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Punto
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Na poczàtku wrzeÊnia w Turynie zostanie
zaprezentowany Fiat Grande Punto, który
trafi do sprzeda˝y w Polsce w styczniu
przysz∏ego roku.

Grande Punto, nast´pca popularnego modelu, który produkowany jest
od 1993 roku i osiàgnà∏ sprzeda˝ w liczbie ponad 6 milionów sztuk, przejmuje pa∏eczk´ po swoim poprzedniku i ma za zadanie zostania leaderem
w swoim niezwykle wa˝nym segmencie aut kompaktowych.
By osiàgnàç ten cel, starano si´ zaprojektowaç samochód wi´kszy od typowych modeli tej klasy, oferujàcy najwy˝sze mo˝liwe standardy bezpieczeƒstwa, wiodàce w swojej klasie standardy jakoÊciowe i najlepszà dost´pnà dziÊ w tej kategorii gam´ silników diesla, a wszystko to w bardzo
konkurencyjnej cenie.
Grande Punto, dost´pne w wersji 3 lub 5-drzwiowej z czterema poziomami wyposa˝enia, interpretuje w oryginalny sposób pi´kno, solidnoÊç i dynamik´, które nale˝à do zalet samochodu.
Styl Grande Punto opracowany przez Italdesign-Giugiaro we wspó∏pracy
z Centrum Stylistycznym Fiata, wyró˝nia si´ na tle obecnych na rynku modeli
ze wzgl´du na pi´knà lini´ nadwozia, nowoczesnà, wyrafinowanà i obdarzonà nieporównywalnym „w∏oskim stylem”. Wn´trze Grande Punto, podobnie
jak nadwozie, stanowi najbardziej zaawansowany wyraz w∏oskiego stylu, mi´dzy innymi dzi´ki jakoÊci materia∏ów i szczególnej dba∏oÊci o szczegó∏y.
W efekcie uzyskano przestronne, przyjazne i funkcjonalne wn´trze.
W ten sposób powsta∏ samochód, który „budzi emocje” i jednoczeÊnie prezentuje solidnoÊç opartà na absolutnie doskona∏ych standardach jakoÊciowych. Przyk∏adem tego jest najwy˝szy poziom bezpieczeƒstwa, nietypowa

w tym segmencie dba∏oÊç o najmniejsze szczegó∏y i wyjàtkowy komfort. Wra˝enie to pot´gujà gabaryty
zewn´trzne, które plasujà si´
na szczycie kategorii: d∏ugoÊç 403
centymetry, szerokoÊç 168, wysokoÊç 149 i rozstaw osi 251 cm. Wymiary te przek∏adajà si´ na bezkonkurencyjnie przestronne wn´trze.

we (1.2 8v o mocy 65 KM i nowy 1.4 8v o mocy 77 KM) i cztery
turbodiesle: 1.9 Multijet o mocy 120 KM i 130 KM, 1.3 Multijet 16v o mocy 75 KM i premierowy 1.3 Multijet 16v o mocy 90 KM
z turbinà o zmiennej geometrii.

Wraz z debiutem Grande Punto kontynuowana b´dzie produkcja i sprzeda˝ obecnego modelu Punto – z silnikami benzynowymi, jednostkà Diesla i na metan – dost´pna oferta b´dzie bardzo korzystna.
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Grande Punto to wreszcie zwinny
i przyjemny samochód podczas jazdy
niezale˝nie od sytuacji na drodze.
Swojà dynamik´ zawdzi´cza g∏ównie
silnikom, które ∏àczà doskona∏e osiàgi, ma∏e zu˝ycie paliwa i ca∏kowite
poszanowanie Êrodowiska (wszystkie
spe∏niajà norm´ Euro 4). W modelu
dost´pne sà dwa silniki benzyno-
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o tym si´ mówi

Ferrari
ekskluzywna „zabawka”
Nie ma co ukrywaç – Ferrari FXX to dla wielu marzenie
a tylko dla nielicznych (i maj´tnych) „zabawka”. Ten zapierajàcy dech w piersiach prototyp (silnik V 12 o mocy 800
KM) kosztuje bowiem, ∏àcznie z podatkiem, oko∏o dwa miliony euro. W dodatku nie mo˝e jeêdziç po drogach.
Do czego zatem s∏u˝y? Otó˝ genialnoÊç ca∏ej koncepcji polega na tym, by zagorzali klienci Ferrari mieli mo˝liwoÊç zostania kierowcami testowymi i by mogli sprawdziç zastosowane rozwiàzania i przekazaç innym w∏asne obserwacje.
W Maranello stwierdzono, ˝e sugestie Schumachera, Barichello i profesjonalnych kierowców testowych sà wy∏àcznie
techniczne. Wspó∏pracujàc z kierowcami, dla których jazda
nie jest profesjà, czyli z mi∏oÊnikami, a przy tym osobami
kompetentnymi, b´dzie mo˝na zebraç bogatà baz´ danych
i doÊwiadczeƒ, które na pewno przydadzà si´ projektantom.

Alfa Romeo i ˝eglarstwo
mi∏oÊç od pierwszego
wejrzenia
Marka Alfa Romeo zosta∏a oficjalnym dostawcà Luna
Rossa, ∏odzi, która od czerwca bierze udzia∏ w regatach
stanowiàcych przedsmak America’s Cup 2007. Marka Alfa w∏àczy∏a si´ z entuzjazmem do tej wyjàtkowej przygody,
poniewa˝ podziela t´ samà filozofi´, która dodaje energii
za∏odze Luna Rossa: sportowy zapa∏ po∏àczony z najnowoczeÊniejszymi rozwiàzaniami technologicznymi.
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Panda 4x4
afrykaƒska Królowa
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„To najbardziej seksy model 4x4”, „Jest du˝o bardziej
zadziorny, ni˝ sugeruje nazwa odziedziczona po sympatycznym niedêwiadku”, „Dzi´ki swoim gabarytom jest idealny
równie˝ do jazdy po mieÊcie”. To tylko niektóre komentarze prasy na prezentacji Fiata Panda 4x4 w Republice Po∏udniowej Afryki. Samochód wypróbowa∏o 50 dziennikarzy
na 45 kilometrowej trasie ko∏o Johannesburga. Jazdy próbne odby∏y si´ zarówno na torze, jak i na dwóch trudnych
trasach szutrowych, gdzie nap´d na cztery ko∏a zaprezentowa∏ swoje mo˝liwoÊci, dzi´ki którym ma∏y Fiat pokonuje
najtrudniejsze przeszkody. Oprócz dziennikarzy, za kó∏kiem
Pandy 4x4 zasiedli dealerzy, pracownicy Fiat Auto South
Africa oraz wybrana grupa VIPów.

Perfekcyjna jazda
Frycza i Fiata Punto
Sebastian Frycz i Maciej Wodniak wygrali rywalizacj´ w klasie Super 1600 podczas 6. Rajdu Nikon, triumfujàc tak˝e
na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej. Fiat Punto po raz
pierwszy znalaz∏ si´ na podium RSMP. „Mamy podstawy,
˝eby walczyç o najwy˝sze trofeum – podsumowa∏ Frycz.
Wierz´, ˝e na „Rzeszowskim”, nasz Fiat Punto na podium
wjedzie po raz trzeci”. Za∏oga „Fiat Selenia Rally Team”
zdoby∏a kolejnych 6 pkt. w klasyfikacji Super 1600.
Po trzech rundach RSMP majà ju˝ ich 14, co daje im 2
miejsce w klasyfikacji klasy.

EKOLOGICZNE
AUTOBUSY

NOWA UMOWA
FIAT-IBM

PANDA ZNOWU
NAGRODZONA

W Bolonii b´dzie mniej spalin dzi´ki
firmie Irisbus. Ta spó∏ka, nale˝àca
do Iveco, przekaza∏a stolicy Regionu
Emilia dziesi´ç autobusów „CityClass
Cursor” nap´dzanych metanem.
Od lat Iveco wiedzie prym w dziedzinie
produkcji autobusów o zminimalizowanym wp∏ywie na Êrodowisko.
Oprócz modeli nap´dzanych gazem
ziemnym, gama obejmuje pojazdy
elektryczne i hybrydowe, a tak˝e z silnikami Diesla z filtrem czàstek sta∏ych. City Class Fuell Cell nap´dzany
wodorem zosta∏ ju˝ z powodzeniem
wypróbowany m.in. w Turynie.

Redukcja kosztów, wi´ksza wydajnoÊç: cele takie zawiera nowa umowa
podpisana mi´dzy Fiatem a IBM
w sektorze Information Technology.
WartoÊç umowy opiewa na 200 mln
euro rocznie przez dziewi´ç lat. IBM
zajmie si´ zarzàdzaniem znaczàcej
cz´Êci dzia∏alnoÊci IT i projektów zwiàzanych z transformacjà procesów biznesowych Fiata, która wywodzi si´
od Global Value, parytetowej spó∏ki
joint-venture za∏o˝onej w 2001 r.
Z kolei Fiat, dzi´ki nowej umowie b´dzie mieç mo˝liwoÊç nadzorowania
dzia∏alnoÊci informatycznej.

Ju˝ drugi rok z rz´du Fiat Panda uhonorowany zosta∏ tytu∏em „Najlepszy
samochód miejski” (City Car) przez angielski tygodnik motoryzacyjny „Auto
Express”. W ubieg∏ym roku model odniós∏ sukces, zdobywajàc w konkursie
„Auto Express” nie tylko tytu∏ najlepszego auta w kategorii pojazdów miejskich (City Car) i najtaƒszych w eksploatacji (Budget Car), ale równie˝ nagrod´ jako najlepszy samochód roku (Car
of the Year). W uzasadnieniu tegorocznego werdyktu jury napisa∏o: „Fiat
Panda jest niezawodny – nie dorównujà mu inne auta miejskie”.

