolejnà, zupe∏nie nowà faz´. Jak wyjaÊnia Enrico
Mauletti, szef dzia∏u projektowania,
„parametry sà sumà trzech elementów: mechaniki, elektroniki i oprogramowania. Nowe Smarty sà bardzo
zwinne, a za sprawà potencja∏u obliczeniowego, zdolne do poruszania si´
z niewiarygodnà wr´cz precyzjà i delikatnoÊcià. Nawet nasz najwi´kszy model, z ∏atwoÊcià podnoszàcy 800 kilogramów, by∏by w stanie manewrowaç
tak kruchym przedmiotem jak kryszta∏owy kieliszek i nie pozostawiç na nim
nawet najmniejszej rysy. MyÊl´, ˝e mog´ to powiedzieç w imieniu wszystkich:
jesteÊmy dumni z naszych robotów”.
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Kolejne Smarty, tym razem
przy produkcji nadwozi
samochodowych.
Na stronie obok i poni˝ej:
Konstruowanie robota w Beinasco.
Zainteresowanych szczegó∏owymi
informacjami na ten temat odsy∏amy
na stron´ www.comau.com
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Steiger STX500 firmy Case IH zaora∏ w ciàgu
doby powierzchni´ równà 650 boiskom pi∏ki
no˝nej. Zajà∏ w ten sposób pierwsze miejsce
na Êwiecie w klasie ciàgników rolniczych.
Próba, do której przygotowywano si´ pó∏
roku, potwierdza walory i niezawodnoÊç
maszyn marki CNH.

wyró˝nia ponadto du˝a zdolnoÊç
do przekazywania mocy i momentu,
tak˝e pr´dkoÊç i komfort jazdy
przy minimalnych gabarytach. Cztery
pasy obracajà si´ i umo˝liwiajà traktorowi utrzymanie po∏o˝enia prawie
poziomego, równie˝ na bardzo nierównych obszarach.
Ciàgnik wspó∏pracowa∏ z ogromnym
p∏ugiem firmy Grégoire-Besson, pochodzàcym prawie w ca∏oÊci z produkcji seryjnej, z wyjàtkiem dwóch ramion, umieszczonych pod ró˝nymi kà-

Pasmo gruntu d∏ugie na cztery kilometry o ca∏kowitej powierzchni 321,17 hektarów to teren, na którym w ciàgu 24 godzin ustanowiono
nowy Êwiatowy rekord w orce. Dokonano tego 9 lutego zesz∏ego roku
w Commensacq, we francuskim regionie Landes, na ciàgniku Steiger
STX 500 firmy Case IH, wyposa˝onym w p∏ug Grégoire-Besson. W ten sposób pobito o 70 hektarów rekord z 2002 roku i o 110 hektarów rekord
z 2000 roku, oba osiàgni´te równie˝ przez traktor firmy Case IH. Dla firmy
CNH przyzwyczajonej do „kolekcjonowania” sukcesów w sektorze rolniczym
by∏a to dodatkowa satysfakcja.
G∏´bokoÊç zaoranej ziemi musia∏a wynosiç co najmniej 27 centymetrów,
a ciàgnik przez 24 godziny móg∏ obs∏ugiwaç tylko jeden traktorzysta. To by∏a
nie tylko próba wytrzyma∏oÊci maszyny, ale równie˝ cz∏owieka. Chcàc sprostaç takiemu wyzwaniu wybrano ten sam zespó∏, który ustanowi∏ rekord
w 2000 roku: dyrektora obszaru Case IH, Jeana Imberta, który zasiad∏ za kierownicà ciàgnika i inspektora handlowego, Michela Sachota, g∏ównego koordynatora przedsi´wzi´cia. Firm´ Grégoire-Besson reprezentowali: Gilbert Pineau – konstruktor oraz Jean-Marie Papin – koordynator techniczny p∏ugu.
Do tego gigantycznego przedsi´wzi´cia wybrano ciàgnik Steiger STX 500,
który posiada najwi´kszà moc spoÊród traktorów gamy firmy Case IH i produkowany jest od koƒca 2003 roku oraz sprzedawany przede wszystkim
na pó∏nocy Ameryki oraz w Australii. 22-tonowa „bestia” wyposa˝ona jest
w szeÊciocylindrowy silnik o pojemnoÊci 15 litrów, który mo˝e osiàgaç
moc 565 KM przy 1800 obrotach na minut´. Aby ciàgnik móg∏ sprawnie ruszyç równie˝ na pod∏o˝u zupe∏nie nieutwardzonym, zastosowano innowacyjny system nap´dowy Quadtrac z czterema pasami o szerokoÊci 90 centymetrów ka˝dy. Ca∏kowita powierzchnia noÊna na ziemi wynosi szeÊç metrów
kwadratowych. Rozwiàzanie to przynosi wiele korzyÊci, zarówno w odniesieniu do kó∏, jak i w porównaniu z tradycyjnymi pasami: wystarczy niewielki nacisk, aby mo˝na by∏o bez problemów zaczàç prac´ na pulchnej ziemi. Ciàgnik

Ciàgnik bije

tami, aby mo˝liwe by∏o zamontowanie
dwudziestu lemieszy – iloÊç niewyobra˝alna, bioràc pod uwag´ fakt, ˝e
w p∏ugach, które mo˝na zobaczyç
na polach, stosuje si´ maksimum
dwa lub trzy lemiesze. Innymi s∏owy
jest to p∏ug, który w jednym przejeêdzie mo˝e zaoraç obszar szerokoÊci
ponad dziesi´ciu metrów. Dlatego potrzebni byli wyjàtkowi ludzie i niesamowite maszyny. Jednak wielkie bitwy, jak wiadomo, wygrywa si´ przede
wszystkim przy stole. Dlatego trudno

si´ dziwiç, ˝e przygotowania trwa∏y
szeÊç miesi´cy. Trzeba by∏o zlokalizowaç najlepsze pole, zaznaczyç na mapie przeszkody oraz ustaliç miejsca
zawracania, poniewa˝ podczas wykonywania tego w∏aÊnie manewru zachodzi najwi´ksze ryzyko uszkodzenia
p∏ugu. Ekipa z firmy Case IH oraz
Grégoire-Besson dokona∏y nast´pnie
regulacji maszyn. Ostatnie pi´tnaÊcie
dni przed próbà przeznaczono na wykonanie testów w polu. Sam moment
rozpocz´cia musia∏ byç Êwietnie do-

brany i musia∏ uwzgl´dniaç trudnoÊci
czekajàce traktorzyst´ i pojazd w ciàgu doby (np. tankowanie paliwa bez
zatrzymania ciàgnika, sprawne wykonywanie manewrów, posi∏ki traktorzysty, kontrole techniczne, itp.).
9 lutego, punktualnie o godzinie 12,
pod czujnym okiem wyznaczonego
s´dziego, notariusza Didier Gabina,
rozpocz´∏a si´ próba. Ciàgnik, prowadzony przez Jeana Imberta, osiàgnà∏
szybko pr´dkoÊç pracy wynoszàcà 12-13 kilometrów na godzin´.

ILOÂå WYZWA¡

rekordy
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POWIERZCHNIA ZAORANA W CIÑGU 24 GODZIN: 321,17 hektarów.
ÂREDNIA ILOÂå POWIERZCHNI ZAORANEJ W CIÑGU JEDNEJ
GODZINY: 13,3 hektarów.
SZEROKOÂå ORANIA: 10,5 metrów.
CZAS POTRZEBNY NA ZAORANIE JEDNEGO HEKTARA: 4,4 minut.
MOC CIÑGNIKA: 500 KM plus 65 w zapasie.
TANKOWANIA W CIÑGU 24 GODZIN: trzy.
ZU˚YCIE PALIWA: 2722 litrów (8,4 na hektar).
PRZERWY NA ODPOCZYNEK PROWADZÑCEGO CIÑGNIK: dwie
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Logistics for automotive.
Produkujesz samochody? Chcesz utrzymaç ich wysokà niezawodnoÊç? Potrzeba ci profesjonalnego dostawcy us∏ug logistycznych!
Takiego, który z pasjà zadba o organizacj´ przep∏ywu cz´Êci od dostawców do linii monta˝owej; zgromadzi, zmagazynuje
i zorganizuje dystrybucj´ milionów cz´Êci zamiennych oraz przetworzy wszystkie zamówienia.
Oferujemy kompleksowe rozwiàzania logistyczne dla bran˝y motoryzacyjnej (inbound, outbound). Optymalizujemy Êwiatowe
∏aƒcuchy dostaw z rajdowà pr´dkoÊcià.

TNT Automotive Logistics Poland
Tel: +48 33 813 42 01
Fax: +48 33 813 42 38
www.tntlogistics.pl

Pierwszy p∏ug by∏ z drewna
Pierwszy lemiesz, który dotrwa∏
do naszych czasów, pochodzi
z roku 2000 przed naszà erà.
Zosta∏ odkryty w palaficie
(fundament palowy) z epoki bràzu,
w osadzie odnalezionej na terenie
zbiornika wodnego w Lavagnone
(jest to jedna z wielu ma∏ych dolin,
które charakteryzujà pejza˝
morenowy jeziora Garda).

Wykonany z drewna, konkretnie
– z konaru d´bu, stosowany by∏
do pracy na obszarach wczeÊniej
wykarczowanych i wyrównanych. By∏
to typ rozpowszechniony zw∏aszcza
w epoce bràzu i ˝elaza w regionie
Morza Âródziemnego. Stosowano
go a˝ do chwili wprowadzenia
nowoczesnych maszyn z nap´dem
mechanicznym.

Na polu, o d∏ugoÊci prawie czterech
kilometrów, iloÊç manewrów by∏a
ograniczona: 72 w ciàgu 24 godzin.
O godzinie 17.40 nastàpi∏o pierwsze
z trzech tankowaƒ podczas próby
– traktor zu˝y∏ 756 litrów oleju nap´dowego. Do Êledzenia rytmu pracy
dwóch imponujàcych urzàdzeƒ organizatorzy i mechanicy wykorzystali helikopter. Michel Sachot pozostawa∏
w sta∏ym kontakcie z Jeanem Imbertem i koordynowa∏ wszelkie dzia∏ania:
posi∏ki i wod´ dla kierowcy, zmiany
mechaników, kontakt z Jean-Marie
Papinem, który przez ca∏y czas doglàda∏ p∏uga. O godzinie 18.00 zainstalowany na ciàgniku system satelitarny
GPS, wykaza∏ 78,75 hektarów zaoranych na regulaminowà g∏´bokoÊç
równà 28,4 centymetrów. Obliczono,
˝e przy utrzymaniu pr´dkoÊci pracy
(jeden hektar co 4,4 minuty), nowy
rekord powinien wynieÊç 310 ha.
W ciàgu 24 godzin traktorzysta mia∏
tylko dwie przerwy na z∏apanie oddechu. By∏o to mo˝liwe dzi´ki wyposa˝eniu ciàgnika Steiger STX500 we
wszystkie urzàdzenia u∏atwiajàce ˝ycie. 10 lutego o godzinie 7.30, po 19
i pó∏ godzinach pracy, dotychczasowy
rekord zosta∏ pobity. Po odgwizdaniu
zakoƒczenia, przeprowadzone przez
specjalistów pomiary laserowe wykaza∏y, ˝e zaorane pole mia∏o 321 ha
i 17 arów – powierzchni´ równà prawie 650 boiskom do pi∏ki no˝nej.

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2005

Widok gigantycznego
p∏uga z helikoptera:
w jednym przejÊciu mo˝e
zaoraç pas o szerokoÊci
dziesi´ciu metrów.
Poni˝ej: tankowanie
paliwa w trakcie jazdy.
Jeszcze ni˝ej: specjaliÊci
sprawdzajà jeden
z dwudziestu lemieszy.
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„Pere∏ka
Powertraina”
Êwiatowym
liderem
Silnikiem Roku 2005 wybrany zosta∏
produkowany w Bielsku-Bia∏ej diesel 1.3
SDE, który z ∏atwoÊcià pokona∏ w rywalizacji
niezwykle trudnych konkurentów.
„Auto roku, silnik roku – nikt nam nie dotrzyma kroku” – powiedzia∏ Zdzis∏aw Arlet, dyrektor Zak∏adu Fiat Auto Poland w Tychach gratulujàc Tadeuszowi Âwierczkowi, dyrektorowi generalnemu i prezesowi Zarzàdu Fiat-GM Powertrain Polska zdobycia pierwszej nagrody w konkursie „International Engine of the Year”. Komisja konkursowa, która ocenia∏a i przydziela∏a nagrody,
w kategorii 1 do 1,4 litra za najlepszy uzna∏a w∏aÊnie silnik turbo diesel 1,3
SDE produkowany przez spó∏k´ joint-venture Fiata i General Motors z siedzibà w Bielsku-Bia∏ej. Produkowana tutaj jednostka nap´dowa w iloÊci zdobytych punktów wyprzedzi∏a 1.3 IMA (Honda), 1.4 diesel Peugeot-Citroën/Ford, 1.4 FSI (Volkswagen), 1.4 diesel Toyota oraz 1.3 Daihatsu.
W jury konkursu International Engine of the Year” zasiada pi´çdziesi´ciu
szeÊciu najbardziej autorytatywnych dziennikarzy sektora motoryzacyjnego
z dwudziestu szeÊciu krajów Êwiata. Lista branych pod uwag´ silników obejmowa∏a prawie szeÊçdziesiàt nowych jednostek wprowadzonych na rynek
w ciàgu ostatniego roku.
Przypomnijmy – silnik 1.3 SDE common rail wykorzystuje technologi´ Multijet rozwini´tà w Centro Ricerche Fiat (Centrum Badaƒ Fiata). Multijet stosuje kontrol´ elektronicznà do podzia∏u wtrysku g∏ównego na mniejsze wtryski wielokrotne. Dzi´ki temu uzyskuje si´ bardziej jednorodne spalanie,
zmniejszenie emisji spalin oraz znacznie lepszà wydajnoÊç.
Nagrodzony zespó∏ nap´dowy charakteryzuje si´ mocà 70 KM i momentem
obrotowym 170 Nm, niewielkà wagà i ma∏ymi rozmiarami, co pozwala montowaç go w szerokiej gamie modeli.