Foto: Marek Kowalski

27 lipca w Sali Kolumnowej Sejmu RP odby∏o si´ wr´czenie nagród imienia Haliny Krahelskiej, przyznawanych przez
Ann´ Hintz, G∏ównego Inspektora Pracy za osiàgni´cia
w dziedzinie prewencji zagro˝eƒ zawodowych, a tak˝e popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeƒstwa pracy. WÊród nagrodzonych by∏ Marek Mazurkiewicz
(po prawej), od 1993 r. Spo∏eczny Inspektor Pracy w FAP.
Jego zaanga˝owanie w istotny sposób przyczyni∏o si´
do osiàgni´cia przez zak∏ad znaczàcych efektów w poprawie warunków pracy. W czasie uroczystoÊci obecny by∏ Enrico Pavoni (po lewej), Prezes Zarzàdu Fiat Auto Poland.
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Nagroda dla Spo∏ecznego
Inspektora Pracy FAP
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˝ycie

Chcia∏bym prze˝yç raz jeszcze ca∏à swojà
karier´ sportowà. Poznawanie kolarstwa,
pierwsze sukcesy, które zaszczepi∏y ch´ç
realizowania marzeƒ. Zawsze mia∏em jakieÊ
marzenia, które w dzieciƒstwie by∏y snem
ch∏opca o rowerze wyÊcigowym.
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chwila refleksji

notowa∏: J. Piekarczyk, fot. archiwum Cz. Langa

Moje drugie
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Czes∏aw Lang w pierwszym
wyÊcigu kolarskim wystartowa∏
w 1970 r. Dwukrotny uczestnik
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu
oraz w Moskwie (1980), skàd
wróci∏ ze srebrnym medalem.
Najwi´kszy sukces z dru˝ynà to
srebrny medal mistrzostw
Êwiata szosowców (1978).
OÊmiokrotny mistrz Polski
w ró˝nych konkurencjach
kolarskich. By∏ pierwszym
kolarzem z Europy Wsch., który
przeszed∏ w 1982 na zawodowstwo.
Startowa∏ m.in. w Giro d’Italia.
Obecnie jest dyrektorem firmy
Lang-Team organizujàcej Tour
de Pologne.

Poczàtki wspominam z wielkim sentymentem. Igrzyska olimpijskie, mistrzostwa Êwiata, wreszcie okres kolarstwa
zawodowego. Majàc 27 lat zaczà∏em
poznawaç inny Êwiat. To tak jak koƒczy si´ liceum, studia i zaczyna pracowaç zawodowo. Tour de France, Giro
d’Italia…To ju˝ by∏o profesjonalne podejÊcie do tego, co si´ robi. Umiej´tnoÊç zadbania samemu o wszystko:
o form´, kontrakt, prac´, umiej´tnoÊç
pokazania si´ w zawodowym peletonie. Kiedy jesteÊ amatorem, myÊlà
za ciebie trenerzy, masa˝yÊci. Kolarz
zawodowy jest rozliczany z tego, co
sam zrobi∏. Jedziesz dobrze – masz
dobry kontrakt i dobre pieniàdze. Pojecha∏eÊ êle – tracisz pieniàdze, prac´.
Kolarstwo amatorskie traktuje si´ troch´ w kategoriach zabawy i przyjemnoÊci. OczywiÊcie sà igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa Êwiata, gdzie ju˝
nie ma ˝artów, ale sà póêniej inne wyÊcigi, które traktuje si´ swobodniej.
Tego nie ma w kolarstwie zawodowym
gdzie ka˝dy wyÊcig jest wa˝ny, w ka˝dym trzeba daç z siebie wszystko. Dla
zawodowca 5-7 godzin treningu dzien-

nie to jest poziom, który pozwala
utrzymaç form´. Kolarz-amator przeje˝d˝a rocznie oko∏o 25 tysi´cy kilometrów, zawodowiec – 40 tysi´cy. To
jest skala wysi∏ku. Kolarstwo zawodowe by∏o marzeniem ka˝dego z nas.
Wicemistrzostwo olimpijskie pozwoli∏o
mi przejÊç do peletonu zawodowego,
choç wczeÊniej uczestniczy∏em w wyÊcigach klasy „open” z udzia∏em zawodowców. Mia∏em 24 lata, gdy wygra∏em Tour du Vaucluse, na którego
trasie by∏ bardzo trudny, 25 kilometrowy podjazd pod Mont Ventoux. Stoi
tam nawet pomnik kolarza, który nie
wytrzyma∏ tego wysi∏ku i zmar∏ na rowerze. Jako jedyny amator podjecha∏em z zawodowcami pod gór´ i „urwa∏em” si´ wygrywajàc wyÊcig. Gdybym
w tamtym okresie móg∏ podpisaç kontrakt, na pewno móg∏bym osiàgnàç
du˝o wi´cej, ale czasy by∏y inne. W latach 80, kiedy skoƒczy∏em z amatorstwem, by∏o wskazane, aby o kolarstwie zawodowym nie pisaç. Dlatego
po igrzyskach w Moskwie, gdy stworzy∏a si´ szansa na przejÊcie do zawodowego peletonu, nie waha∏em si´

ma coÊ do zrobienia. Widzom si´ zdaje, ˝e jedzie zwarta grupa i nic si´ nie
dzieje, a tam dzieje si´ bardzo du˝o.
Jako zawodnik przejecha∏em dziewi´ç
razy ca∏e Giro d’Italia, w pierwszym roku by∏em przez ca∏y czas w pierwszej
dziesiàtce, gdyby wówczas kolarstwo
traktowano w mediach tak, jak dziÊ,

si´ tym nie interesowali, nie by∏oby
sponsorów ani zapotrzebowania
na sport zawodowy. Marzeniem ka˝dego zawodnika jest bycie s∏awnym
choç przez chwil´. Mo˝e nie tyle s∏awnym, co docenionym za to, co robi, bo
to ludzie ci´˝ko pracujàcy, którzy
od czasu do czasu chcà us∏yszeç, ˝e
zrobili coÊ dobrze. Dla sportowca pochwa∏à jest zwyci´stwo – suma wysi∏ku, jaki w∏o˝y∏.
Uwielbiam natur´, ka˝dà wolnà chwil´
sp´dzam w lesie na koniu, bàdê na rowerze. Urodzi∏em si´ i wychowa∏em
na wsi. Mój ojciec by∏ kiedyÊ dyrektorem PGR i los chcia∏, ˝e po 15 latach
mieszkania we W∏oszech, prowadzàc
interesy w Warszawie, zajmuj´ si´
równie˝ rolnictwem w stronach mego
dzieciƒstwa. Nad S∏upià mam du˝o
∏àk, marzy mi si´ gospodarstwo ekolo-

sezonach mog∏em ju˝ przebieraç
w ofertach, ale to nie by∏y lekko zarobione pieniàdze. Nie spotka∏em kolarza, który trwoni∏by swoje dochody.
Co mia∏em wygraç – wygra∏em. Gdzie
mia∏em byç dobry – by∏em, ale w sporcie trzeba si´ umieç pogodziç z myÊlà, ˝e nie mo˝na zdobyç wszystkiego.
Armstrong wygrywa po raz siódmy
Tour de France i choç zarzucajà mu,
dlaczego tylko ten wyÊcig, on wie, ˝e
zdecydowa∏ si´ na Tour de France, i go
wygrywa. Jako amator te˝ mia∏em
swoje sukcesy, ale przechodzàc do zawodowego peletonu, trzeba by∏o si´
na coÊ zdecydowaç. Jako kolarz zawodowy wygra∏em ok. 35 wyÊcigów, ale
moja rola by∏a zupe∏nie inna. Z wygrywajàcego indywidualnie kolarza-amatora, trzeba by∏o si´ staç zawodnikiem
przydatnym w zespole, który pomaga
kapitanowi, potrafi poprowadziç finisz,
skasowaç jakàÊ ucieczk´. Robi∏em to
dobrze i za to mnie ceniono. Nie wygrywa∏em, bo tam jest podzia∏ ról.
Z dwustu startujàcych kolarzy ka˝dy

moja kariera te˝ inaczej by∏aby postrzegana. Nie by∏o ∏atwo przetrwaç
prawie dziesi´ç lat, gdy co roku jest
walka o kontrakty, o prac´, gdy m∏odzi
wypierajà starych, i trzeba byç naprawd´ przydatnym, aby si´ utrzymaç.
Dzisiejszy sport jest widowiskiem, liczy
si´ oprawa, medialnoÊç, wyÊcig musi
mieç swà dramaturgi´, rozbudzaç
emocje, coÊ si´ musi dziaç na trasie.
Za tym idà pieniàdze, bo jeÊli ktoÊ da
z siebie wszystko, to chce mieç z tego
jakàÊ materialnà korzyÊç. Gdyby ludzie

giczne, ze stadem krów. OczywiÊcie
nie zastàpi to kolarstwa, bo jestem
dumny z wprowadzenia Tour de Pologne do 13 najwi´kszych etapowych
wyÊcigów Êwiata. Jestem dumny z tego, ˝e my, Polacy, mo˝emy mieç swój
wyÊcig, na który w tym roku przyjedzie 20 najlepszych ekip. Jest to moje spe∏nione marzenie, ale mojà wielkà pasjà pozostaje jednak natura, lasy, pola, przestrzenie, zwierz´ta – to
kocham, to jest takie moje drugie,
obok wyÊcigów, ˝ycie.