„Musz´
przyznaç, ˝e od samego poczàtku
by∏em zaskoczony – mówi Tadeusz Âwierczek.
– Kiedy odebra∏em telefon z informacjà,
˝e
nasz silnik zwyci´˝y∏, by∏o to dla
mnie naprawd´
bardzo przyjemnà niespodziankà.
Co moim zdaniem zdecydowa∏o o wygranej naszego produktu? Krótko: zamys∏ konstruktora i wykonanie zgodne z projektem. To oczywiÊcie sztuka
wymyÊliç perpetuum mobile, ale równie wa˝ne jest takie jego wykonanie,
aby dzia∏a∏o wed∏ug za∏o˝eƒ.
Co do szczegó∏ów – niezwykle wa˝na jest dla nas sta∏a kontrola jakoÊci na wszystkich etapach produkcji,
poczàwszy ju˝ od dostawców. Jest
ich obecnie w sumie stu dziewi´ciu
i majà bardzo du˝y i pozytywny

Thomas Imhof,
prezes komisji
s´dziowskiej
„International
Engine of the Year”:
„Uznanie s´dziów zdoby∏a
przede wszystkim
wielofunkcyjnoÊç silnika 1.3
SDE. Jest to jednostka
dynamiczna i zwinna,
przeznaczona dla szerokiej
gamy samochodów.
A jednoczeÊnie jest to
aplikacja diesel bardzo
mi´kka i cicha, która
oferuje optymalne osiàgi
i komfortowà jazd´ po∏àczonà
z ekonomià u˝ytkowania. Ma∏y,
lekki, inteligentny i bardzo
wydajny w zu˝yciu”.

Silnik
zaskakuje
„Wprowadzenie silnika 1.3 SDE
do Fiata Panda nie spowodowa∏o
specjalnych
komplikacji
na liniach
produkcyjnych
- mówi
Zdzis∏aw
Arlet. - Dosz∏o
kilkadziesiàt
nowych
operacji, które trzeba by∏o
wykonaç, ale mamy tu takà za∏og´,
która potrafi daç sobie rad´ ze
wszystkim. Zw∏aszcza, ˝e przecie˝
wszyscy czekaliÊmy na ten silnik
– ma wspania∏e parametry,
a jednoczeÊnie pozwala oszcz´dziç
paliwo, które nieustannie dro˝eje.
Nowy Fiat Panda z tym˝e silnikiem
wygrywa kolejne konkursy
i rankingi. Sama jednostka jest
rewelacyjna. Je˝d˝´ takim w∏aÊnie
samochodem codziennie
z Bielska-Bia∏ej do Tychów
i z powrotem. By∏y momenty,
zw∏aszcza na poczàtku, ˝e podczas
testów u∏aƒska fantazja nieco
ponosi∏a, wi´c mog´ powiedzieç,
˝e spokojnie powy˝ej 160 km/h da
si´ tym samochodem jechaç, a to
o czymÊ Êwiadczy. I w∏aÊciwie
w ogóle si´ tej pr´dkoÊci nie czuje.
Przyznam, ˝e od poczàtku silnik
ten nas zaskakuje – zwykle
bowiem diesle pogarsza∏y nieco
jakoÊç samochodu, ze wzgl´du
na pewne specyficzne w∏aÊciwoÊci
„ropniaków”. Ale w tym przypadku
parametry sà zaskakujàco dobre,
a nawet momentami porównywalne
do modeli z jednostkami
benzynowymi. Có˝ wi´cej dodaç
– to nasza pere∏ka.”
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wp∏yw na koƒcowy efekt jakoÊciowy.
OczywiÊcie istnieje i u nas „sito”,
przez które przepuszczamy wszystkie
docierajàce do fabryki komponenty,
niezwykle wa˝na jest jednak najwy˝sza jakoÊç samych dostaw, na którà
zawsze mo˝emy liczyç.
Trzeba tu podkreÊliç, jak niezwyk∏e sà
parametry zwyci´skiego silnika. I to
nie tylko jego wysoka niezawodnoÊç
oraz wyjàtkowe w∏asnoÊci trakcyjne
(ma∏a pojemnoÊç i du˝a moc, wysoki

moment obrotowy i niewielkie zu˝ycie
paliwa), ale tak˝e ma∏e wymiary i waga, cicha praca i d∏ugi czas eksploatacji (do 250 tys. km bez koniecznoÊci
dokonywania jakichkolwiek napraw).
Naturalnie tak wielki sukces, jaki uda∏o si´ osiàgnàç przy produkcji silnika
1.3 Multijet, nie by∏by mo˝liwy, gdyby
nie za∏oga bielskiego zak∏adu. Widaç
wyraênie, jak bardzo zale˝y on nie tylko od wiedzy i wyszkolenia ludzi, ale
odpowiedniej mentalnoÊci, entuzjazmu i podejÊcia do pracy.
Nasi ludzie w pe∏ni uto˝samiajà si´
z zak∏adem, sà dumni z produkowanego przez siebie silnika i czujà przynale˝noÊç do tego miejsca.
A poniewa˝ zak∏ad jest bardzo nowoczesny i procesy tu realizowane nie sà
∏atwe – stanowi to du˝e wyzwanie dla
pracowników, co stanowi dodatkowy
bodziec do zaanga˝owania w prac´.
Za to wszystkim chcia∏bym bardzo serdecznie podzi´kowaç.”
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Trakkery

na poligonie

Przechodzi∏y próby je˝d˝àc po wertepach
i grzàskim piachu. Dla nowych modeli
samochodów Iveco by∏ to sprawdzian
pokazujàcy ich przydatnoÊç do pracy
w ci´˝kich warunkach.
Lesisty teren z drogami pe∏nymi wyrw, z piachem i grz´zawiskami s∏u˝y zwykle za poligon doÊwiadczalny Wojskowemu Instytutowi Techniki Pancernej i Samochodowej z pobliskiego Sulejówka. 9 czerwca wjecha∏y tam Trakkery – nowe modele ci´˝arówek Iveco, a tak˝e EuroCargo 4x4, by zaprezentowaç swoje mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci pracy w najci´˝szych warunkach.
Dyrekcja Iveco Poland uzna∏a, ˝e taki terenowy sprawdzian b´dzie najlepszà
rekomendacjà nowych aut dla dziennikarzy i klientów firmy. Przyjecha∏o ponad 150 osób, co najlepiej Êwiadczy o zainteresowaniu samochodami Iveco. Zaprezentowano ca∏à gam´ pojazdów – od Daily przez Stralisa i EuroCargo do Trakkera, najnowszego modelu ci´˝kiego samochodu terenowego, auta z ró˝nymi zabudowami, nawet tak luksusowo wyposa˝one jak Stralis Executive Space z klimatyzacjà i skórzanà tapicerkà. Nieopodal ustawiono gotowe do terenowych prób Trakkery i EuroCargo 4x4.
Zanim jednak do nich dosz∏o, odby∏a si´ polska premiera nowego modelu
Iveco. Trakker jest nast´pcà modelu EuroTrakker, który przez kilkanaÊcie lat
bardzo ci´˝ko pracowa∏ na swà renom´ i zdoby∏ uznanie klientów. Nowy model ∏àczy jego zalety, takie jak wytrzyma∏oÊç i umiej´tnoÊç pracy w trudnych
warunkach z komfortem jazdy samochodu szosowego jakim jest Stralis.
„W ciàgu czterech ostatnich lat odnowiliÊmy gam´ pojazdów Iveco – mówi∏
W∏odzimierz Jamski, dyrektor dzia∏u pojazdów ci´˝kich Iveco Poland. – Zacz´liÊmy w 2000 roku od debiutu nowego Daily, auta najlepiej sprzedajàcego
si´ w swojej klasie, s∏ynàcego z jakoÊci, które sta∏o si´ liderem na wielu rynkach. W 2002 roku odby∏a si´ premiera ci´˝kiego samochodu drogowego

Stralis, a rok póêniej wprowadziliÊmy
odm∏odzone EuroCargo, które - jak jego poprzednik - sta∏ si´ liderem
na rynku europejskim. Teraz przysz∏a
kolej na ostatni segment – ci´˝kich
samochodów terenowych. JednoczeÊnie zosta∏a zrestrukturyzowana sieç
dealerska, zag´szczona sieç serwisowa, podnieÊliÊmy jakoÊç i dost´pnoÊç
serwisu oraz cz´Êci zamiennych. MyÊl´, ˝e te zmiany sà dostrzegane przez
klientów. Widaç zresztà wzrost zainteresowania markà Iveco. W tym roku
sprzeda˝ wzros∏a o 32,8%, a w segmencie samochodów ci´˝kich uda∏o
si´ przekroczyç 5% udzia∏ w rynku”.
Przyczyni∏ si´ do tego te˝ nowy Trakker.
Jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem go na rynek zebrano kilkanaÊcie
zamówieƒ na ten samochód, a wed∏ug
pierwszych szacunków w tym roku nabywców znajdzie oko∏o 50 tych pojazdów. Pi´ç z nich klienci kupili ju˝
9 czerwca, bezpoÊrednio na poligonie,
korzystajàc ze specjalnej promocji
og∏oszonej z okazji premiery modelu.
Zwi´kszenie sprzeda˝y i dalsze zdobywanie rynku to g∏ówne zadanie Alfredo D’Errico, nowego dyrektora gene-

Pierwszy
nabywca Trakkera

Alfredo D’Errico:
Czuj´ si´
S∏owianinem
Tak przedstawi∏ si´ dealerom
i klientom nowy dyrektor
generalny Iveco Poland.
PodkreÊli∏, ˝e wi´kszoÊç z 30
lat pracy w firmie sp´dzi∏
w krajach Europy Ârodkowej
– dawnej Jugos∏awii i w Rosji.
Nauczy∏ si´ j´zyka serbskochorwackiego i rosyjskiego,
chce te˝ mówiç po polsku.
Polska jest dla Iveco bardzo
wa˝nym rynkiem, wierzy wi´c,
˝e jego zamierzenia zwiàzane
z dalszym jego zdobywaniem
zakoƒczà si´ sukcesem.

ralnego Iveco Poland. Dotychczasowy
– Antonio Orlando, po roku pobytu
w Polsce skoƒczy∏ swojà misj´ i podczas spotkania w Sulejówku przedstawi∏ swojego nast´pc´.
Po oficjalnej cz´Êci prezentacji przystàpiono do oczekiwanych testów samochodów. Powodzeniem cieszy∏y si´
nie tylko Trakkery i czteronap´dowe
EuroCargo, ale równie˝ Panda 4x4
i Alfa Romeo Crosswagon, dla których
równie˝ wyznaczono terenowe trasy.
Klienci Iveco Poland z zapa∏em wypróbowywali mo˝liwoÊci pojazdów w trudnym terenie. I, jak twierdzili, nie zawiedli si´ na nowych Trakkerach.

Oczekiwanie na jazdy kierowcy skracali sobie oglàdajàc gam´ samochodów
osobowych – Fiat, Alfa Romeo i Lancia – rozmawiajàc z przedstawicielami
wspó∏pracujàcych z Iveco firm: Skibicki i KH Kipper, producentów zabudów
do ci´˝arówek, Fortis Lease, a tak˝e
Iveco Finance.
Testowe jazdy trwa∏yby chyba do nocy,
gdyby nie druga cz´Êç imprezy, odbywajàca si´ w Villa Park Weso∏a, gdzie
wszyscy spotkali si´ na uroczystej kolacji. Wieczór by∏ okazjà do nieformalnych rozmów z dyrekcjà Iveco Poland
oraz integracji dealerów firmy i klientów.
Wi´cej o modelu w kolejnym FWN.
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Trzy Trakkery i EuroCargo gotowe
do poligonowych prób.