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2005

ani chwili, pomimo ˝e poczàtkowo ledwo starczy∏o na utrzymanie. Pierwszy
dwuletni kontrakt mia∏ wartoÊç 8 tysi´cy dolarów rocznie, ale wszystko
sobie musia∏em op∏acaç. W drugim
roku dopiero zacz´∏o si´ zarabiaç.
W grupie Francisco Mosera wyrobi∏em
sobie dobrà mark´, wi´c po dwóch
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firma

Prze∏omowy
rok
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Podczas Zgromadzenia Akcjonariuszy Luca
Cordero di Montezemolo i Sergio Marchionne
potwierdzili osiàgni´cie w 2005 roku przez
Grup´ Fiat za∏o˝onych celów. Dodali, ˝e
w Fiat Auto jest jeszcze du˝o do zrobienia,
a inne sektory mogà wiele poprawiç.
Rok 2005 b´dzie dla Fiata prze∏omowy: znacznie zmniejszà si´ straty
sektora Fiat Auto, a ca∏a Grupa powróci do zysku netto. Takie informacje
przekazano po zakoƒczeniu prac Zgromadzenia Akcjonariuszy, które 23
czerwca zebra∏o si´ w Turynie, by przeanalizowaç i zatwierdziç bilans roku 2004, zamkni´ty uzyskaniem operacyjnego progu rentownoÊci.
O tym jak wiele dokonano w ubieg∏ym roku mówi Prezes Luca Cordero di
Montezemolo oraz Dyrektor Generalny i Pe∏nomocny Sergio Marchionne.
„Rok temu – wspomina Montezemolo – przed nami by∏o wiele niewiadomych, du˝e ryzyko i wi´ksze problemy. A przy tym mieliÊmy mniej wyrobów.
W dodatku musieliÊmy rozwiàzaç kluczowe kwestie zwiàzane z sojuszem
z General Motors oraz z umowami z bankami. Kryzys by∏ wi´c du˝o g∏´bszy”.
Od tego czasu Grupa pracowa∏a intensywnie i uzyska∏a zauwa˝alne efekty.
Podsumowuje je Marchionne: „Osiàgniecie operacyjnego progu rentownoÊci
przez Grup´ przy poprawie si´gajàcej ponad 700 mln euro w porównaniu
do 2003 r.; redukcja Êrodków przeznaczanych na funkcjonowanie firmy z 2,8
mld do 700 mln; spadek straty netto o 400 mln; pozytywne zakoƒczenie sojuszu z General Motors, które przynios∏o wp∏yw w wysokoÊci 1,56 mld euro
i uzyskanie p∏ynnoÊci finansowej na koniec 2004 r. przewy˝szajàcej 5 mld euro”.
Dobre sà równie˝ wyniki za pierwszy kwarta∏ 2005 roku, pomimo spadku odnotowanego na rynku samochodowym. Widaç ju˝ jednak Êwiate∏ko w tunelu.
„Cz´Êç firmy Fiat – mówi Dyrektor Pe∏nomocny – ju˝ dawno podà˝a w kierunku umocnienia pozycji. Tak jest w przypadku CNH i Iveco, które sà zaanga˝owane w popraw´ obrotów i rentownoÊci. Podobnie jest z dostawcami kompo-

nentów. Fiat Auto, choç ju˝ poczyni∏
liczne kroki naprzód, musi jeszcze
zwi´kszyç tempo o˝ywienia i na tym
skupiajà si´ nasze najwi´ksze wysi∏ki”.
Dzi´ki wzmocnieniu finansów firma
mog∏a skoncentrowaç si´ na dzia∏alnoÊci przemys∏owej. Dlatego w ostatnich miesiàcach powsta∏ sektor Powertrain Technologies, Alfa-Maserati,
zawarto sojusz mi´dzy Iveco Finance
i Barclays, a tak˝e podpisano umow´
o wspó∏pracy w zakresie samochodów
LCV mi´dzy Fiat, PSA i Tofas. Oszcz´dnoÊci oraz wprowadzenie na rynek nowych modeli, tj. Fiata Croma i Alfy 159 a˝ po debiut nowego Punto
oraz Alfy Brera – powinny wyraênie poprawiç wyniki. „Nasze zadanie – podkreÊli∏ Marchionne – polega na odbudowaniu silnej grupy, która b´dzie generowaç zyski. To mo˝liwy do zrealizowania cel. OdzyskaliÊmy swobod´
strategicznà, by rozwijaç dzia∏alnoÊç

z niezb´dnà elastycznoÊcià. Jasno
okreÊliliÊmy te dzia∏ania, które nie
przynoszà wartoÊci dodanej dla Grupy
i pracujemy z du˝à skutecznoÊcià
nad redukcjà kosztów. Mamy mocnà
gam´ nowych wyrobów. Posiadamy
zasoby finansowe niezb´dne do inwestowania. Mamy równie˝ kapita∏ ludzki potrzebny do podo∏ania zmianom”.

Montezemolo potwierdzi∏ g∏ówne kierunki Grupy i wyrazi∏ zadowolenie
z przyj´cia Fiata Croma i Alfy 159 oraz
doda∏: „Jestem przekonany, ˝e w II
pó∏roczu, dzi´ki nowym produktom
równie˝ Fiat Auto poprawi wyniki. Zosta∏o mnóstwo pracy, bo firma wymaga dalszej poprawy. Liczymy na determinacj´ i odwag´ wszystkich”.

Rachunek ekonomiczny Grupy Fiat za II kwarta∏
(w mln euro)
Przychody netto
Zmiana %
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego
Zmiana
Wynik operacyjny
Zmiana
Wynik przed opodatkowaniem
Zmiana
Wynik netto (Grupy i spó∏ek trzecich)
Zmiana

II kwarta∏ 2005

II kwarta∏ 2004

12.052
0,4
360
179
716
662
473
601
217
463

12.009
181
54
(128)
(246)

Grupa zamyka I po∏ow´ 2005 roku
odnotowujàc du˝à popraw´ w II
kwartale. Obroty wynoszà ponad 12
mld euro, ale dwukrotnie do tego
samego okresu 2004 roku wzrós∏
wynik z zarzàdzania zwyczajnego:
ze 181 do 360 mln euro. Lepszy
o 463 mln euro jest wynik netto,
który ze straty wynoszàcej 246 mln
w ubieg∏ym roku wzrós∏ do +217
mln euro w roku bie˝àcym. Do 9,2
mld euro spad∏o zad∏u˝enie netto,
które zmala∏o o 900 mln euro.
Te wyniki sà owocem poprawy we
wszystkich sektorach ∏àcznie z Fiat
Auto, który w tym kwartale obni˝y∏
o 2/3 strat´ z zarzàdzania zwyczajnego z -238 do -88 mln euro.
Sektor powinien jeszcze zredukowaç
o 500 mln euro straty w zarzàdzaniu
zwyczajnym. CNH, tak jak w ub. r.,
odnotowa∏ obroty na poziomie
oko∏o 2,8 mld euro, osiàgajàc
wynik z zarzàdzania zwyczajnego
wielkoÊci 10% przychodów, tj. o 33
mln euro wy˝szy ni˝ w ub. roku.
Iveco notuje wzrost, tak w przychodach (+2,6%), jak i w wyniku
z zarzàdzania zwyczajnego (+23,6%),
który wynosi 110 mln euro, co
stanowi 4,5% obrotów. Tylko sektor
komponentów rejestruje spadek
przychodów i wyniku z zarzàdzania
zwyczajnego, co wynika ze zmiany
zakresu dzia∏alnoÊci w obszarze
Magneti Marelli i Comau na rzecz
Teksidu. Dobre sà równie˝ wyniki
Grupy za I pó∏rocze. Wynik z zarzàdzania zwyczajnego zosta∏ podwojony
do 407 mln euro, choç obroty
wynoszàce 22,8 mld euro lekko
spad∏y (-1%) w stosunku do tego
samego okresu ub. roku. Zysk netto
wyniós∏ 510 mln euro wobec straty
w wys. 638 mln euro w 2004 r. Plan
o˝ywienia zaczyna przynosiç efekty.
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Alfa Romeo 159 ma
do spe∏nienia niezwykle wa˝nà
misj´: zajàç miejsce
modelu 156 wyprodukowanego
w liczbie ponad 680 tys. sztuk
i staç si´ nowym punktem
odniesienia dla sportowych
limuzyn. Alfa 159,
zaprojektowana przez Georgio
Giugiaro we wspó∏pracy
z Centrum Stylistycznym Alfy,
ma dynamicznà lini´
rozpoznawalnà ju˝ na pierwszy
rzut oka. Na przyk∏ad, z przodu
znajduje si´ nowa trójkàtna
kratka wlotu powietrza, która
tworzy pionowà tarcz´ ∏àczàcà
si´ z bocznymi wlotami
powietrza, gdzie umieszczono
dwa ma∏e reflektory. Obszerne
b∏otniki i ko∏a o du˝ej Êrednicy
podkreÊlajà sportowy
temperament auta, natomiast

ogii

ostre przet∏oczenia
na wysokoÊci klamek
sprawiajà, ˝e samochód
wydaje si´ bardziej
dynamiczny i agresywny.
Dzi´ki wyd∏u˝eniu linii
nadwozia i szerokiemu
rozstawowi osi uzyskano zaÊ
obszerne i przestrzenne
wn´trze typowe dla limuzyny.
Pod wzgl´dem komfortu,
wykoƒczenia i wyposa˝enia
samochód mo˝na zaliczyç
do modelu flagowego. Ale
najwa˝niejsze w modelu 159
sà silniki, stanowiàce
odzwierciedlenie tradycji Alfa
Romeo (trzy benzynowe i trzy
Diesle o mocy od 120 do 260
koni mechanicznych), a tak˝e
wysokie osiàgi (pr´dkoÊç a˝
do 240 km na godzin´),
maksimum bezpieczeƒstwa
i przyjemnoÊç jazdy.
W efekcie, jest to model
plasujàcy si´ na szczycie
segmentu sportowych
sedanów, a swoje zalety
zawdzi´cza projektowi,
w którym wykorzystano
mi´dzy innymi
wyrafinowane
technologie:
poczàwszy
od laserowego
zgrzewania
nadwozia
po zawieszenia
z poprzecznymi
wahaczami,
kompleksowe
uk∏ady
elektronicznego
sterownia i nap´d
na cztery ko∏a Q4.

Przednie zawieszenie
z poprzecznym wahaczem
zapewnia wysokà
skutecznoÊç skr´tu
i optymalnà konfiguracj´ kó∏.

Przyklejona
do asfaltu
KiedyÊ bycie „Alfistà” oznacza∏o coÊ
wi´cej ni˝ tylko posiadanie auta marki Alfa Romeo, to by∏a pasja do czterech kó∏ek i przede wszystkim mo˝liwoÊç polegania na zwinnym i szybkim
samochodzie, którego si∏a hamowania i przyczepnoÊç do drogi wyraênie
przewy˝sza∏a Êrednià wartoÊç. W gr´
wchodzi∏ samochód, który wzbudza∏
nie tylko poczucie dumy, ale i bezpieczeƒstwa: bezpieczeƒstwo aktywne
samochodów Alfa Romeo by∏o nawet
przys∏owiowe. Dzisiaj wiele si´ zmieni∏o. Technika poczyni∏a gigantyczne
kroki na przód, a obecne w∏aÊciwoÊci
z zakresu przyczepnoÊci i si∏y hamowania, równie˝ w trudnych lub ekstremalnych warunkach, nie mo˝na nawet porównywaç do tych z przesz∏oÊci. Jednak Alfy Romeo w dalszym
ciàgu wykorzystujà najbardziej wyrafinowane rozwiàzania zapewniajàce
kierowcy maksimum bezpieczeƒstwa
aktywnego i przyjemnoÊci jazdy. I w∏aÊnie tym wyró˝nia si´ Alfa 159.
Oto kilka danych, które sà potwierdzeniem tych s∏ów. W testach na torze, maksymalna pr´dkoÊç, przy której mo˝na wykonaç nag∏y skr´t
przy zachowaniu ca∏kowitego bezpieczeƒstwa samochodu wynosi 135
km/h. Maksymalne przyspieszenie
boczne podczas skr´tu wynosi 0,97 g
– wynik ten lokuje samochód obok
najbardziej sprawdzonych aut klasy
turystycznej. Podstawà tych wyników
oraz wra˝enia pe∏nej kontroli podczas
jazdy, jakie odczuwa si´ za ko∏em kierownicy, jest z jednej strony wysoka
sztywnoÊç skr´tna nadwozia (ponad 180 tys. daNm/rad), z drugiej
techniczne w∏aÊciwoÊci zawieszenia.
Przednie zawieszenia sk∏adajà si´ bowiem z podwójnych wahaczy poprzecznych: konstrukcja ta wywodzi
si´ z bolidów Formu∏y 1, które Alfa
Romeo przedk∏ada nad klasyczne za-

wieszenia (typu McPherson stosowane
przez wi´kszoÊç producentów), poniewa˝ zapewniajà precyzj´ jazdy i optymalne u∏o˝enie kó∏ podczas skr´tu. Tylne zawieszenia z wahaczami multilink
to wyjàtkowo wysublimowane rozwiàzanie, które pozwala na maksymalnà
kontrol´ ruchu kó∏.
Z tak doskona∏à bazà, jakà jest nadwozie auta, elektroniczne systemy
kontroli stabilnoÊci i przyczepnoÊci pojazdu majà niewiele okazji do ingerencji (najcz´Êciej na nawierzchniach o niskiej przyczepnoÊci) i to tylko wtedy,
gdy sà naprawd´ konieczne. Innymi
s∏owy, ich zadaniem nie jest – jak to
cz´sto si´ zdarza – korygowanie usterek samego samochodu. Alfa 159 posiada ponadto najlepsze, dost´pne
obecnie na rynku wyposa˝enie. System VDC (Vehicle Dynamic Control)
gwarantuje ca∏kowite panowanie
nad samochodem niezale˝nie od warunków, nawet w ekstremalnych sytuacjach. MSR zapobiega zablokowaniu
kó∏ podczas redukcji biegów na nawierzchniach o niskiej przyczepnoÊci,
a system antypoÊlizgowy ASR pozwala

Maksimum
bezpieczeƒstwa
Nowa Alfa Romeo zosta∏a
zaprojektowana z myÊlà
o zapewnieniu jak najwi´kszego
bezpieczeƒstwa. Podstawowe
elementy konstrukcji sà sztywno
po∏àczone ze sobà poprzecznie
i w pionie spawami laserowymi.
Technologia ta gwarantuje du˝o
lepsze w∏aÊciwoÊci mechaniczne
w porównaniu do tradycyjnych
rozwiàzaƒ. Szczególnie p∏yta
podwozia skonstruowana
z ciàg∏ych pod∏u˝nic nie poddaje
si´ deformacjom, nawet
w przypadku zderzenia przy du˝ej
pr´dkoÊci. Wysokà sztywnoÊç
posiada tak˝e podstawa silnika, co
zwi´ksza ochron´ pasa˝erów
w przypadku zderzenia czo∏owego.
W nadwoziu zastosowano stal
wysokowytrzyma∏oÊciowà. Przednie
fotele posiadajà aktywne zag∏ówki,
które w razie zderzenia przysuwajà
si´ automatycznie do karku
zapobiegajàc obra˝eniom szyi.

Alfa 159 jest wyposa˝ona
w zaawansowane urzàdzenia
bezpieczeƒstwa pasywnego. Obok
przednich i bocznych poduszek
powietrznych oraz window bag
typu kurtyny (które nape∏niajà si´
na ca∏ej d∏ugoÊci szyb), model
dysponuje równie˝ poduszkami
powietrznymi chroniàcymi
kolana kierowcy. Natomiast
tylna kanapa jest wyposa˝ona
w dwie pary trzypunktowych
zaczepów Isofix, dzi´ki którym
foteliki dzieci´ce mocuje si´
do nadwozia. Pasy bezpieczeƒstwa
majà napinacze i ograniczniki
obcià˝enia, czyli urzàdzenia, które
w razie wypadku napinajà
automatycznie taÊm´ pasa, aby
przylega∏a do cia∏a i regulujà jej
napi´cie, co pozwala na unikni´cie
nadmiernych napr´˝eƒ.
Przy zderzeniu czo∏owym
automatycznie odczepiajà si´
peda∏y, chroniàc stopy kierowcy.

Urzàdzenia z zakresu bezpieczeƒstwa, w które wyposa˝ona
jest Alfa 159, to mi´dzy innymi poduszki powietrzne
chroniàce kolana kierowcy oraz pasy z napinaczem
i stopniowym ogranicznikiem napi´cia.
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zachowaç si∏´ tarcia tak˝e na mokrej
szosie, na Êniegu a nawet na lodzie.
Uk∏ad hamulcowy, w którego sk∏ad
wchodzà cztery samowentylujàce
tarcze z zaciskami Brembo, wyposa˝ony jest w system ABS oraz EBD
i HBA, co zwi´ksza skutecznoÊç hamowania i daje lepsze panowanie
nad samochodem. Wszystkie te
skróty oznaczajà w konsekwencji, ˝e
przy pr´dkoÊci 100 km/h droga hamowania Alfy Romeo 159 wynosi
zaledwie 36 metrów. To nie wszystko. Alfa 159 jest dost´pna równie˝
ze sta∏ym nap´dem na cztery ko∏a
Q4. Tak˝e w tym przypadku zastosowano niezwykle wyrafinowany sche-

Bezkonkurencyjne silniki

mat. Zamiast sprz´gie∏ wiskotycznych, wybrano zastosowanie trzech
mechanizmów ró˝nicowych, z których Êrodkowy jest typu samoblokujàcego (mechanizm Torsen C). Rozdzia∏ momentu obrotowego jest
zmienny w zale˝noÊci od warunków
przyczepnoÊci do drogi z uprzywilejowaniem w warunkach normalnych
osi tylnej, co daje efekt lekkiej nadsterownoÊci auta: ta cecha b´dzie
szczególnie ceniona przez wielbicieli
sportowej jazdy.

runków jazdy doskona∏e wartoÊci mocy i momentu obrotowego przy ma∏ym
zu˝yciu paliwa. Jest to zatem gama
z górnej pó∏ki b´dàca niezmiennie
punktem odniesienia, o którym konkurencja nie mo˝e zapominaç.
Sportowy duch Alfa Romeo w pe∏ni wyra˝a si´ w jednostce benzynowej o pojemnoÊci 3,2 l z szeÊcioma cylindrami
w uk∏adzie V. Jej moc wynosi 260 KM
(191 kW), czyli 20 koni wi´cej w stosunku do poprzedniego silnika 3,2 V6.
Moment obrotowy osiàga 322 Nm