Wywrotk´ AD41T44 z zabudowà firmy
KH Kipper jako pierwsza kupi∏a
na poligonie firma
transportowo-us∏ugowa Adria
z Tarnowskich Gór. W∏odzimierz
Jamski wr´czy∏ uroczyÊcie kluczyki
i miniaturk´ samochodu prezesowi
zarzàdu Adamowi Trzensimiechowi.
„To nie jest nasze pierwsze Iveco,
mamy ju˝ 2 Daily, a wp∏aciliÊmy
zaliczk´ na 4 nast´pne, ale pierwszy
nasz samochód 4-osiowy tej marki
– mówi Adam Trzensimiech.
– Uwa˝amy, ˝e jego jakoÊç warta jest
ceny i bez wahania skorzystaliÊmy
z promocji”.
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Bieg
w pe∏nym
s∏oƒcu
Tegoroczny Bieg Fiata by∏ prawdziwym
sprawdzianem umiej´tnoÊci, wytrzyma∏oÊci
i kondycji zawodników.
Trzystu szeÊciu biegaczy, wÊród nich amatorzy i zawodowcy z dziewi´ciu krajów nie tylko Europy, ale ca∏ego Êwiata, wzi´∏o udzia∏ w 13. Biegu Fiata w ostatnià niedziel´ maja w Bielsku-Bia∏ej. Na starcie pojawili si´ tym razem reprezentanci Kenii, Niemiec, W∏och, Wielkiej Brytanii, Bia∏orusi, Ukrainy, Czech, S∏owacji i oczywiÊcie Polski.
Pogoda, która z pewnoÊcià zachwyci∏aby pla˝owiczów, zawodnikom da∏a si´
jednak mocno we znaki – ponad 30 stopni Celsjusza w cieniu z ca∏à pewnoÊcià nie pomaga∏o w osiàganiu ˝yciowych rekordów i, jak zgodnie twierdzi∏a wi´kszoÊç uczestników, to w∏aÊnie aura by∏a tym czynnikiem, który
podczas biegu doskwiera∏ im najbardziej.
Bieg g∏ówny na dystansie 10 km tradycyjnie poprowadzony zosta∏ g∏ównymi ulicami Bielska-Bia∏ej. Jeszcze na starcie Zdzis∏aw Arlet, dyrektor Zak∏adu Tychy mówi∏ do zawodników: „˚ycz´, a˝eby ka˝dy z was zosta∏ dziÊ zwyci´zcà. Bo ˝eby przebiec ten dystans w takim upale, to trzeba mieç rzeczywiÊcie du˝y hart ducha i zaci´cie sportowe”.
G∏ównymi bohaterami trzynastej edycji imprezy zostali Kenijczycy Abel Kirui
i Mathew Bowen zdobywajàc odpowiednio pierwsze (0:29:36) i piàte miejsce (0:33:49). Miejsce drugie przypad∏o w udziale Michai∏owi Iverukowi
(Ukraina), trzecie Jurijowi Giczunowi (Ukraina), zwyci´zcy sprzed roku,
a czwarte Tomaszowi Kliszowi (Polska). W wyÊcigu na wózkach pierwszy
na met´ dojecha∏ Zbigniew Baran (0:26:47).
Najlepszà wÊród paƒ, podobnie, jak przed rokiem, by∏a i tym razem Renata Paradowska (0:35:58). Po biegu nie kry∏a, ˝e choç upa∏ doskwiera∏, to

jednak spodziewajàc si´ go wiedzia∏a
jak rozk∏adaç si∏y: „Goràco, duszno,
parno. Ale te˝ nieraz robi´ treningi
przy takiej pogodzie, wi´c by∏am przygotowana. Bieg∏am ju˝ na tej trasie
po raz czwarty i znam jà dobrze
– wiem, jakie ma zalety i jakie wady.
Po drodze napotkaç mo˝na w∏aÊciwie
tylko jednà du˝à p´tl´, jest ma∏o zakr´tów i nie trzeba specjalnie b∏àdziç.
TrudnoÊç sprawia jedynie par´ zbiegów i podbiegów na trasie, ale dzi´ki
temu jest przynajmniej urozmaicona”.
W imprezie startowa∏a te˝ reprezentacja pracowników spó∏ek Grupy Fiat
w Polsce. Najsilniejszà reprezentacj´
biegaczy wystawi∏ Wydzia∏ Spawalni
Zak∏adu w Tychach.
Najlepszy wÊród pracowników spó∏ek
Grupy Fiat okaza∏ si´ Sebastian Kàdzio∏ka (0:39:12), za nim uplasowa∏
si´ Jerzy Plewniak (0:42:28), obydwaj pracujàcy w spó∏ce Fiat Auto Po-

Po biegu...
Zygmunt Kasolik, Fiat-GM
Powertrain Polska: „Trasa jest co
roku ta sama, wiemy wi´c co nas
czeka w trakcie biegu. Tym razem
by∏o wyjàtkowo goràco, ale dobrze
mi si´ bieg∏o. W ostatnich latach,
kiedy by∏y silne upa∏y, ostro
trenowa∏em i to pomog∏o”.
Andrzej Radzioch, Fiat Auto
Poland: „Wystartowa∏em w tym
biegu pierwszy raz, pogoda by∏a dla
mnie bardzo wyczerpujàca, ale
postanowi∏em si´ zmierzyç z tym
dystansem. Jestem raczej takim
niedzielnym, weekendowym
biegaczem. By∏ taki moment
w czasie biegu, ˝e mia∏em ju˝
dosyç i zastanawia∏em si´, czy nie
zrezygnowaç. Ale nie podda∏em si´
i bardzo si´ ciesz´, ˝e da∏em rad´!”
Les∏aw Pabis, GM-Fiat Purchasing
WW Poland: „Impreza udana, bieg
wyczerpujàcy, ale satysfakcjonujàcy.

„Dru˝yna“ przedstawicieli Grupy Fiat w Polsce
w wielu z nich, to bardzo dobry trening, a prawie co tydzieƒ jest gdzieÊ
organizowany jakiÊ bieg. W ostatnim
czasie przygotowuj´ si´ do Mistrzostw
Âwiata w biegu 24-godzinnym, który
zorganizowany zostanie w lipcu,
a w przysz∏ym roku chcia∏bym wystartowaç w spartakionie”.

Wszyscy narzekajà na pogod´
i upa∏, to ja troch´ na przekór
powiem, ˝e jestem z tego
zadowolony – bo mo˝e si´
przynajmniej troch´ sade∏ka uda∏o
stopiç. Ile dok∏adnie, to jeszcze nie
wiem, jak tylko b´dzie mo˝liwoÊç
zaraz stan´ na wadze”.
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land, w∏aÊnie na Spawalni w Tychach.
Na trzecim miejscu dobieg∏ Andrzej
Torzewski (0:43:09) z Fiat-GM Powertrain Polska. Najlepszy z tej trójki
– Sebastian Kàdzio∏ka – nie biega
zawodowo, ale nie jest te˝ amatorem,
ma bogate doÊwiadczenie zdobyte
w ciàgu ostatnich szeÊciu lat.
Sam jednak mówi, ˝e to dla niego
przede wszystkim rozrywka. „Traktuj´
bieganie jako metod´ na relaks. Cz∏owiek ma na co dzieƒ ró˝ne problemy
– ja, kiedy taki si´ pojawia, id´ biegaç.
Warto spróbowaç - to bardzo cz´sto
pomaga. Moim najwi´kszym sukcesem jest zdobycie pierwszego miejsca
w sztafecie 4x100 m w ZamoÊciu
w 2002 roku. Wcià˝ jestem kawalerem – ale nie mam czasu na za∏o˝enie
rodziny, bo... du˝o biegam.
Du˝o to znaczy minimum 20 km
dziennie, a w weekend 30 km lub wyje˝d˝am na zawody. Bior´ udzia∏
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Gotowi
do wyjazdu
Wakacje to doskona∏a okazja, by poÊwi´ciç
si´ temu, co lubimy – podró˝om lub
odpoczynkowi na ∏onie natury. W przeddzieƒ
wyjazdu przyda si´ kilka rad, jak przyjemnie
sp´dziç tak d∏ugo oczekiwany urlop.
Doradzimy w co si´ ubraç, przedstawimy
sekrety grillowania, a tak˝e coraz
popularniejsze sporty ekstremalne.
Po kilkuletnim zastoju w ruchu turystycznym spowodowanym m.in.
kryzysem w polskiej gospodarce, ale tak˝e atakami terrorystycznymi i wysokim kursem euro, w tym roku przewiduje si´ znaczne o˝ywienie w zorganizowanych i indywidualnych wyjazdach letnich. Tylko w I kwartale tego roku Instytut Turystyki odnotowa∏ 4% wzrost w stosunku do tego samego okresu roku ubieg∏ego, ale wed∏ug prognoz, w miesiàcach letnich, wzrost ten mo˝e
wynieÊç nawet 20-30%.
Najbardziej typowym modelem wakacji Polaków jest zorganizowany rodzinny
wypoczynek, przy wyborze którego najistotniejszà rol´ – ze wzgl´du na ograniczone Êrodki finansowe – odgrywa cena, ale tak˝e bezpieczeƒstwo.
Internetowe Biura Podró˝y Travelplanet.pl wraz ze swoimi partnerskim serwisami przygotowa∏o raport o rezerwacji urlopów w sieci (w latach 20022004), których liczba wzrasta z roku na rok. Z analizy wynika, ˝e Polacy spragnieni s∏oƒca najch´tniej odwiedzajà kraje wschodniej cz´Êci basenu Morza
Âródziemnego, rozliczane w dolarach, czyli Egipt, Turcj´ i Tunezj´. Powodzeniem nadal cieszy si´ Grecja, którà w 2003 roku odwiedzi∏o jednak prawie 50% mniej Polaków ni˝ w roku 2002. Na trzecim miejscu znalaz∏a si´
Turcja (wzrost o niemal 100%), która zdystansowa∏a Hiszpani´, królujàcà
wÊród polskich turystów w po∏owie lat 90. Na piàte miejsce spad∏a Tunezja
(w roku 2003 III miejsce), która przegrywa z Turcjà, gdzie znajduje si´ du˝o
wi´cej atrakcji turystycznych. Zaskoczeniem dla wielu jest wielki powrót adnotowany przez Bu∏gari´ (8 miejsce), dla której Polacy odzyskali sentyment
i przypomnieli sobie lata 80., kiedy masowo tam wyje˝d˝ali.
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Z wyjazdów egzotycznych najwi´cej
straci∏a Tajlandia (po ubieg∏orocznym
tsunami), turyÊci zamiast Azji wolà teraz
Karaiby, np. Jamajk´ czy Dominikan´.
JeÊli chodzi o d∏ugoÊç pobytu, wi´kszoÊç Polaków preferuje wczasy 7dniowe, chocia˝ ostatnio modne sà
tak˝e wyjazdy 8- i 9-dniowe (czasami
wystarczy wziàç wtedy 5 dni urlopu).
Ponad 50% wyje˝d˝ajàcych rezerwuje
miejsca w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych – to efekt ni˝szej ceny dolara.
Najbardziej oblegany jest okres wakacyjny – ponad 50% wyjazdów przypada na czerwiec, lipiec i sierpieƒ. Du˝e
zainteresowanie notuje si´ tak˝e we
wrzeÊniu i paêdzierniku. W wielu krajach basenu Morza Âródziemnego
owoce sà wtedy dojrza∏e, woda nadal
ciep∏a, nie ma t∏oku na pla˝ach, ani
w restauracjach.
I chocia˝ z roku na rok notuje si´ wzrost
zainteresowania wyjazdami za granic´,
nadal wielu Polaków chce wypoczywaç
w naszym kraju. Albo nie pozwala im
na to bud˝et albo nie przepadajà
za zorganizowanymi formami wypoczynku. Dlatego agroturystyka, która
zapewnia sp´dzanie czasu w spokojnych, ustronnych i nie zat∏oczonych
miejscowoÊciach, jest dla wielu nie
mniejszà atrakcjà ni˝ kàpiel w Morzu
Âródziemnym. Potwierdzeniem tego sà
dane zgromadzone przez firm´ Acxiom
Polska, przeprowadzajàcà Ogólnopolski Kwestionariusz Produktów i Us∏ug,
z których wynika, ˝e ponad po∏owa Polaków w ostatnich latach nie wyje˝d˝a∏a nigdzie na wakacje, a z drugiej po∏owy szcz´Êliwców, którzy mogli sobie
pozwoliç na opuszczenie domowego
zacisza, a˝ 74% sp´dza∏o je w Polsce, 21% w Europie, a nieca∏e 5% poza Starym Kontynentem.
Ale wypoczynek to nie tylko s∏oƒce
i pla˝a, czy te˝ ustronie. To tak˝e inne,
dodatkowe atrakcje, do których nale˝à ró˝ne formy aktywnego wypoczynku, w tym sporty ekstremalne.
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Wakeboard
Na pierwszy rzut oka sport ten przypomina narty wodne. Ale tak naprawd´
to bardziej po∏àczenie surfingu i snowboardu. Osoba uprawiajàca wakeboard Êlizga si´ na desce surfingowej
ciàgni´ta po tafli wody przez motorówk´, z pr´dkoÊcià 30 km na godzin´
i wykonuje skoki w powietrzu oraz
przeró˝ne ewolucje, na jakie pozwala
deska unoszona przez fale.
Wakeboard nie jest trudnà dyscyplinà
sportu. Wystarczy mieç silne nogi
i umieç jeêdziç na nartach. Najlepiej
zaczàç od kilku çwiczeƒ na làdzie,
w wodzie natomiast skorzystaç z porad instruktora, który udzieli wskazó-