Alfa Romeo s∏ynie ze swoich doskona∏ych silników o wysokich osiàgach.
Model 159 jest wierny tej bogatej tradycji i proponuje trzy silniki benzynowe
z bezpoÊrednim wtryskiem JTS i podwójnym regulatorem fazy oraz trzy
jednostki Turbodiesel Common-Rail
trzeciej generacji. We wszystkich
trzech silnikach benzynowych zastosowano system zasilania JTS (Jet Thrust
Stoichiometric) oraz bezpoÊredni
wtrysk paliwa, który umo˝liwia uzyskiwanie najwy˝szych osiàgów. Jednostki
Diesla zapewniajà niezale˝nie od wa-

i dzi´ki bezpoÊredniemu wtryskowi paliwa i sta∏ej kontroli faz zaworów
(po cztery na cylinder), jest dynamiczny ju˝ na najni˝szych obrotach: 88%
maksymalnego momentu osiàga ju˝
przy 2000 obr/min. Jest to zatem elastyczny i nowoczesny silnik.
Na szczycie gamy silników Diesla plasuje si´ 2,4 JTDm: pi´ciocylindrowy silnik w uk∏adzie rz´dowym z dwudziestoma zaworami. Rozwija moc 200 KM
a moment obrotowy wynosi 400 Nm
przy zaledwie 2000 obr/min. Wspó∏czynnik mocy osiàga prawie 84 KM/litr,
czyli nale˝y do najlepszych wÊród zespo∏ów nap´dowych. Równie˝ pozosta∏e jednostki Alfy 159 szczycà si´ doskona∏ymi osiàgami. Benzynowy silnik 1,9 JTS rozwija moc 160 KM; 2,2
zaÊ 185 KM. Silnik Diesla 1,9 JTDM
z 16 zaworami rozwija moc 150 KM
i 120 KM w wersji 8 zaworowej.
Silniki Alfy 159 zaprojektowano z myÊlà
o maksymalnej przyjemnoÊci jazdy:
mo˝liwoÊç uzyskania dobrego przyspieszenia bez koniecznoÊci zmiany biegów
i du˝y zapas mocy, przydatny szczególnie do bezpiecznego wyprzedzania. Ca∏a gama ju˝ teraz jest zgodna z wytycznymi normy Euro 4, która wejdzie w ˝ycie w styczniu 2006 roku. Seryjnie
w silnikach Diesla montowany jest filtr
czàstek sta∏ych (DPF) wed∏ug zaleceƒ
normy Euro 5. Silniki wspó∏pracujà
z szeÊciobiegowymi, mechanicznymi
skrzyniami biegów, których cechà
szczególnà jest precyzyjne wybieranie
biegów i krótkie prze∏o˝enia dêwigni.
Dost´pne sà te˝ zrobotyzowane skrzynie Selespeed wywodzàce si´ ze Êwiata Formu∏y 1. Mogà one dzia∏aç zarówno w trybie manualno-sekwencyjnym,
jak i automatycznym. Maksymalny
komfort jazdy zapewniajà równie˝ automatyczne przek∏adnie typu hydraulicznego z szeÊcioma prze∏o˝eniami.
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Pod wzgl´dem komfortu Alfa 159
proponuje nowe standardy w swoim
segmencie.
Wystarczy
zaczàç
od przestrzeni wn´trza, jakà majà
do dyspozycji pasa˝erowie. Dzi´ki
nadzwyczajnej d∏ugoÊci ramy podwozia, uzyskano wystarczajàcà iloÊç
miejsca dla pi´ciu miejsc gwarantujàcych wygod´ równie˝ osobom o wysokim wzroÊcie. Pasa˝erów otacza
wyciszone i przytulne wn´trze pozbawione wibracji, co jest efektem doskona∏ej izolacji akustycznej
oraz wysokiej sztywnoÊci skr´tnej i twardoÊci nadwozia. Samochód ten, przeznaczony dla
wymagajàcej i wyrafinowanej
klienteli, proponuje pokrycia
wewn´trzne
dopasowane
do osobistych gustów. Do wyboru sà dwa typy tkanin lub,
w alternatywie, trzy wysokiej jakoÊci materia∏y takie jak Alfatex, skóra i skóra wysokiej jakoÊci. Skórzane fotele majà wysuwane zag∏ówki, co jest wa˝nà
zaletà zapewniajàcà optymalny
komfort. Pasa˝erowie majà
do dyspozycji 14 niezwykle
funkcjonalnych
schowków
na ma∏e i Êrednie przedmioty.
Wszystkie elementy wyposa˝enia sk∏adajà si´ na samochód
o przyjemnym wn´trzu. Dzi´ki
technologii „slush moulding”
mi´kkie i matowe materia∏y sà bardzo
przyjemne dla wzroku i w dotyku. Deska rozdzielcza i Êrodkowa konsola
skierowane sà w stron´ kierowcy.
Siedzenia sà op∏ywowe i majà sportowy charakter. Pogrubione szyby (4-5
mm) sprawiajà, ˝e wn´trze samochodu jest jeszcze cichsze. Komfort jazdy
zwi´kszajà ekskluzywne akcesoria.
W Êrodku deski rozdzielczej wzrok
przyciàga nawigator satelitarny najnowszej generacji z kolorowym wy-

Êwietlaczem wysokiej rozdzielczoÊci,
na którym mo˝na wyÊwietliç – niezale˝nie od nat´˝enia oÊwietlenia – map´ trasy przejazdu. Z systemu mo˝na korzystaç za pomocà poleceƒ g∏osowych, mo˝e on ponadto wspó∏pracowaç z systemem bConnect.
Automatyczna klimatyzacja najnowszej generacji dwu- lub trzystrefowa
umo˝liwia kierowcy i pasa˝erom niezale˝ne ustawienie temperatury i nat´˝enia nawiewu powietrza. Du˝a

moc systemu pozwala na uzyskanie
ustawionej temperatury w bardzo
krótkim czasie. Obydwa urzàdzenia sà
sterowane automatycznie za pomocà
centralki elektronicznej kontrolujàcej
temperatur´, nat´˝enie nawiewu
i dystrybucj´ powietrza, w∏àczenie
kompresora i recyrkulacj´. Ponadto,
obydwie wersje klimatyzacji w Alfie 159 stosujà strategi´ kontroli klimatyzacji typu „ekwiwalentnej temperatury”. Dzi´ki specjalnym czujni-

kom, urzàdzenie rozpoznaje temperatur´ wewn´trznà i zewn´trznà i ocenia wra˝enie komfortu termicznego
przez pasa˝era, czyli wymian´ energii
mi´dzy cia∏em ludzkim a kabinà pojazdu, na które wp∏ywa wilgotnoÊç
powietrza, temperatura i nat´˝enie
nawiewu. Czujnik znajdujàcy si´
w dolnej cz´Êci przedniej szyby mierzy
nat´˝enie promieni s∏onecznych i kàt,
pod jakim promienie przedostajà si´
do wn´trza. Dzi´ki temu pozwala
przewidzieç nadmierny wzrost
temperatury w kabinie spowodowany promieniowaniem s∏onecznym, informujàc o tym
uk∏ad klimatyzacyjny.
Nowà limuzyn´ wyró˝nia wyjàtkowo obszerny baga˝nik, oferujàcy przestrzeƒ ∏adunkowà
o pojemnoÊci 405 litrów, którà
mo˝na dodatkowo zwi´kszyç
po z∏o˝eniu siedzeƒ. Alfa 159
mo˝e byç wyposa˝ona w system, który ∏àczy funkcje Hi-Fi
z telefonem z zestawem g∏oÊnomówiàcym, nawigatorem
satelitarnym, komputerem pok∏adowym oraz systemem
bCONNECT. Funkcje systemu
mogà byç uruchamiane poleceniami g∏osowymi i wykorzystujà technologi´ „blue tooth”.
Sound System Bose, wyprodukowany dla Alfa Romeo przez
amerykaƒskà firm´ o tej samej nazwie b´dàcà liderem w bran˝y akustycznej Hi-Fi, zapewnia wszystkim
pasa˝erom doskona∏à jakoÊç dêwi´ku
niezale˝nie od warunków jazdy.
Sprz´t Hi-Fi posiada moc 570 Watt
i sk∏ada si´ z dziesi´ciu g∏oÊników
i jednego subwoofera z cyfrowym szeÊciokana∏owym
wzmacniaczem
(moc 200 Watt), który odtwarza najni˝sze cz´stotliwoÊci i jest zintegrowany w komorze baga˝nika.

Tomasz Libich, fot. Maciej Feodorów
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Croma

w prasowym
obiektywie

Jeszcze oficjalnie nie pokazano go szerszej
publicznoÊci, ale ju˝ pojawi∏ si´ na ulicach
Warszawy podczas test drive’u. Nowy Fiat
Croma przyciàga ciekawe spojrzenia
przechodniów.

Dziewi´çdziesi´ciu dziennikarzy wzi´∏o udzia∏ w prezentacji prasowej
nowego Fiata Croma w Polsce. Impreza, która stanowi∏a jednoczeÊnie krajowà premier´ modelu, odby∏a si´ na poczàtku lipca w Centrum Olimpijskim
w Warszawie. Nowy Fiat Croma odwo∏uje si´ bezpoÊrednio do tradycji modelu, który w latach 1985 – 1994 stanowi∏ punkt odniesienia dla limuzyn/sedanów z segmentu Êredniego i wy˝szego, a jego produkcja si´gn´∏a 450 tysi´cy egzemplarzy. Ta nowoczesna wersja samochodu typu Station Wagon
zaprojektowana zosta∏a przez Êwiatowej s∏awy designera Giorgetto Giugiaro
i produkowana jest w zak∏adzie Cassino na po∏udnie od Rzymu, a na rynku
pojawi si´ jeszcze tego lata.
„Sama nazwa Croma pochodzi z j´zyka w∏oskiego i oznacza po prostu
chrom – wyjaÊnia∏ podczas prezentacji Piotr Kolejwa, brand manager modelu. – A zatem jest to porównanie do metalu charakteryzujàcego si´ estetykà i wysokà trwa∏oÊcià”.
Do niewàtpliwych cech nowego Fiata zaliczyç tak˝e nale˝y obszerne wn´trze
oferujàce wyjàtkowy komfort, innowacje technologiczne w dziedzinie silników
Diesla oraz najwy˝szà jakoÊç wyposa˝enia seryjnego.
Podczas prezentacji nowego Fiata Croma po raz pierwszy dziennikarze mieli
równie˝ okazj´ porozmawiaç szerzej z nowym Dyrektorem Sprzeda˝y spó∏ki
Fiat Auto Poland, Wojciechem Halarewiczem.
„Chcia∏bym podkreÊliç, jak bardzo jest on wa˝ny w naszej gamie – mówi∏ Halarewicz o nowym modelu. – To samochód z segmentu D – a od czasów po-

Nowy Fiat Croma
w Cassino

zwolnieniem do produkcji.
Na tablicy zaznaczane sà usterki
oraz fazy procesu produkcyjnego,
w której wyst´pujà oraz dzia∏ania
naprawcze. Oprócz kontroli
na koƒcówce linii, ka˝da Croma
przechodzi tak˝e test drogowy
na dystansie 5 kilometrów,
w trakcie którego sprawdzany jest
poziom ha∏asu, stabilnoÊç,
instalacja elektryczna, silnik
i urzàdzenia bezpieczeƒstwa.
Kierowcy testowi przejechali dotàd
ponad trzy i pó∏ miliona kilometrów,
co pozwoli∏o na skorygowanie
b∏´dów przed wyprodukowaniem
serii wst´pnej i zagwarantowa∏o
wyrób o absolutnej jakoÊci ju˝
od pierwszego egzemplarza.
Du˝e znaczenie ma równie˝ tzw.
„pilotino”, czyli linia pilota˝owa,
na której bezpoÊrednio w Cassino
testuje si´ urzàdzenia i produkuje
preserie. Umo˝liwi∏o to zapoznanie
si´ zak∏adu z Cromà ju˝
od poczàtku fazy projektowania,
czyli na rok przed uruchomieniem
produkcji.
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To tutaj ka˝dego ranka,
przed wielkà tablicà kierownictwo
produkcji, jakoÊci i monta˝u
spotyka si´ z dyrektorem zak∏adu.
Eliminowane sà wszystkie
nieprawid∏owoÊci odnotowane
podczas atestu przed koƒcowym
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przedniej Cromy, marka Fiat nie by∏a
tutaj praktycznie w ogóle obecna. Ma
to swoje konsekwencje – teraz nie mo˝emy czekaç na klientów, tylko sami
do nich wyjÊç i ich szukaç”.
Badania przeprowadzone przez specjalistów wskazujà, ˝e klienci z klasy
wy˝szej Êredniej majà bardzo podobne oczekiwania wzgl´dem samochodów, jak klienci mini-vanów. I w∏aÊnie
w odpowiedzi na oczekiwania zarówno jednych, jak i drugich skonstruowany jest nowy Fiat Croma.
„Ludzie nie spodziewajà si´ tego samochodu i tego, co jest on w stanie
zaoferowaç – dodaje Kolejwa. – Tak
naprawd´, ˝eby si´ do niego w pe∏ni
przekonaç, trzeba zasiàÊç za kierownicà – dlatego te˝ przede wszystkim staraç si´ b´dziemy w jego przypadku
przekonywaç klientów do odbycia jazdy próbnej. Tym samochodem tak naprawd´ wprowadzamy nowà klas´,
wychodzimy poza standardy. Nie b´dàc w tym segmencie przez par´
ostatnich lat, postanowiliÊmy tak w∏aÊnie go zrewolucjonizowaç”.
Oko∏o 60% sprzeda˝y Fiata Croma
skierowana b´dzie w ramach programu Corporate Mobility do firm, które
w swojej dzia∏alnoÊci wykorzystujà ca∏e floty samochodowe. Prócz nich, nowy model oferowany ma byç przede
wszystkim ma∏ym przedsi´biorstwom
i m∏odym rodzinom, które potrzebujà
wygody, ale nie chcà kompromisów
w zakresie osiàgów.
Na jakie cechy samochodu zwracali
uwag´ dziennikarze? Przede wszystkim na przestronnoÊç wn´trza – du˝à
iloÊç miejsca nad g∏owami pasa˝erów,
przestrzeƒ mi´dzy rz´dami siedzeƒ
oraz wysokà pozycj´ jazdy, która zapewnia lepsze panowanie nad drogà
i lepszà widocznoÊç otoczenia. Nowy
model gwarantuje równie˝ komfortowy, niski poziom ha∏asu oraz wibracji,
uzyskany poprzez starannie dopracowane wn´trze i specjalne ustawienie

stanowiska Dyrektora
Z Fiatem Auto Poland
Sprzeda˝y. Kilkakrotnie
zwiàzany jest od lat.
mia∏ ju˝ mo˝liwoÊç
Prac´ w spó∏ce
testowania nowego
rozpoczà∏ w 1996 roku,
Fiata Croma. „Cechà,
zdobywajàc kolejne
która zdecydowanie
stanowiska w Dyrekcji
rzuca si´ w oczy od razu
Handlowej. W 2001
w tym samochodzie jest
roku wyjecha∏
komfort – mówi. – Auto
do Turynu, a nast´pnie
w Indiach wprowadza∏
Wojciech Halarewicz Êwietnie si´ prowadzi,
niemal jak model
na rynek Fiata Palio.
- nowy Dyrektor
sportowy, a jednoczeÊnie
Póêniej nasta∏ kolejny
Sprzeda˝y FAP
czuç jego masywnoÊç,
„w∏oski” okres jego
stabilnoÊç. To z kolei sprawia, ˝e
kariery, kiedy to zajà∏ si´
przez ca∏y czas kierowca ma
zarzàdzaniem sprzeda˝à Cz´Êci
poczucie bezpieczeƒstwa. Jestem
Zamiennych oraz Obs∏ugà
przekonany, ˝e ju˝ wkrótce model
Serwisowà na tamtejszym rynku.
ten znajdzie swoich zapalonych
A˝ wreszcie wróci∏ do Polski, gdzie
wielbicieli”.
zaproponowano mu obj´cie

Obok od lewej
Bogus∏aw CieÊlar
- dyrektor biura
prasowego, Wojciech
Halarewicz - dyrektor
sprzeda˝y, Piotr
Kolejwa - brand
manager i Enrico
Pavoni - prezes
zarzàdu

ki dla powtórzenia sukcesu poprzedniego modelu. Nowa Croma posiada
ten sam atut, który ju˝ raz zapewni∏
jej zwyci´stwo: s∏uchanie klienta
i realizacja produktu na bazie jego
wymagaƒ. Ta zasada wià˝e si´
z pierwszym i najwa˝niejszym wymogiem, który ka˝dy klient stawia
w chwili zakupu samochodu – a auto to w odpowiedzi oferuje bogatà
gam´ wyposa˝enia, którego kombinacje umo˝liwiajà dostosowanie
do osobistych potrzeb klienta i gwarantujà mu progresywne korzyÊci
przy wyborze wy˝szego wyposa˝enia.
Do tych czynników sukcesu Nowa
Croma dodaje liczne i wyszukane
urzàdzenia i systemy, które czynià
z niej nowy punkt odniesienia w segmencie. Sà to: system ESP, reflektory
ksenonowe, podgrzewane lusterka
i dziewi´ç poduszek powietrznych
(w dziedzinie bezpieczeƒstwa), rozwini´ty system nawigacji satelitarnej
(CONNECT Nav+) oraz sprz´t Hi-Fi
wyposa˝ony w osiem g∏oÊników i subwoofer (w dziedzinie sprz´tu audio
i systemów infotelematycznych), Cruise Control i automatyczna skrzynia
biegów (zapewnia „bezstresowà” jazd´), a tak˝e cztery typy specjalnych
obr´czy z lekkich stopów o wymiarach
od 16” do 18” (by jeszcze bardziej
dopasowaç samochód do osobistych
upodobaƒ klientów).
Ten samochód po prostu skazany jest
na sukces.

Rekordowy rok
i ambitne plany
Podczas prezentacji prasowej
Enrico Pavoni krótko podsumowa∏
miniony, 2004 rok i przedstawi∏
plany firmy na kolejny.
„Ubieg∏y rok by∏ dla nas rekordowy
pod ka˝dym wzgl´dem – mówi∏
Pavoni. – WyprodukowaliÊmy dwa
razy wi´cej samochodów, ni˝
w roku 2002 i tak naprawd´ nigdy
jeszcze w naszej spó∏ce nie
powstawa∏o tyle aut, co teraz
w zak∏adzie w Tychach. Podobnie
jest w przypadku obrotów
– zesz∏oroczne 2,5 mld euro to
wielkoÊç, jakiej wczeÊniej nigdy nie
uda∏o nam si´ osiàgnàç. A na rok
bie˝àcy mamy plany równie
ambitne – 50 tys. egzemplarzy
Seicento (z czego 45 tys.
na eksport) i 230 tys. Panda
(z czego 210 tys. na eksport).
Obecnie nasze linie produkcyjne
wykorzystywane sà w Tychach
maksymalnie, za∏oga pracuje
na trzech zmianach z kilkoma
dodatkowymi roboczymi sobotami
w roku. Warto równie˝ dodaç, ˝e
w czerwcu tego roku sprzedaliÊmy
o 31% samochodów wi´cej, ni˝
w maju, co daje nam oko∏o 10,310,4% udzia∏u w rynku. To bardzo
pozytywny sygna∏ i znak, ˝e
sytuacja na rynku samochodowym
wyraênie si´ poprawia”.
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zawieszenia. Prócz tego, w zale˝noÊci
od wyposa˝enia, samochód posiada
innowacyjny system modu∏owy baga˝nika, który idealnie dostosowuje si´
do najró˝niejszych potrzeb.
Z zewnàtrz oryginalna, w Êrodku obszerna i cicha – Nowa Croma to samochód stworzony, by zadowoliç osoby ró˝niàce si´ potrzebami, gustem
i stylem ˝ycia, ale jednoczeÊnie majàce jednà wspólnà cech´: ch´ç posiadania wygodnego samochodu.
A tym, którzy pragnà doskona∏ych
osiàgów Croma oferuje na przyk∏ad
pot´˝ny silnik 2.4 Multijet o mocy 200 KM (zintegrowany z 6-biegowà automatycznà skrzynià biegów),
który nale˝y do najlepszych w swojej
klasie ze wspó∏czynnikiem specyficznym mocy 83 KM/litr.
Oprócz dwóch b∏yskotliwych silników
benzynowych (2.2 16v o mocy 147 KM i 1.8 16v 140 KM, które
nie b´dà jeszcze dost´pne podczas
premiery rynkowej), model ten proponuje trzy silniki turbodiesel Multijet
(1.9 o mocy 120 lub 150 KM oraz
wspomniany 2.4 o mocy 200 KM),
które po raz kolejny udowadniajà, i˝
w tej dziedzinie Fiat Auto pozostaje
w Êcis∏ej czo∏ówce.
Kolejnà zaletà Fiata Croma jest jakoÊç. Nowy model charakteryzujà
niezwykle wysokie standardy jakoÊciowe, które stanowi∏y najwa˝niejszy cel ju˝ od fazy projektowania.
W sumie spe∏niono wszystkie warun-
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50 urodziny
Fiata

600

Pi´çdziesiàt lat temu powsta∏o auto,
które zmotoryzowa∏o W∏ochy, ale tak˝e
zmieni∏o sposób ˝ycia i nowe zwyczaje
spo∏eczne tego kraju. Przez 15 lat
wyprodukowano 2 mln 700 tys. sztuk
modelu. Rocznic´ t´ upami´tni specjalna
seria obecnej wersji Seicento.