Wodne szaleƒstwo
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wek, co do sposobu wykonywania
ewolucji. Zdaniem uprawiajàcych t´
dyscyplin´, ju˝ po dziesi´ciu lekcjach
mo˝na osiàgnàç niez∏e wyniki w wakeboardingu. O tym, co nale˝y zrobiç,
by rozpoczàç uprawianie tego sportu,
mo˝na przeczytaç na stronie
www.wakeboard.com.pl.
ZALETY
Niewiele dyscyplin sportu pomaga
uj´drniaç poÊladki, tak jak w∏aÊnie
wakeboard. ZaÊ kobiety, które regularnie uprawiajà ten sport, majà wspaniale wymodelowane plecy.
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Rafting
Popularna w ostatnich latach forma
sp´dzania czasu wolnego to sp∏ywy
pontonami po górskich rzekach. Im
woda bardziej spieniona, im wi´ksze

Ale Êwietne warunki oferujà tak˝e alpejskie rzeki, na przyk∏ad w Austrii,
S∏owenii, Francji czy Szwajcarii. W Polsce pozostaje jedynie Dunajec, gdzie
mo˝na z powodzeniem stawiaç pierwsze kroki w tej podnoszàcej adrenalin´
dyscyplinie. Wi´cej na stronie
www.kajak.org.pl.
ZALETY
Rafting jest uprawiany w grupie,
pod okiem wyszkolonych instruktorów,
dlatego oprócz zwyk∏ej umiej´tnoÊci
p∏ywania, sport ten wymaga tak˝e
zgrania i uczy pracy zespo∏owej.

Canyoning
To sport ∏àczàcy wspinaczk´, kajakarstwo górskie, rafting i nurkowanie.
Podczas wyprawy trzeba przedzieraç
przez np. rwàce strumienie, wodospady, jaskinie; trzeba równie˝ nurkowaç,
a tak˝e wspinaç si´ na g∏azy i wskakiwaç z nich do wody lub spuszczaç si´
po linie. Podczas wykonywania tych
czynnoÊci uczestnicy zabezpieczeni sà
linà i kaskiem. Towarzyszy im cz´sto
równie˝ instruktor.
Canyoning b´dàcy swoistà walkà z dzikim ˝ywio∏em, nale˝y do najbardziej
ekstremalnych sportów. Dlatego wymaga sporo odwagi. Trzeba mieç te˝
dobrà kondycj´ fizycznà, umieç wspinaç si´ i p∏ywaç.
W Polsce brak jest terenów do uprawiania canyoningu. W rachub´ mo˝e
wchodziç jedynie Siklawa w Szklarskiej
Por´bie. Pi´kne tereny do uprawiania
tej dyscypliny znaleêç mo˝na natomiast we W∏oszech, Austrii, S∏owenii
i Francji, Hiszpanii. Wi´cej na stronie
www.4risk.net.
ZALETY
Canyoning anga˝uje wszystkie mi´Ênie. Kontakt z zimnà wodà (pokonanie jednej trasy zajmuje zazwyczaj kilka godzin) prowadzi do ogromnego
wydatku energetycznego, od 600
do 650 kalorii na godzin´.
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prawdopodobieƒstwo
napotkania
przeszkód, tym sp∏yw jest ciekawszy
i dostarcza wi´kszych emocji. Dlatego
w tej dyscyplinie, poza Êwietnà kondycjà fizycznà, równie istotna jest kondycja psychiczna.
Marzeniem ka˝dego raftingowca jest
sp∏yw Wielkim Kanionem Kolorado.
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LekkoÊç
i finezja
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Sukienki w kwiaty, grochy lub motyle.
Cz´sto na cienkich ramiàczkach, koniecznie z du˝ym dekoltem. Spódniczki bardzo krótkie, si´gajàce co najwy˝ej nieco za kolana, ze zwiewnych tkanin – do∏em np. uk∏adajàce si´ w fale,
z´by, kontrafa∏dy, bàdê godety. Do tego bluzki, od modeli z r´kawami
po skàpe topiki. Jednym s∏owem
– zmys∏owoÊç, wdzi´k i elegancja.
Chocia˝ w wielu kolekcjach na ten sezon lansowana jest przede wszystkim
kobiecoÊç, to inspiracjà dla mody jest
tak˝e sport, dlatego najbardziej trafnym okreÊleniem tegorocznych trendów jest ró˝norodnoÊç: sport po∏àczony z elegancjà, wspó∏czesnoÊç
z tradycjà, itp. Czyli troch´ m´sko,
troch´ sportowo, ale za to bardzo kobieco. Bo w tym sezonie – jak mo˝na si´ dowiedzieç ze strony www.moda.com.pl – nie chodzi o umi∏owanie
np. sportu, a jedynie o to, by ubrania,
mówi∏y o nas (i za nas), ˝e jesteÊmy
zdrowi, bogaci, seksowni, mamy pieniàdze i energi´.
Wdzi´k i ró˝norodnoÊç widoczne sà
tak˝e w kolorach. Z jednej strony królujà odcienie s∏oneczne, przywodzàce
na myÊl beztroskie wakacje, bardzo
pozytywne, np. pomaraƒcz sorbetu,
odcienie zmatowionego ró˝u, takie jak
cyklamen, guma do ˝ucia, wiÊnia,
uzupe∏niona przez delikatne zielenie
– lodowe, trawiaste, z drugiej – „˝ywe”
czerwienie, multikolory, ale równie˝
odcienie owocowo-kwiatowe i ciàgle
modna biel. Ró˝ne sà tak˝e tkaniny:
popelina, hafty angielskie, bawe∏ny,
woale, letnie tweedy – materia∏y lekkie, g∏adkie, lekko po∏yskujàce, natomiast nadruki – kwiatowe, grochy,
owady, na przyk∏ad motyle, stylizowane zwierz´ta i roÊliny.
A buty? Tego lata najwa˝niejsza jest
wygoda. Ale buty muszà byç równie˝

W
modzie
trendy i w zale˝noÊci od potrzeby
– eleganckie, sportowe, glamour. Sezon letni obfituje w rozwiàzania, które ∏àczà wszystkie te elementy.
Âwiadczà o tym chocia˝by podeszwy
i wn´trza butów – sà nie tylko superwygodne, robià tak˝e niezwyk∏e wra˝enie. Zdobione sà motylami, kwiatami, groszkami. Na zewn´trznej stronie butów w oczy rzucajà si´ tak˝e

ró˝norodne nadruki (np. du˝e tropikalne kwiaty). Bywajà równie˝ metaliczne b∏yski, zarówno w butach sportowych, jak i glamour. Nie obowiàzuje zatem jeden styl. W ofercie sà
wi´c brazylijskie sanda∏y lÊniàce diamencikami, „autentyczne” buty ze
skóry do uprawiania konnej jazdy, wysokie obcasy oraz p∏askie baleriny we
francuskim stylu.

Dyskretne i wyzywajàce, du˝e i ma∏e,
plastikowe i metalowe – styliÊci w tym
roku proponujà niezwykle szerokà gam´ okularów przeciws∏onecznych. Dobrane w∏aÊciwie do kszta∏tu twarzy, sà
nie tylko dodatkiem do ubioru, mogà
tak˝e podkreÊliç urod´, albo te˝ doskonale zatuszowaç jej braki.
W ofercie dla ludzi m∏odych, którzy
wolà bardziej agresywny i ekstrawagancki styl, przewa˝ajà okulary plastikowe, z doÊç grubymi oprawkami,
o stosunkowo niewielkich kszta∏tach,
prawie zawsze prostokàtnych. W modzie sà tak˝e okulary nieco zaokràglone przy zausznikach, w stylu lat szeÊçdziesiàtych oraz oprawki „kocie”,
prawdziwy hit lat pi´çdziesiàtych. Kobiety dojrza∏e mogà wybieraç spoÊród
okularów bezramkowych lub ciàgle
modnych oprawek z metalu – sà delikatne i nie zwracajà uwagi innych

osób. M´˝czyêni natomiast, preferujà
wàskie i prawie zawsze czarne modele okularów, upodabniajàce ich
do gwiazd show businessu. Istnieje
tak˝e bogata gama okularów sportowych, unisex, tj. dla paƒ i panów.
Przy wyborze pami´tajmy tylko, by
okulary nie zakrywa∏y brwi.
W tym roku poszaleç mo˝na tak˝e
z kolorami. Chocia˝ tego lata szk∏a powinny byç niezbyt ciemne, ale za to
istnieje mo˝liwoÊç wyboru spoÊród
wielu barw.
Okulary przeciws∏oneczne sà nie tylko
ozdobà, czy te˝ modnym dodatkiem
do stroju. Ich zadaniem jest przede
wszystkim, ochrona oczu przed szkodliwym dzia∏aniem promieniowania
s∏onecznego, zw∏aszcza promieniowania ultrafioletowego (UV). Dlatego kupujmy okulary w salonach optycznych,
a nie od ulicznych sprzedawców, którzy nie zagwarantujà nam szkie∏ pokrytych filtrem, czy te˝ specjalnà pow∏okà
ochronnà.

Tajemnice
grilla
Grillowanie to jedno z najbardziej ulubionych wakacyjnych zaj´ç. ˚eby si´
jednak uda∏o, nale˝y przestrzegaç kilku wa˝nych regu∏, a przede wszystkim
pami´taç o tym, ˝e grill to po prostu
nasz poczciwy ruszt. Ale do rzeczy.
Przede wszystkim nale˝y ogieƒ rozpaliç co najmniej godzin´ przed grillowaniem, i ca∏y czas kontrolowaç ˝ar.
Przy rozpalaniu w´gla drzewnego stosowaç jedynie podpa∏k´, a nie benzyn´, która mo˝e nas oparzyç, ale te˝
osmaliç potrawy. Produkty nale˝y po∏o˝yç na ruszcie wtedy, kiedy roz˝arzonà kostk´ w´glowà pokryje warstwa popio∏u.
Nie nale˝y dopuÊciç do ponownego
rozpalenia si´ ognia, który w takiej sytuacji móg∏by spaliç nasze produkty.
Wyciekajàcy z mi´sa t∏uszcz, który za-
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Niezb´dne
okulary
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czyna kapaç i spadaç na ˝ar, uwalnia
substancje szkodliwe dla zdrowia. Dlatego te˝ zaleca si´ uk∏adanie produktów na aluminiowej tacce, albo korzystanie w tym celu z folii aluminiowej.
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e zw´glony pokarm (mi´so, ryby, owoce i warzywa)
jest szkodliwy dla zdrowia.
Oto co najlepiej jest „wrzuciç na ruszt”.
Warzywa: do opiekania najlepsze sà
przede wszystkim warzywa mi´kkie,
takie jak papryka, cukinie, cebule, bak∏a˝any, kukurydza, pomidory i ziemniaki – w ca∏oÊci albo pokrojone. Grzyby i marchew równie˝ si´ do tego nadajà, ale wtedy, gdy przyprawi si´ je
olejem, solà, czosnkiem i pieprzem.
Owoce: niektóre z nich, jak jab∏ka,
gruszki, nektarynki doprawiamy alkoholem, sokami owocowymi oraz aromatami: wanilià, ga∏kà muszkato∏owà,
goêdzikami. Jeszcze lepiej owinàç
owoce w foli´ aluminiowà, aby nie wysch∏y i nie spali∏y si´. W przypadku bananów, wystarczy po∏o˝yç owoce
na ruszcie i zdjàç, gdy skórka stanie
si´ czarna.
Ryby: zarówno s∏odkowodne, na przyk∏ad pstràgi, p∏otki, leszcze, jak i morskie, ∏ososie, sole, Êledzie, sà wyÊmienite z grilla.
Mi´sa: najlepsze sà mniej t∏uste,
na przyk∏ad schab z koÊcià lub befsztyki wo∏owe. WczeÊniej trzeba je zamarynowaç. Nie wymaga tego drób, który wystarczy tylko podzieliç na porcje.
Odradza si´ opiekaç na ruszcie dziczyzn´, poniewa˝ wymaga ona zbyt d∏ugiego czasu na przyrzàdzenie.
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Uwaga
na s∏oƒce
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Wakacje kojarzà si´ nam przede
wszystkim z wodà i beztroskim le˝eniem na pla˝y. I choç wiemy, ˝e promienie ultrafioletowe (UV), sà szkodliwe dla naszej skóry, to trudno wyobraziç sobie letni wypoczynek bez opalania.