W∏ochy, lata pi´çdziesiàte. Na Pó∏wyspie Apeniƒskim zaczyna si´ boom
gospodarczy. Ludzie coraz cz´Êciej odczuwajà dobrobyt. W domach pojawiajà si´ pralki i wszelkiego rodzaju sprz´ty gospodarstwa domowego, ∏àcznie
z telewizorem, który na zawsze zmieni zwyczaje ludzi. W∏osi, je˝d˝àcy zazwyczaj na skuterach, zaczynajà marzyç o czterech kó∏kach. Fiat 110 kosztuje
jednak 1.225 tys. lirów, co stanowi równowartoÊç dwuletniego wynagrodzenia przeci´tnego urz´dnika. Topolino C jest taƒsze, mo˝na je kupiç za 750
tys. lirów, ale jest to model przestarza∏y. I wreszcie w 1955 r. na rynek wchodzi samochód, który zmotoryzuje W∏ochy. Jest to Fiat 600.
Ten ma∏y, kompaktowy samochód, po raz pierwszy zaprezentowano publicznie 11 marca. Mierzy∏ zaledwie 3,2 metra d∏ugoÊci, mia∏ zaokràglonà lini´
i oferowa∏ cztery wygodne miejsca. Czterocylindrowy silnik o pojemnoÊci 633 cm3 znajdowa∏ si´ w tylnej cz´Êci i mieÊci∏ si´ ponad tylnymi ko∏ami: rozwiàzanie to pozwala∏o na ograniczenie kosztów produkcji oraz zwi´kszenie przestronnoÊci wn´trza. Autorem projektu by∏ in˝ynier Dante Giacosa, „ojciec” wielu Fiatów, poczàwszy od Topolino z 1936 roku po model 127
z 1971 roku. Vittorio Valletta ˝yczy∏ sobie od niego: „Samochodu z czterema miejscami z prawdziwego zdarzenia, który rozwija pr´dkoÊç 85 km/h”.
Giacosa od razu zabra∏ si´ do pracy. Poczàtkowo zaprojektowa∏ rewolucyjny
przedni nap´d z silnikiem umieszczonym poprzecznie w jednym bloku ze
skrzynià biegów (montowany wiele lat póêniej w Mini). Skomplikowane mechanizmy przek∏adniowe by∏y jednak zbyt kosztowne jak na ówczesne czasy.

Tym bardziej, ˝e w za∏o˝eniu ma∏y Fiat
mia∏ byç produkowany w du˝ych iloÊciach i po ma∏ych kosztach. Dlatego
Giacosa pomyÊla∏ o rozwiàzaniu prostszym: silnik nad ko∏ami nap´dowymi
z ty∏u. Próbami drogowymi zajà∏ si´
Carlo Salamano, legendarny szef kierowców testowych, któremu Giocosa
przekaza∏ nast´pujàce instrukcje:
„Tym modelem b´dà jeêdziç ludzie,
którzy nie potrafià prowadziç, dla wielu b´dzie to pierwszy w ˝yciu samochód, dlatego musi byç odporny
na wszelkiego typu „tortury”.
Fiat 600 w koƒcu osiàga, a nawet
przekracza za∏o˝enia projektu. Pr´dkoÊç maksymalna dochodzi do 100
km/h (Giovanni Agnelli po wypróbowaniu modelu powiedzia∏: „Wspania∏y
samochód, tylko troch´ za szybki”).
Jego cena wynosi∏a zaledwie 590 tys.
lirów. Fiat zainaugurowa∏ w ten sposób
tradycj´ sprzedawania samochodów
za tysiàc lirów na ka˝dy centymetr szeÊcienny pojemnoÊci skokowej.
Sukces nowego auta by∏ wi´kszy ni˝
najbardziej optymistyczne przewidywania. We W∏oszech iloÊç samocho-

Powrót do przesz∏oÊci
Od 1998 roku do dzisiaj sprzedano
ponad 1 mln 100 tys. egzemplarzy
Seicento. Z okazji 50-lecia Fiat
postanowi∏ podkreÊliç za pomocà
kilku zmian i wyposa˝enia „50th”
zwiàzek mi´dzy wersjà sprzed lat
i produkowanà dzisiaj. Ponadto,
logo w formie napisu „Seicento”,
zostanie zastàpione wersjà cyfrowà
„600” z takà samà grafikà jak
w modelu z lat 50. Do przesz∏oÊci
nawiàzuje tak˝e znajdujàce si´
na przodzie logo Fiata umieszczone
mi´dzy dwoma chromowanymi
listwami, podczas gdy tapicerka
i wykoƒczenia wn´trza stanowià
mieszank´ nowoczesnoÊci
i stylu retro. Nowy Fiat 600
jest wyposa˝ony
w silnik 1,1
Fire MPI
o mocy
54 KM
spe∏niajàcy
norm´ emisji
spalin Euro4 i posiada trzy wersje

wyposa˝enia. Wersja podstawowa
Fresh standardowo wyposa˝ona jest
w poduszk´ powietrznà kierowcy,
pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami
i immobilizer w bardzo atrakcyjnej
cenie 22.700 z∏. Wersja Actual ju˝
w standardzie posiada lakierowane
zderzaki. Na zamówienie mo˝na
mieç wspomaganie kierownicy, ABS
i klimatyzacj´. Uzupe∏nieniem tych
wersji jest seria jubileuszowa
Fiat 600 „50th”, której cechà sà
trzy pastelowe odcienie: koÊç
s∏oniowa, niebieski i zielony,
dwukolorowa deska rozdzielcza oraz
tapicerka z logo FIAT,
lakierowane
klamki
i lusterka
zewn´trzne,
lakierowane
listwy boczne
z elementami
chromowanymi i logo
„50th” oraz paskiem
na ca∏ej d∏ugoÊci samochodu.
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dów na drogach wzros∏a z 800 tys.
sztuk w 1955 r. do dwóch mln
w 1960 r. W tym samym okresie,
z Mirafiori wyje˝d˝a 1 milionowy model 600. Na dodatek, w 1956 r.
na rynek wchodzi wyprzedzajàca swoje czasy 600 Multipla – MPV, który,
mieÊci 6 osób wraz z baga˝ami. Tymczasem sukces 600 nie s∏abnie.
W 1960 r. powstaje wersja „D” z silnikiem 767 cm3 o mocy 29 KM.
Pr´dkoÊç maksymalna wynosi 110
km/h. Co wi´cej, ma∏ym samochodem Fiata zainteresowa∏ si´ Karl
Abarth, konstruktor aut wyÊcigowych
(wiedeƒczyk mieszkajàcy w Turynie).
Specjalnie dla 600 opracowa∏ „zestaw” przeróbek, który przekszta∏ci∏
auto w ma∏e „dzikie zwierz´”. Fiat-Abarth 850 TC osiàga 140 km/h,
wersja 1000 dochodzi do 200 km/h.
Kto nie mo˝e pozwoliç sobie na przeróbk´, zadowala si´ kupnem niezwykle ha∏aÊliwego podwójnego t∏umika.
Sukces 600 trwa przez ca∏e lata 60.
Auto schodzi ze sceny dopiero
w 1970 r. Ogó∏em wyprodukowano 2
mln 700 tys. egzemplarzy.
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Samochody
z top listy