Z uroków lata trzeba jednak korzystaç
z umiarem. Nadmiar promieni UV mo˝e bowiem spowodowaç oparzenia
s∏oneczne wywo∏ujàce rumieƒ oraz
pieczenie. Ostatnio, zw∏aszcza u osób
wyje˝d˝ajàcych do krajów Afryki Pó∏nocnej, coraz powszechniejsza jest
tak˝e alergia na promienie s∏oneczne,
przejawiajàca si´ wysypkà na skórze
bàdê czerwonymi plamami. Promienie
UV zwi´kszajà wreszcie ryzyko wystàpienia nowotworu skóry, ale wp∏ywajà
równie˝ na szybsze starzenie si´ skóry,
czyli w efekcie powstawanie zmarszczek, co na pewno niepokoi wszystkie
panie, zw∏aszcza te rozmi∏owane w kàpielach s∏onecznych.

Przezorny
ubezpieczony
Osoby wybierajàce si´ w podró˝
po Europie od ubieg∏ego roku (teoretycznie) nie muszà ubezpieczaç si´
od nieszcz´Êliwych wypadków i kosztów leczenia za granicà. We wszyst-

kich krajach UE podstawowa pomoc
lekarska jest bowiem zapewniona w ramach naszego polskiego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie
formularza E-111. Nale˝y jednak
wczeÊniej w oddziale Narodowego
Funduszu Zdrowia z∏o˝yç wniosek
(znajdziemy go równie˝ na stronie:
www.nfz.gov.pl) o wydanie formularza
uprawniajàcego do Êwiadczeƒ lekarskich w krajach Unii.
Druk E-111 wydawany jest tylko osobom ubezpieczonym, a pomoc udzielana jest tylko w nag∏ych wypadkach
i tylko przez publicznà s∏u˝b´ zdrowia
danego kraju. Dlatego coraz wi´cej
osób dodatkowo si´ ubezpiecza. Tym
bardziej, ˝e koszt polisy turystycznej
nie jest wysoki, a jej wykupienie chroni nas i zabezpiecza przed cz´sto du˝ymi wydatkami.

Przygotuj si´
do wyjazdu...
Wiele innych bardzo przydatnych informacji dla podró˝ujàcych po Europie
mo˝na znaleêç w Internecie. Niektóre
dane, na przyk∏ad, ceny paliw i op∏aty
drogowe, dost´pne sà na www.pzm.pl.
Inne na stronach najwi´kszych polskich portali, w dzia∏ach poÊwi´conych turystyce. Tam zainteresujà nas
z pewnoÊcià ceny niektórych produktów, turystyczne ABC, wa˝niejsze telefony alarmowe, adresy placówek dyplomatycznych, ograniczenia pr´dkoÊci, informacje o zasadach ruchu drogowego, itp. Pomocny w planowaniu
wyjazdu zagranicznego mo˝e okazaç
si´ poradnik dla Polaków wydany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(www.msz.gov.pl).
Im wi´cej posiadamy wiadomoÊci
o kraju, do którego si´ udajemy, jego
przepisach prawnych, ale tak˝e zwyczajach, tym mniej przykrych niespodzianek b´dzie nas czeka∏o podczas
zagranicznych woja˝y.
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Dlatego nie zapominajmy o kremach
z filtrami dobieranymi do typu naszej
skóry, a tak˝e o balsamach po opalaniu, które nawil˝à i nat∏uszczà skór´.
Latem noÊmy te˝ ubrania z przewiewnych i naturalnych tkanin, które tak˝e
ochronià naszà skór´. Pami´tajmy
wreszcie o oczach, a zw∏aszcza o noszeniu okularów z filtrem zatrzymujàcym promienie UV. I na koniec jeszcze
jedna rada – cieszmy si´ latem, bo
ostatnio bywa kapryÊne i krótkie.
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Tekst i zdj´cia: Andrzej Lisowski

podró˝e
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Rajska

wyspa

Sri Lanka – uto˝samiana przez Marco Polo z biblijnym rajem niezwyk∏a
wyspa na Oceanie Indyjskim. Niestety, tak˝e jedno z tych miejsc Azji najbardziej dotkni´tych falami ubieg∏orocznego tsunami. Ucierpia∏ jednak
tylko w cz´Êci pas wybrze˝a a wszystko, co najcenniejsze w historii dawnego Cejlonu jest w interiorze. W geÊcie
solidarnoÊci Êwiat organizowa∏ zbiórki,
charytatywne koncerty i obieca∏, ˝e
wspólnie „pokonamy t´ fal´”. A pokonaç mo˝emy jà tak˝e odwiedzajàc Sri
Lank´, której przysz∏oÊç zale˝y w∏aÊnie od turystyki.
Wyspa bucha zielenià, z drzew zwisajà owoce mango i papaje, wielkie duriany i upajajàco pachnàce kwiaty
frand˝ipani. Jeszcze wi´cej skojarzeƒ
z rajem przynosi wizyta w Królewskim
Ogrodzie Botanicznym w Peradeniya
blisko Kandy. Z porastajàcymi 65
hektarów 4 tysiàcami gatunków roÊlin
z ca∏ego Êwiata. Morze orchidei, las
bambusowy, aleja kokosowa, ogród
japoƒski, dziesiàtki gatunków palm
(w tym znana tylko z Cejlonu palma
talipot – jej ogromne liÊcie s∏u˝y∏y kieWYSPA S¸ONI
I AJURWEDY
Duchowe wra˝enia
z sanktuariów dope∏niajà
rozsiane po ca∏ej wyspie
ajurwedyczne centra
(ajurweda – holistyczna,
wywodzàca si´ ze
staro˝ytnych Indii

dyÊ do zapisywania kroniki wyspy),
poletka – pieprzu, wanilii, goêdzików,
cynamonu… I monstrualny figowiec
– ponoç najwi´kszy na Êwiecie – z koronà o powierzchni 1600 metrów
kwadratowych!

Prawdziwym bogactwem wyspy
(oprócz kamieni szlachetnych – stàd
pochodzi m.in. 400-karatowy szafir
Blue belle of Asia) jest jednak herbata. Zbierajà jà tylko kobiety. Ich zr´cz-

medycyna)
z tajemniczymi eliksirami,
pachnàcymi olejkami,
specjalnie dobieranymi
pokarmami, dajàcymi
wytchnienie ogrodami.
W masa˝u ajurwedycznym
nie ma tak mocnych
ucisków jak w innych

ne palce zrywajà z koron krzewów
(w uprawie do 1,5 metra wysokoÊci)
najbardziej wartoÊciowe, m∏ode listki.
Najbardziej doÊwiadczona zbieraczka
zrywa dziennie 30 – 35 kg liÊci, z któ-

rodzajach masa˝y. Jeden
z rodzajów masa˝y
– Marma – w nieca∏à
godzin´ porusza a˝ 107
najwa˝niejszych punktów
energetycznych ca∏ego
cia∏a, uwalniajàc pacjenta
od wszelkich stresów
i napi´ç.

Po takim masa˝u
do szcz´Êcia brakuje ju˝
tylko s∏onia, który kojarzy
si´ na Sri Lance
z radoÊcià i dobrobytem.
Na ca∏ej wyspie
˝yje 2.500 tych zwierzàt,
w tym 500
udomowionych. Sà nawet

wyspy – w okr´gu Nuwara Elita. Robià
tam wra˝enie rozleg∏e górskie stoki
w pe∏ni poroÊni´te krzewami herbaty
i t∏umy pochylonych nad nimi zbieraczek ubranych w mieniàce si´ mocnymi kolorami sari. A w okolicznych

fabrykach mo˝na zapoznaç si´ z metodami produkcji, wypiç fili˝ank´ najbardziej
aromatycznego na Êwiecie napoju i zrobiç
zakupy w firmowym sklepie. Wprawdzie
napar z herbaty znany by∏ ju˝ w Chinach
prawdopodobnie w VII wieku n.e., ale
pierwsze krzaki dotar∏y na Cejlon – za poÊrednictwem Anglików – dopiero
w XIX wieku.
Dzisiejszy Cejlon to nie tylko tropikalna roÊlinnoÊç i herbata. To
tak˝e Êwiat bogatej kultury i cywilizacji trwajàcej nieprzerwanie od VI wieku p.n.e. Pozosta∏oÊci pierwszej stolicy Anuradhapurny z V wieku p.n.e.,
Êwiàtynie buddyjskie i hinduistyczne, królewskie parki,
znaki drogowe „Uwaga!
S∏oƒ”. Koniecznie trzeba
jednak dotrzeç
do jedynego chyba
na Êwiecie schroniska dla
osieroconych
i okaleczonych s∏oni.
Znajduje si´ ono
w Pinnewala, blisko

Kegalle – mi´dzy
Colombo a Kandy. ˚yje
tutaj 61 doros∏ych s∏oni
indyjskich i 13 maluchów.
Najm∏odsze s∏oniàtko
ma 9 miesi´cy. Ich
karmienie i kàpiele
obserwujà i fotografujà
turyÊci z ca∏ego Êwiata.

ruiny pa∏aców… Du˝e wra˝enie robi
wpisana na list´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, wyrastajàca
z bezmiaru tropikalnego lasu forteca
Sigirija, zbudowana w 473 roku.
Mo˝na si´ tam dostaç (370 metrów
n.p.m.) pokonujàc ponad tysiàc stopni schodów. Wprawdzie z twierdzy
i chronionego przez nià pa∏acu niewiele si´ zachowa∏o, ale trud wspinaczki w upale tropików wynagradza
niezwyk∏y widok. Po drodze mo˝na podziwiaç powsta∏e 1500 lat temu naskalne malowid∏a – s∏ynne freski „Panny z Sigiryi” (kiedyÊ by∏o
ich 500, do dziÊ przetrwa∏y 22).
W´drujàc przez Sri Lank´ widaç
na ka˝dym kroku bogate ˝ycie religijne. Obok siebie koegzystujà zgodnie
meczety, Êwiàtynie hinduistyczne
i katolickie. Najwi´cej jest jednak
buddyjskich, gdy˝ 70 procent ludnoÊci kraju jest wyznawcami tej religii.
Wed∏ug tradycji buddyzm na Cejlonie
pojawi∏ si´ w III w p.n.e. DziÊ ˝yje tutaj 12 tysi´cy mnichów buddyjskich,
czynnych jest ponad 6 tysi´cy klasztorów i Êwiàtyƒ, oraz 150 szkó∏ Êwiàtynnych. Do najciekawszych sanktuariów nale˝y m.in. Êwiàtynia Z´ba
Buddy w Kandy.
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rych powstaje 7 – 9 kilogramów czarnej herbaty. Najlepsza pochodzi
z upraw po∏o˝onych powy˝ej 1200
metrów n.p.m. ale ta najlepsza z najlepszych zrywana jest (nawet ponad 2000 metrów n.p.m.) w sercu
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Wy?cigi

nowoÊci

Joanna Polak

do klienta

Firma Kensington jest znanym producentem renomowanych akcesoriów do notebooków. Tym razem
klienci mogà zapoznaç si´ z nowym
urzàdzeniem zasilajàcym. AC/Car/Air
Adapter. Wspó∏pracuje praktycznie
ze wszystkimi rodzajami notebooków,
jest idealnym rozwiàzaniem dla osób,
które cz´sto pracujà poza biurem,
wi´c mogà je
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pod∏àczyç do zapalniczki czy
do gniazdka w samolocie. Po dokupieniu specjalnej koƒcówki mo˝na jednoczeÊnie ∏adowaç swój
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FunkcjonalnoÊç to
g∏ówna zasada
wspó∏czesnych
producentów. Panasonic
postara∏ si´, aby
najnowsza kamera BLC10A by∏a ∏atwa
w obs∏udze. To

przenoÊny komputer
i telefon komórkowy.
Kensington wychodzi naprzeciw rosnàcym oczekiwaniom
klientów na urzàdzenie o jak najbardziej kompaktowym
charakterze. Firma dba o estetyk´, zasilacz umieszczono w eleganckim etui.
Firma Siemens otrzyma∏a ju˝ kilka
nagród za projekt telefonu SK65.
Jurorów przekona∏a innowacyjna klawiatura, która sk∏ada si´ w∏aÊciwie z dwóch krzy˝ujàcych si´ z sobà klawiatur. Pe∏na wersja jest widoczna przy skrzy˝owaniu dwóch paneli pod kàtem 90 stopni. Dzi´ki zastosowaniu technologii BlackBerry
u˝ytkownik ma sta∏y kontakt
za swojà pocztà elektronicznà.
Poczta odebrana przez komputer mo˝e zostaç automatycznie przes∏ana do klienta za pomocà SK65
– mo˝na wi´c natych-

miast odpowiadaç na maile nawet b´dàc poza biurem. Dodatkowym atutem jest bardzo mocna bateria, która
wytrzymuje nawet 250 godzin
czuwania. W aparat wbudowano
funkcj´ pomocy j´zykowej, dzi´ki
czemu w podro˝y zagranicznej mo˝na „zapo˝yczyç” kilka po˝ytecznych
zwrotów.
Electrolux przyzwyczai∏ klientów
do nowoczesnej formy i maksymalnego kom-

urzàdzenie ma szans´
staç si´ najbardziej
znienawidzonym
przedmiotem w biurze.
Z za∏o˝enia kamera
mia∏a s∏u˝yç obserwacji
miejsca pracy lub
zamieszkania,

pod nieobecnoÊç
w∏aÊciciela. Za pomocà
Internetu mo˝na
monitorowaç konkretne
pomieszczenie
z dowolnego miejsca
na Êwiecie. Kamera nie
wymaga bezpoÊredniego

fortu u˝ytkowania. Lodówki z serii Side by side sà du˝e, majà dwoje sàsiadujàcych drzwi - jedne nale˝à
do ch∏odziarki, drugie do zamra˝arki.
JeÊli lodówka osiàgnie wewnàtrz zbyt
wysokà temperatur´, w∏aÊciciel zostaje o tym poinformowany za pomocà specjalnego wskaênika. Wszystkie
informacje dost´pne sà w j´zyku polskim. Nowoczesna technologia sprawia, ˝e w naszej lodówce ani zamra˝arce nie pojawi si´ szron. Mo˝liwoÊci
wytwarzania lodu do napojów sà imponujàce – oko∏o 3,6 kg na dob´.

pod∏àczenia
do komputera,
wspó∏pracuje natomiast
z routerem i najbli˝szym
êród∏em pràdu. Ma
wbudowany w∏asny
serwer i posiada w∏asnà
stron´ www, na której

mo˝na oglàdaç ˝àdany
przekaz. Dla mi∏oÊników
dobrego brzmienia
powsta∏ natomiast
zestaw SC-AK 520
Compact Audio System.
Producenci zamierzali

Tecra M4. Dane do komputera
wprowadza si´ za pomocà matrycy
dotykowej LCD lub przy pomocy specjalnego pióra. System Toshiba Easy
Guard zapewnia maksymalnà ochron´ danych, mi´dzy innymi poprzez
monitorowanie przecià˝eƒ w 3 wymiarach i blokad´ g∏owicy w przypadku udaru, wzmocnienie obudowy,
a tak˝e u˝ycie Trusted Platform Module, który ma zabezpieczaç dane.
Toshiba pracuje w systemie Microsoft
Windows XP Tablet PC Edition 2005
i obj´ta jest trzyletnià gwarancjà producenta.

stworzyç kompakt
idealny do ma∏ych
pomieszczeƒ. W zestawie
sà mi´dzy innymi dwa
g∏oÊniki, subwoofer,
które dajà mocny i czysty
dêwi´k. Urzàdzenie

wspó∏pracuje
z p∏ytami CD i jest
jednoczeÊnie
odtwarzaczem MP3.
Nie zapomniano
o tradycjonalistach,
którzy preferujà radio.
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Dzisiejsze
odkurzacze s∏u˝à ju˝
nie tylko oczyszczaniu pod∏óg,
ale zajmujà si´ równie˝ filtrowaniem
powietrza! Oxy3system jest najl˝ejszym, najcichszym odkurzaczem

na rynku. Koƒcówka
jest przystosowana zarówno do powierzchni
mi´kkich, jak i twardych, a do struktury
pod∏ogi dostosowuje
si´ automatycznie. Model Oxy3system jest nast´pcà najbardziej popularnego od lat odkurzacza
na Êwiatowym rynku, jakim
jest Oxygen.
Firma Techmex w czerwcu bie˝àcego
roku wprowadza na polski rynek nowy komputer przenoÊny – Toshiba
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Joanna Polak

filmy
fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2005

54

Powt rka

dobrego kina
Na wypadek brzydkiej pogody warto
przygotowaç zestaw filmów, aby mieç
alternatywne êród∏o rozrywki. W tym
miesiàcu mamy do wyboru pe∏ny
przeglàd ofert dystrybutorów dvd i video. „Trzej muszkieterowie” doczekali si´ ju˝ niezliczonych ekranizacji i tak pewnie b´dzie do koƒca Êwiata. Najbardziej znana i chyba najlepsza wersja to ta z lat 70., z Richardem Chamberlainem i Faye Dunaway
w rolach g∏ównych. Na „Trzech muszkieterach” wychowa∏y si´ ca∏e pokolenia. Historia d’Artagnana, Atosa,
Portosa i Aramisa
ma swoich oddanych fanów. Trzeba przyznaç, ˝e historia przyjació∏
walczàcych razem
o honor króla,
przyciàga kolejne
pokolenia. Nielicznym, którzy nie znajà ksià˝ki Dumasa ani filmu, warto przypomnieç,
˝e akcja toczy si´ za panowania króla
Ludwika XIII. Przebieg∏y kardyna∏ Richelieu przygotowuje si´ do zamachu
PREMIERY
„Atak na posterunek”.
Film nawiàzujàcy
do najlepszych lat kina
policyjnego. Dzieƒ 31
grudnia zamienia si´
w koszmar, kiedy
na jednym posterunku
w nieodpowiednim

stanu. Wierni muszkieterowie nie mogà do tego dopuÊciç.
Ostatnio ukaza∏a si´ na rynku dvd seria
filmów Krzysztofa Zanussiego. „Spirala”
to popis aktorstwa Jana Nowickiego i Maji
Komorowskiej. Miejscem akcji jest
schronisko nad Morskim Okiem,
w którym pojawia si´ tajemniczy przybysz. GoÊç okazuje si´ m´˝czyznà
trudno nawiàzujàcym kontakty, a jeÊli
ju˝ z kimÊ rozmawia, to sprawia rozmówcy przykroÊç. K∏óci si´ z przebywajàcymi w schronisku studentami,
a kobiecie majàcej problemy osobiste
radzi, aby da∏a sobie spokój z macierzyƒstwem, bo jest za stara. Nagle intruz znika, wzbudzajàc zrozumia∏e zainteresowanie s∏u˝b ratowniczych.
Podczas akcji okazuje si´, ˝e bohaterem jest Êmiertelnie chory uciekinier
ze szpitala, który przyjecha∏ w góry,
aby pope∏niç samobójstwo.

Filmy Zanussiego stawiajà zawsze pytania o sens istnienia, ale odpowiedzi
nale˝y udzielaç sobie we w∏asnym zakresie. Pytania si´ nie zdezaktualizowa∏y, mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e
„Spirala” jest wcià˝ filmem uniwersalnym i wartym przypomnienia.
Spragnionym czegoÊ l˝ejszego, a jednoczeÊnie intrygujàcego, mo˝na poleciç „Widok z sypialni”. W roli g∏ównej wyst´puje znany z „Akademii policyjnej” Steve Guttenberg. Historia zaczyna si´ niewinnie.
Pracownik ma romans z ˝onà swego
pracodawcy, co stara si´ utrzymaç w tajemnicy. Spotykajà
si´ potajemnie, podczas jednej z takich
schadzek sà Êwiadkami napadu na kobiet´. P∏oszà napastnika, ale dla g∏ównego bohatera
nic z tego dobrego nie wynika. Nie warto zdradzaç dalszego ciàgu, a jest on
zaskakujàcy. Rynek filmowy ciàgle cierpi na niedobór dobrych thrillerów psychologicznych, a ten do takich nale˝y.
momencie spotykajà si´
policjanci i grupa
groênych przest´pców.
Trzyma w napi´ciu
do ostatniej sceny.
Re˝.: Jean-Francois
Richet, wyst.: Ethan
Hawke, Laurence
Fishburne.

„Jak byç kochanym” to kolejna po „Z g∏owy”
gratka dla wielbicieli Janusza G∏owackiego. Tym
razem jest to
zbiór felietonów
drukowanych zarówno w prasie
krajowej, jak i zagranicznej. Poruszane sà w nich najprzeró˝niejsze tematy – od próby opisu ówczesnej rzeczywistoÊci, poprzez przemyÊlenia dotyczàce historii i polityki. G∏owacki jak
zwykle „cz´stuje” nas Êwie˝ym, zabawnym i b∏yskotliwym stylem. G∏owacki to jeden z najlepszych polskich
felietonistów, warto wi´c poÊwi´ciç
chwil´, aby zapoznaç si´ z „Jak byç
kochanym”. Znakiem rozpoznawczym
pisarza jest mistrzowska umiej´tnoÊç
∏àczenia gorzkiej ironii i zaskakujàco
trzeêwego, choç subiektywnego spojrzenia. Subiektywizm jest jednak jednym z praw przys∏ugujàcych artyÊcie.
Janusz G∏owacki: Jak byç kochanym,
Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 2005.

Ksià˝ka Zafrona „Cieƒ wiatru” powsta∏a w nurcie popularnoÊci literatury ∏àczàcej wàtki sensacyjne z fascynacjami intelektualnymi. PowieÊç wykorzystuje znany od stuleci w tradycji
literackiej topos ksià˝ki przekl´tej.
G∏ównego bohatera poznajemy, kiedy jest
jeszcze dzieckiem i kiedy
spotyka ksià˝k´ swego przeznaczenia. Czy
przyniesie mu
ona szcz´Êcie, czy pecha, muszà
przekonaç si´ sami czytelnicy. Zafron
ma ciekawy, lekko archaiczny sposób
narracji, jest to pewnie równie˝ zas∏uga dobrego t∏umaczenia. Dzi´ki temu
zabiegowi, nie bardzo mo˝na si´ zorientowaç, kiedy naprawd´ rozgrywa
si´ akcja. Wàtki przeplatajà si´ zaskakujàco, by na koƒcu wyjaÊniç si´ we
wzgl´dnym „happy-endzie”. Ksià˝ka
przez ca∏y czas trzyma w napi´ciu.
Carlos Ruiz Zafron: Cieƒ wiatru. Muza. Warszawa 2005.
„Mean Creek”. Akcja filmu
toczy si´ w ma∏ym
miasteczku w stanie
Oregon. Grupa nastolatków
udaje si´ na rejs ∏ódkà,
aby uczciç urodziny
jednego z nich. W czasie
rejsu okazuje si´, ˝e cel
wycieczki jest zgo∏a inny....

PowieÊç „Ring” sta∏a si´ podstawà
do nakr´cenia „kultowego” ju˝ filmu
o tym samym tytule (powsta∏y ju˝
dwie ekranizacje – japoƒska i amerykaƒska). Przera˝ajàca historia dziwnej kasety video wystraszy∏a ju˝ miliony widzów na Êwiecie. Otó˝ charakter
ksià˝ki jest inny, du˝o wi´cej miejsca
poÊwi´ca si´ w niej raczej psychologicznej matni ni˝ dos∏ownemu strachowi. G∏ównym
bohaterem jest
dziennikarz du˝ego tokijskiego
dziennika. Ma
siedem dni na
rozwiàzanie zagadki, tym bardziej, ˝e wÊród
przy pad ko wych
odbiorców kasety znalaz∏y si´ ˝ona i córeczka dziennikarza. W przypadku tej ksià˝ki potwierdza si´ regu∏a, ˝e najbardziej przera˝ajàce sà nie
opowieÊci pe∏ne krwawych scen,
a raczej „duszny klimat” pot´gujàcy
wra˝enie osaczenia. Koji Suzuki:
Ring. Znak. Kraków 2004.

Re˝.: Jacob Baron Esters,
wyst.: Rory Culkin, Ryan Kelley.

Joanna Polak

ksià˝ki

do ringu
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Biuro

pod r´kà

Choç komputery przenoÊne sà dro˝sze od stacjonarnych o porównywalnych parametrach, majà jednà zasadniczà zalet´ – mo˝na ich u˝ywaç
w ró˝nych warunkach. Dla u˝ytkowników najwa˝niejszymi cechami notebooka sà d∏ugoÊç pracy bez ∏adowania baterii, wydajnoÊç sprz´tu oraz
ma∏e rozmiary. Nie bez znaczenia jest
tak˝e czas ∏adowania baterii oraz jakoÊç monitora.
Kupujàc laptopa powinniÊmy zadaç
sobie kilka zasadniczych pytaƒ:
Po co nam laptop?
Czy b´dziemy u˝ywaç go do pracy,
w terenie czy w domu do nauki? Czy
ma byç naszym jedynym komputerem, czy uzupe∏nieniem stacjonarnego? Jak cz´sto b´dzie podró˝owa∏? Model powinniÊmy dobraç tak˝e w zale˝noÊci od zawodu, jaki wykonujemy. Inne parametry b´dà potrzebne dziennikarzowi lub ksi´gowej, którzy potrzebujà stosunkowo
prostego, ale niezawodnego sprz´tu,
inne architektowi lub fotografikowi,
u˝ywajàcym skomplikowanych programów graficznych.
DOST¢P
BEZ KABLA
Laptop w podró˝y
umo˝liwia korzystanie
z Internetu. Warto wi´c,
by by∏ wyposa˝ony
w kart´ sieciowà. Dobrze
te˝ mieç modem
w postaci wk∏adanej

U˝ywany czy nowy?
Decydowaç powinien czynnik ekonomiczny a tak˝e warunki, w jakich ma
pracowaç komputer. JeÊli nasza praca sprawia, ˝e komputer jest nara˝ony na urazy, lepiej zaopatrzyç si´
w sprz´t u˝ywany. Wtedy nale˝y
sprawdziç, w jakim stanie jest bateria, monitor i klawiatura – elementy
nara˝one w laptopach na najwi´ksze
zu˝ycie lub uszkodzenia. Decydujàc
si´ na sprz´t u˝ywany powinniÊmy raczej wybraç sprz´t markowy. Do takiego ∏atwiej dokupiç cz´Êci zamienne, znaleêç autoryzowany serwis,
mniejsze jest ryzyko niespodziewanych awarii.
Ufaj i kontroluj
Kupujàc u˝ywanego notebooka nale˝y sprawdziç monitor. Metodà cha∏upniczà czyli wyÊwietlajàc jednolite kolorowe t∏a na monitorze, by sprawdziç,
czy wszystkie jego punkty Êwiecà. JeÊli chcemy na laptopie oglàdaç filmy
nale˝y te˝ przetestowaç odtwarzanie
obrazów w ró˝nych formatach. K∏opoty mo˝e sprawiç nie tylko ma∏a
ostroÊç monitora lub uszkodzenia,

do komputera
zewn´trznej karty.
Oprócz klasycznego
sposobu przy u˝yciu
kabla do Internetu
mo˝na uzyskaç tak˝e
dost´p dzi´ki technice
W-Lan czyli dost´pu
bezprzewodowego.

lecz równie˝ ma∏o wydajna karta graficzna, pami´ç lub procesor.
Kolejnym s∏abym punktem u˝ywanych laptopów jest bateria. JeÊli podczas eksploatacji by∏a wymieniana,
mo˝emy spodziewaç si´, ˝e doÊç d∏ugo b´dzie dzia∏aç prawid∏owo. JeÊli
jest stara, mo˝e ulec awarii w ka˝dej
chwili. Warto sprawdziç, ile czasu pracuje komputer bez w∏àczonego zasilacza i jak d∏ugo bateria si´ ∏aduje.
Klawiatura, dla osób piszàcych istotny
element komputera, te˝ wymaga
sprawdzenia. Zarówno w sprz´cie nowym jak i u˝ywanym nale˝y sprawdziç
nie tylko dzia∏anie poszczególnych klawiszy, lecz tak˝e ich wielkoÊç i uk∏ad.
W niektórych komputerach oprócz
klawiszy funkcyjnych w górnej linii pomniejszone sà tak˝e klawisze z cyframi, co mo˝e byç mankamentem dla
osób cz´sto ich u˝ywajàcych. Ponadto
poszczególne linie klawiszy mogà byç
w poziomie poprzesuwane w najrozmaitszy sposób, a niektóre klawisze
funkcyjne, do których u˝ywania jesteÊmy przyzwyczajeni, poukrywane
w najdziwniejszych miejscach. To efekt

czas. Dlatego wybierajàc komputer
przenoÊny warto zwróciç uwag´, jakie urzàdzenie zast´puje w nim
myszk´: trackball (kula z dwoma
przyciskami) czy nazywana tak samo
dêwigienka mi´dzy przyciskami klawiatury. Innym rozwiàzaniem jest touchpad, czyli p∏ytka po której przesuwa si´ palcem, by przesunàç kursor.
Dla osób du˝o piszàcych najwygodniejszy jest trackball w postaci ma∏ego joysticka.

wajà wymieniane) oraz prawid∏owe
dzia∏anie gniazd i prze∏àczników.
Myszka czy trackball?
Do laptopa mo˝na pod∏àczyç zewn´trznà klawiatur´, mysz i monitor.
W podró˝y nie zawsze na to jest

Zrób stacjonarnego
Wygodnym urzàdzeniem dodatkowym
dla u˝ytkowników laptopów jest stacja
dokujàca czyli podstawka pod komputer, do której sà pod∏àczone urzàdzenia peryferyjne i zasilanie. Czyni

By skorzystaç z tej
us∏ugi nale˝y jedynie
posiadaç komputer,
telefon lub palmtop,
wyposa˝ony w kart´
w-lan, zapewniajàcà
mo˝liwoÊç
bezprzewodowego
dost´pu do sieci. Ale

trzeba te˝ znajdowaç si´
w miejscu opatrzonym
znakiem operatora
oznaczajàcym dost´p
do sygna∏u Internetu.
Rozwiàzanie to pozwala
uniknàç szukania
miejsca do pod∏àczenia
komputera do Internetu

wtedy z komputera w domu lub pracy
komputer stacjonarny. Taƒszym
i mniej skomplikowanym sposobem
na zwi´kszenie wygody u˝ytkowania
laptopa jest korzystanie z replikatora
portów, czyli przystawki, do której
przypi´te sà urzàdzenia peryferyjne.
Urzàdzenie to przypina si´ do komputera jednym z∏àczem a pozwala uniknàç ciàg∏ego przypinania wszystkich
urzàdzeƒ do laptopa.
Nie ma ró˝y bez kolców
Jednà z wad laptopów jest trudniejsze
ni˝ w wypadku komputerów stacjonarnych, unowoczeÊnianie sprz´tu
i dro˝sze koszty naprawy. Cz´Êci
do laptopów sà zminiaturyzowane,
przez co dro˝sze, ponadto w ma∏ej
obudowie mieÊci si´ mniej ni˝ w stacjonarnym komputerze. Naj∏atwiej
w laptopie zwi´kszyç pami´ç podr´cznà. Kupujàc go nale˝y zwróciç
uwag´, czy posiada dodatkowe gniazda na uk∏ady scalone pami´ci i czy
∏atwy jest do nich dost´p.
Kup sprawny i legalny
Miejsc, w których mo˝na kupiç laptopy jest wiele. Nowe najlepiej nabyç
w autoryzowanych salonach, by nie
mieç k∏opotu z gwarancjà i serwisem.
PrzenoÊny komputer mo˝na równie˝
kupiç w sklepach internetowych. Tam
lepiej jednak zaopatrzyç si´ tylko
w sprz´t nowy, gdy˝ u˝ywany zawsze
wymaga przetestowania, bo to urzàdzenie delikatne. Warto korzystaç
z renomowanych sklepów a nie z wirtualnych gie∏d, gdzie nie ma mo˝liwoÊci przetestowania sprzetu. Na gie∏dach nie wirtualnych warto upewniç
si´, czy sprz´t nie jest kradziony.

podczas pracy
na konferencjach.
Jego atutem jest
przede wszystkim brak
∏àczàcego komputer
z gniazdkiem kabla.
Punkty oznaczone
znakiem znajdujà si´
w hotelach, centrach

konferencyjnych,
restauracjach i innych
miejscach publicznych.
To nie tylko doskona∏a
oferta dla osób
pragnàcych skorzystaç
z Internetu – umo˝liwia
tak˝e skorzystanie
z firmowego Intranetu.
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miniaturyzacji laptopów. Dlatego kupujàc komputer przenoÊny powinniÊmy odpowiedzieç sobie na pytanie,
czy ewentualnie dziwny uk∏ad klawiszy
jest dla nas dopuszczalny czy nie.
Oprócz newralgicznych cz´Êci komputera nale˝y te˝ sprawdziç obudow´.
Porysowane Êruby znaczà, ˝e komputer by∏ cz´sto otwierany. Ponadto trzeba sprawdziç prawid∏owe funkcjonowanie nap´dów dysków oraz ich zaczepów do obudowy (najcz´Êciej by-
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Marek Pacu∏a, rys. Janusz Stefaniak

myÊl,
Czytajàc - po
z - nie czytaj.
jak nie myÊlis

Notatki

z podró˝y
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Marek Pacu∏a jest konferansjerem
i kierownikiem artystycznym
krakowskiej Piwnicy pod Baranami
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KRAJOWE WIADOMOÂCI
O PRZED¸U˚ONEJ DACIE
WA˚NOÂCI
WARSZAWA
Nasza stolica ma si´ dobrze, a nawet jeszcze lepiej. Tysiàce zadowolonych mieszkaƒców spaceruje
po ulicach ca∏ymi rodzinami lub
przesiaduje w licznych restauracjach, pubach i kawiarniach. Ci,
którzy akurat nie spacerujà, kupujà sobie to, na co majà ochot´
w niezwykle bogato zaopatrzonych
sklepach, magazynach i supermarketach.
W salonach samochodowych ruch
jak przez gwiazdkà Bo˝ego Narodzenia, choç gwiazdka dawno min´∏a. Niektórzy niezdecydowani kupujà po dwa albo trzy modele samochodu twierdzàc, ˝e zastanawiaç
si´ b´dà na spokojnie w domu, bo
teraz nie majà czasu, a czas to pieniàdz, a pieniàdze w Warszawie le-

˝à wsz´dzie o czym Êwiadczà tysiàce zadowolonych z siebie mieszkaƒców stoli cy, spacerujàcych
po ulicach ca∏ymi rodzinami… Je˝eli spotkasz na warszawskiej ulicy
cz∏owieka, który nigdzie nie spaceruje, jest bez rodziny i w dodatku
niezadowolony, niechybnie jest to
przybysz z Krakowa.
KRAKÓW
Ruch w mieÊcie prawostronny, to
nie to, co w Londynie. Kobiety ubrane zimowo, nie tak jak w Pary˝u.
M´˝czyzn prawie nie widaç, bo je˝d˝à samochodami wi´c nie bardzo
wiadomo, jak sà ubrani. A dooko∏a,
gdzie spojrzeç, historia ko∏em si´ toczy, dlatego krakowscy uczeni sà
zdania, ˝e ko∏o z pewnoÊcià wymyÊlono w Krakowie. Przyk∏adem najbardziej zb´dnego ko∏a jest krakowski Barbakan, który stoi sobie spokojnie i nikt w∏aÊciwie nie wie,

do czego ma s∏u˝yç bo przecie˝ najbardziej nam teraz potrzebnym ko∏em, jest ko∏o ratunkowe.
GDA¡SK
Mg∏a, mg∏a, mg∏a. Zza mg∏y s∏ychaç
syreny statków i Êpiewy marynarzy.
Wszystko wskazuje na to, ˝e gdzieÊ
niedaleko jest morze. A co w morzu? – zapytacie dociekliwie. Odpowiadam szczerze i bezstronnie
– NIC. Kompletnie nic. Âledzie
uciek∏y do Szwecji, ˝eby nie p∏aciç
VAT-u, a flàdry do Rosji, gdzie si´
odchudzajà.
O tym, co si´ dzieje w pozosta∏ych
miastach ju˝ wkrótce, albo w najbli˝szej przysz∏oÊci, to znaczy nie
bardzo wiadomo kiedy, skoro przysz∏oÊç mamy takà, jakiej sami nie
wymyÊlilibyÊmy sobie lepiej. A co to
znaczy lepiej? Odpowiedzi prosimy
szukaç w stolicy.

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

krzy˝ówka z Fiatem nr 4
ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
Barchetta, Trepiuno, Seicento (ibuprom, presti˝, grzanie, leniuch, western, sznycel, ko∏czan, bohater, sejsmik, fitness).
Rozwiàzanie tego zadania przys∏a∏ Rafa∏ Kraska.
Zwyci´zcy otrzymali nagrody ksià˝kowe.
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POZIOMO: 1. fabryka 6. opuszka 11. sport 13. ∏ab´dzie 14. baga˝nik 15. Elvis 16. prawo 18. szwadron 19. Tipo 21. Kosowo 23. jen
24. los 26. spec 28. kierat 31. krypta 34. z∏az 35. raz 36. Ray 37. brelok 39. masa 41. lusterko 43. tajga 45. osada 47. Giovanni
48. utarczka 49. korek 50. kordia∏ 51. tajniak
PIONOWO: 1. Albea 3. radio 4. ksieni 5. apel 6. Orbis 7. ptaszynka 8. spalanie 9. kontrola 10. s∏upek 12. skunks 17. wloty 19. tost
20. ojczym 22. orka 25. Otto 27. parokonka 29. izba 30. rzeka 32. rzeszoto 33. przejazd 35. Religa 38. krawat 40. siatka 42. osio∏
43. Turyn 44. Józwa 46. duet
Prawid∏owe rozwiàzania nades∏ali: Felicja Gawroƒska, Mieczys∏aw ¸oboz i Bo˝ena ¸agosz.

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

ROZWIÑZANIE KRZY˚ÓWKI NR 3 Z NR 53
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PANDA

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

54
54
54

150
150
150

6,0
6,0
6,0

kod

moc silnika KM

1108
1108
1108

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

22.700**
22.525
23.375

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
FRESH
ACTUAL
ACTIVE

CHARAKTERYSTYKA

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.143.2z4JD
187.143.2
187.243.2

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimat. z∏ 2.975 • 028 – Elektr. ster. szyby przed. z∏ 595 • 030 – Przyc. szyby aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 425
• 108 – Felgi alum. z∏ 1.062,50 • 112 – Wpom. el. kierownicy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tylne dziel. z∏ 340 • 197 – Chlapacze z∏ 42,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 913,75 • 228 – Cent. zamek z∏ 297,50
• 313 – Radioodt. kaset. z∏ 1.105 • 399 – Dach otw. elektr. – d∏ugi z∏ 2.040 • 431 – Felgi alum. 13” + opony 165/65/13 z∏ 1.232,50 • 457- Zderzaki w kol. nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka pow.
pas. z∏ 935 • 564 – Radio z CD z∏ 1.360 • 718 – System audio hi-fi (2 dod. g∏oÊ. 100W) z∏ 510 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 340 • 927 – Ochr. listwy boczne z∏ 127,50 • 58H – Pakiet Estetyka z∏ 170
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

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

27.800**
25.330
26.945
30.430
34.000**
30.600
32.980
38.165
39.950

1108
1108
1108
1242
1248
1248
1248
1242
1242

54
54
54
60
70
70
70
60
60

150
150
150
155
160
160
160
145
145

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

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

169.010.0z4JD
169.010.0
169.022.0
169.033.0
169.014.0z4JD
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, 50X) z∏ 3.740 • 4DN
– Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399, 50X) z∏ 3.060 • 4DP – Pakiet Cult (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140, 50X) 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)
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

PUNTO

ceny samochodów

SEICENTO

CENA

1.2 FRESH
1.3 MULTIJET 16v FRESH
1.2 ACTUAL
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE
1.2 8v DYNAMIC
1.2 16v DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC
1.2 FRESH
1.3 MULTIJET 16v FRESH
1.2 ACTUAL
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE
1.2 8v DYNAMIC
1.2 16v DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC

31.500**
41.000**
30.600
38.675
32.810
40.035
35.105
37.485
42.330
32.500**
41.000**
31.450
39.525
33.660
40.885
35.955
38.335
43.180

1242
1248
1242
1248
1242
1248
1242
1242
1248
1242
1248
1242
1248
1242
1248
1242
1242
1248

60
70
60
70
60
70
60
80
70
60
70
60
70
60
70
60
80
70

155
164
155
164
155
164
155
172
164
155
164
155
164
155
164
155
172
164

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

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

188.010.4z4JD
188.011.4z4JD
188.010.4
188.011.4
188.110.4
188.111.4
188.210.4
188.213.4
188.211.4
188.040.4z4JD
188.041.4z4JD
188.040.4
188.141.4
188.140.4
188.141.4
188.240.4
188.243.4
188.241.4

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• 082 – Przyst. do mont.
radia z∏ 340 • 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 • 315 – Radio z CD z∏ 1.275 • 329 – Kierownica pokryta skórà
z∏ 255 • 392 – ESP (tylko z 1.3 JTD 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 • 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) z∏ 1.870 • 451 – Radioodtwarzacz kaset. z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.020 • 511 – Trzeci zag∏ówek tylny z∏ 425 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 717 – Autoradio CD MP3 + subwoofer z∏ 1.700
• 718 – Subwoofer z∏ 425 • 876 – Zderzaki w kol. nadwozia z∏ 510 • 923 – Spoiler dach. z∏ 340 • 927 – Listwy ochronne drzwi z∏ 170
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

45.900**
53.900**
47.090
49.640
50.490
53.890
55.590
59.415
64.515
74.715
45.900**
53.900**
47.090
50.490
53.890
55.590
59.415
64.515

1368
1910
1368
1368
1596
1910
1910
1910
1910
1910
1368
1910
1368
1596
1910
1910
1910
1910

95
100
95
95
103
100
115
115
140
140
95
100
95
103
100
115
115
140

180
183
180
180
185
183
192
192
203
203
178
181
178
183
181
190
190
200

6,5
5,3
6,5
6,5
7,3
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
6,8
5,5
6,8
7,4
5,5
5,4
5,6
5,6

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

192.3VA.2
192.3VS.2
192.3JA.2
192.3RA.2
192.3JX.2
192.3JS.2
192.3J8.2
192.328.2
192.32R.2
192.3SR.2
192.5VA.2
192.5VS.2
192.5JA.2
192.5JX.2
192.5JS.2
192.5J8.2
192.548.2
192.54R.2

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

49.400**
57.400**
50.065
53.465
56.865
58.565
62.390
67.490

1368
1910
1368
1596
1910
1910
1910
1910

95
100
95
103
100
115
115
140

176
181
176
183
181
190
190
200

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

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

192.7VA.2
192.7VS.2
192.7JA.2
192.7JX.2
192.7JS.2
192.7J8.2
192.748.2
192.74R.2

ALBEA 2005

• 023 – Szyby elektr. podn. tylne z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 4.250 • 097 – Zintegrow. Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 340 • 140 – Automat. klim. dwustrefowa z∏ 5.525 • 140 – Automat. klim. dwustref. (dop∏ata do opcji 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. podgrzewacz temp. wn´trza (dla silników diesla) z∏ 425 • 205 – Autonom. ogrzewacz Webasto z∏ 3.910 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.445 • 211 – Tapicerka skórzana 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 • 108 – Felgi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Felgi alum. 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
• 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 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.105 • 510 – Tylne boczne poduszki pow. z∏ 1.275 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 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 • 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 • 4HS* – Mapa Wschodniej Europy (m. in. Polski) 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)
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.2 16v ACTIVE
1.2 16v DYNAMIC

29.741,50
32.291,50

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

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 06 czerwca 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

1.4 16v FRESH
1.9 JTD 100 FRESH
1.4 16v ACTIVE
1.4 16v RACING
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD 100 ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 SCHUMACHER
1.4 16v FRESH
1.9 JTD 100 FRESH
1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD 100 ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
STILO 2005

CHARAKTERYSTYKA

STILO MW

CENA

62

77
70
77
70
77
95
70

163
159
163
159
163
175
159

6,2
5,1
6,2
5,1
6,2
6,6
5,1

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1368
1248
1368
1248
1368
1368
1248

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

46.210**
52.810**
44.888,50
50.498,50
48.798,50
50.668,50
54.408.50

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
1.4 8v FRESH
1.3 Multijet 16v FRESH
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE
1.4 8v DYNAMIC
1.4 16v DYNAMIC
1.3 Multijet 16v DYNAMIC

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

135.811.0
135.815.0
135.011.0
135.815.0
135.511.0
135.512.0
135.515.0

NOWA MULTIPLA

• 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3825 • 051 – Czujnik zmroku z∏ 255 • 070 – Szyby przyc. boczne i tylna z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Sprysk.
reflekt. z∏ 595 • 108 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.530 • 431 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 16”, opony 205/50/16 z∏ 2.550 • 406 – Ko∏a
stalowe 15”, opony 195/60 R15 z∏ 255 • 132 – Pod∏ok. siedzenia kier. z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja aut. dwust. (dop. do wer. z klim. man.) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.530 • 245 – Ster.
radiem na kier. (6 przyc.) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 357 – Relingi dachowe z∏ 595 • 365 – TMPS (czuj. ciÊ. pow. w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 400 – Dwucz. szklany dach
otw. elektr. z∏ 4.165 • 407 – Automat. skrzynia biegów (dost. z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40 X – Wielofunk. siedz. tylne (jak w wersji Dynamic) z∏ 850 • 40Y – Regul. l´dêw. siedz. kierowcy
z∏ 170 • 416 – Cruise Control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏ok. siedz. pasa˝. z∏ 255 • 456 – Regul. l´dê. siedz. pasa˝. z∏ 170 • 499 – Zestaw fix&go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.105 • 508
– Czujnik park. z∏ 850 • 563 – Zmien. p∏yt CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny pow. boczne z∏ 1.275 • 709 – Ster. radiem i naw. na kier. (8 przyc. + 3) z∏ 595 • 717 – Radio
z CD MP3 z∏ 1.530 • 718 – Instal. Hi-Fi z subwoof. z∏ 850 • 823 – Gniazdo 12V w bag. 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 • 352 – Korek wlewu paliwa zam. na kluczyk z∏ 187 • 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 met. Extraserie z∏ 1.700 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 543 – Trzeci zag∏ówek tylnej kanapy z∏ 170 • 218 – Elektr. ster. lusterka z∏ 4250
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

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

DOBLÒ
fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2005

ceny samochodów

IDEA

CENA

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

59.950**
65.450**
58.097,50
62.772,50
62.347,50
66.597,50

1580
1910
1580
1910
1580
1910

103
115
103
115
103
115

170
173
170
173
170
173

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

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

186.211.2z4JD
186.231.2z4JD
186.211.2
186.231.2
186.411.2
186.431.2

• 009 – ABS z∏ 2.465 • 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765• 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 – Alarm z∏ 1.020 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 413 Pakiet AUDIO z∏ 680 • 980
– Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 85 • 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 • 982 – Ko∏o zapasowe
– felga alum. 15”, opona 195/60/15 z∏ 680 • 441 – Elektrycznie ustaw. i sk∏adane lusterka z∏ 425 • 465 – Konsola z lodówkà z∏ 255 • 505 – Poduszki pow. boczne przednie z∏ 1.105 • 508 – Czujniki parkowania tylne z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.190 • 576 – Podwójny dach otwierany elektr. z∏ 4.250 • 070 – Szyby tylne przyc. w kolorze niebieskim z∏ 595 • 564 – Radioodtwarzacz CD
z∏ 1.530 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 85 • 320 – Kierownica i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 245 – Ster. radiem na kierow. z∏ 595• 269 – Nawigator
z∏ 5.525 • 903 – Connect Nav z∏ 9.350 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 469 – Fotel tylny Êrodkowy przesuwany z∏ 170 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 255 • 672 – Pakiet Komfort z∏ 850
• 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 • 220 – Tablica rozdzielcza
wykonana z PCV (w standardzie tablica pokryta tkaninà) z∏ 0
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 269, 903 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

37.995
44.115
39.780
43.350
48.790
45.900
48.280
53.720
46.070
51.510
48.620
62.305

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

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

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

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

• 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∏ 212,5 • 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)

185
174
182

9,1
7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

179.111.0
179.115.0
179.957.0

ALFA ROMEO 147

• 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”, opony 215/65/15 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 – Âwiat∏a 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 stalowe 16”, opony 215/60/16 z∏ 595 • 416 – Tempomat 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 tylne elektr. ster., elektr. blokada drzwi, os∏ony przeciws∏oneczne dla 2 rz´du, elektr. ustaw. lust. zew. 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 • 5A1 – Felgi alum. opony 215/60/16 z∏ 2125
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

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

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

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

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

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

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 06 czerwca 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.

136
109
128

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1997
1997
2179

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

90.185
97.920
116.280

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
ULYSSE

CENA

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2005

64

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS
1.6 TS PROGRESSION
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
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

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

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

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

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
ALFA ROMEO 156

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 156 SW

ceny samochodów

CENA

192
192
192

7,1
7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.056.3
116.046.3
116.086.3

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

ALFA ROMEO GT

• 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

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

92.650
106.250
102.850
112.200
127.500

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

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

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 06 czerwca 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.

150
150
150

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1910
1910
1910

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

110.500
119.000
127.500

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4

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

ALFA ROMEO 166

CENA

66

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

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

155
164
155
178
164
178
164

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

kod

moc silnika KM

1242
1248
1242
1368
1248
1368
1248

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

41.905
51.935
44.115
47.515
54.145
53.805
60.435

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
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

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

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

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

fiat wokó∏ nas CZERWIEC / LIPIEC 2005

ceny samochodów

LANCIA Y

CENA

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 czerwca 2005 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, 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, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes: Marek Kanafek

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: Alfredo d’Errico

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
Prezes Zarzàdu: 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