Sukces samochodów Doblò i Ducato, które
znalaz∏y si´ na pierwszych miejscach
w klasyfikacji sprzeda˝y we W∏oszech
i czo∏owych w Polsce, zwi´ksza udzia∏
samochodów dostawczych Fiata w tych
rynkach. Ich gama jest pe∏na i mo˝e
zadowoliç ka˝dego klienta.
Wyniki sprzeda˝y samochodów dostawczych Fiata uzyskane w pierwszych miesiàcach 2005 roku sà bardzo pozytywne. We W∏oszech pojazdy LCV zajmujà pierwsze miejsce i posiadajà ponad 40% udzia∏ w rynku,
o czo∏owà pozycj´ walczà tak˝e w Europie. Prawdziwym klejnotem bogatej
i kompletnej gamy, sprzedawanej w ponad 80 krajach, sà samochody Ducato i Doblò, stabilnie utrzymujàce si´ na pierwszych miejsca we wszystkich
klasyfikacjach sprzeda˝y we W∏oszech.
W Polsce Fiat Auto Poland ju˝ od kilku lat pozostaje liderem w sprzeda˝y samochodów dostawczych. Tylko w czerwcu firma sprzeda∏a 847 samochodów LCV, tj. o 30.3% wi´cej ni˝ w maju (w ciàgu szeÊciu miesi´cy sprzedano w sumie 3.890 sztuk). Na naszym rynku najwi´cej nabywców, poza Ducato i Doblò, znajdujà Panda Van i Seicento Van.
O zaletach samochodów dostawczych Fiata mówi Marek Kisz, mened˝er
dzia∏u Samochody Dostawcze Fiata Auto Poland. „Nasza gama – wyjaÊnia
– jest bardzo bogata. Fiat proponuje samochody Doblò Cargo, Ducato,
a na innych rynkach tak˝e Scudo i Strada pick-up. Ponadto oferujemy samochody produkowane na bazie modeli osobowych, jak Panda Van, Seicento VAN i Punto Van. A do tego dochodzi wysoka jakoÊç tych samochodów
oraz sieç sprzeda˝y. Obecnie posiadamy 71 dealerów samochodów dostawczych, w tym 32 ÊciÊle wyspecjalizowanych w tego rodzaju sprzeda˝y”.
Co wp∏ywa na popularnoÊç w Europie samochodów Doblò i Ducato?
„Doblò, który nale˝y do najch´tniej kupowanych samochodów dostawczych,
jest produktem idealnym zarówno dla ma∏ych firm, jak i dla wielkich flot. To

tak˝e samochód o najwi´kszej pojemnoÊci w swojej kategorii i ∏adownoÊci ponad 800 kg. Doblò jest
wreszcie samochodem o najwi´kszej
mocy w tej kategorii w wersji wyposa˝onej w silnik 1.9 JTD o 105 KM oraz
najbardziej ekonomicznym pod wzgl´dem kosztów eksploatacji w wersji
z silnikiem 1.3 Multijet. W paêdzierniku pojawi si´ wersja Restyling, posiadajàca dodatkowo zwi´kszony rozstaw osi. Model Ducato to ju˝ natomiast klasyka. Obecny jest na rynku
od ponad dwudziestu lat i uda∏o mu
si´ utrzymaç konkurencyjnoÊç dzi´ki
ciàg∏ym zmianom technicznym. Ducato ma wiele mocnych stron, jak
chocia˝by „wszechstronnoÊç”, szeroka gama oraz du˝a mo˝liwoÊç zastosowania ró˝nego rodzaju zabudów.
SpecjalnoÊcià rynku polskiego sà serie specjalne: Business – najtaƒsza
cena na rynku; oraz Premius – wypo-

ZAKUPILI
DOSTAWCZE FIATY
W czerwcu Fiat Auto Poland
zrealizowa∏ dwa du˝e
kontrakty na dostaw´
samochodów dostawczych.
Pojazdy Panda VAN i Seicento
VAN (w sumie kilkaset
samochodów) zakupi∏a firma
Coca Cola, a 120
samochodów Doblò Cargo
z silnikiem 1.3 JTD
dostarczono do firmy
TRANSPORT, która zajmuje
si´ obs∏ugà floty Poczty
Polskiej. Inne, znaczàce
zamówienia pojawi∏y si´ te˝
od Policji, a tak˝e Inspekcji
Transportu Drogowego
i Zak∏adów Energetycznych.

SPRZEDA˚ W I PÓ¸ROCZU 2005
(w sztukach)
1591

DOBLÒ

951

SEICENTO VAN

724

DUCATO

570

PUNTO VAN

54

sa˝enie samochodu dostawczego
na poziomie pojazdów osobowych
(m.in. ABS, klimatyzacja)”.
Oba modele mo˝na równie˝ dostosowaç do potrzeb klientów,
dzi´ki ró˝nym zabudowom?
„Tak, mo˝liwoÊci takie prezentujemy
ka˝dego roku w organizowanej przez
naszà firm´ imprezie marketingowej
o nazwie LCV Tour. Prezentacja pojazdów obejmuje szereg miast w Polsce,
gdzie eksponowane sà najnowsze

osiàgni´cia lokalnych firm karoseryjnych na bazie pojazdów Ducato i Doblò. W ostatnim roku mo˝na by∏o
obejrzeç oferowanà przez Fiata gam´
ambulansów ratunkowych, a tak˝e
Ducato pogotowie energetyczne,
kombi, TOWOS, samochody dla stra˝y po˝arnej i innych s∏u˝b publicznych”.
Jaka sà przewidywania na drugà
po∏ow´ 2005 roku?
„Przewidywany jest wzrost popytu,
czyli ponad 2 mln samochodów

sprzedanych w Europie i ponad 17
tys. w Polsce. 3890 samochodów
dostawczych sprzedanych w Polsce
z udzia∏em 23,3% w ciàgu 6 pierwszych miesi´cy roku napawa optymizmem. Cieszy równie˝ fakt, ˝e klienci
nas doceniajà (patrz box). Osiàgni´cie wyników by∏o mo˝liwe zarówno
dzi´ki zaanga˝owaniu i pasji osób pracujàcych w Warszawie, Bielsku-Bia∏ej,
Tychach i Turynie, jak i ogromnej determinacji naszej sieci dealerskiej”.
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Tychy

w europejskiej
czo∏ówce
Du˝ym sukcesem zakoƒczy∏a si´ wizyta
asesorów EFQM (European Fundation
Quality Management) w tyskim zak∏adzie
Fiat Auto Poland. Fabryka zdoby∏a ponad
pi´çset punktów – rezultat, którego nie
uda∏o si´ osiàgnàç ˝adnej polskiej firmie.
Jest si´ z czego cieszyç – fabryce w Tychach ju˝ za pierwszym podejÊciem uda∏o si´ bowiem osiàgnàç drugi (z trzech) poziom doskona∏oÊci w zarzàdzaniu. Wed∏ug regulaminu „Uznanie za doskonalenie” to wyró˝nienie
przewidziane dla firm, które efektywnie przeprowadzi∏y samoocen´ z wykorzystaniem Modelu Doskona∏oÊci EFQM.
Najwy˝szym laurem, jaki mo˝na by∏o zdobyç, jest Europejska Nagroda JakoÊci. Do sfery finalistów zabrak∏o zaledwie kilkunastu punktów. Ale czym w∏aÊciwie jest owa nagroda?
O jej przyznanie ubiegaç si´ mogà firmy stosujàce tzw. Model Doskona∏oÊci
EFQM – model zarzàdzania oparty na mi´dzynarodowych doÊwiadczeniach,
m.in. amerykaƒskich i japoƒskich – bardzo logiczny i, czego nie kryjà specjaliÊci, efektowny.
Europejska Nagroda JakoÊci po raz pierwszy przyznana zosta∏a w 1992 r.
i od tego czasu firmy ze Starego Kontynentu sà nià wyró˝niane corocznie.
Warto dodaç, ˝e sponsorami nagrody sà Komisja Europejska, Europejska Organizacja ds. JakoÊci (European Organization for Quality) oraz w∏aÊnie organizacja EFQM.
Zdaniem Zdzis∏awa Arleta, dyrektora Zak∏adu w Tychach, procedura ubiegania si´ o nagrod´ stanowi doskona∏à okazj´ do bezstronnej, zewn´trznej
oceny pozycji zajmowanej przez danà firm´ i stopnia wdro˝enia wspomnianego Modelu Doskona∏oÊci EFQM.
„Dzi´ki temu, ˝e wzi´liÊmy udzia∏ w tym procesie, ∏atwiejsze sta∏o si´ sformu∏owanie czytelnych i konkretnych celów, a przez to okreÊlenie drogi pro-

wadzàcej do sta∏ego doskonalenia naszych dzia∏aƒ – uwa˝a dyrektor Arlet.
– Zaanga˝owanie pracowników, praca
zespo∏owa i poczucie dumy ze swojej
pracy zawodowej i organizacji pe∏nià
tu ogromne znaczenie. To bardzo cenne narz´dzie wewn´trznej komunikacji
i doskona∏y materia∏ szkoleniowy. I w naszej fabryce naprawd´ to widaç – nasi ludzie rozumiejà o co chodzi w stosowanych przez nas standardach i jak wa˝nà rol´ pe∏ni ka˝dy pracownik dla koƒcowej, wysokiej jakoÊci
produktu. Pracownicy identyfikujà si´
z zak∏adem i z tym, co robià – to jest
fundament, na którym du˝o ∏atwiej
jest budowaç. Dlatego bardzo serdecznie dzi´kuj´ wszystkim pracownikom – za wk∏ad pracy, zaanga˝owanie
i emocje, które wskazujà, jak mocno
zintegrowana jest nasza za∏oga”.
W Tychach, nad przygotowaniem fabryki do audytu pracowano przez kilka

k∏adzie, to gdzie jesteÊmy
miesi´cy – tymczasem
zbie˝ni, a gdzie nale˝y coÊ
wed∏ug oceny ekspertów,
poprawiç lub zmieniç.
aby w pe∏ni wdro˝yç komNa tej podstawie zdefiniopleksowy Model EFQM
waliÊmy nasze mocne
potrzeba przynajmniej
i s∏abe strony, a nast´pnie
dwóch lat. Tak dobry reprzy wspó∏pracy wielu
zultat uzyskany w tak
osób, powsta∏ obszerny
krótkim czasie przez zadokument
opisujàcy
k∏ad to kolejny powód
wszyst
kie
ob
sza
ry zarzàdo dumy.
Józef Kosek
dza
nia
w
na
szej
firmie,
Koordynatorem i menemened˝er projektu
które model EFQM dzieli
d˝erem ca∏ego projektu
by∏ in˝ynier Józef Kosek, od lat odpo- na potencja∏ organizacji (5 obszarów,
wiedzialny w fabryce za szeroko poj- tzw. kryteriów) i wyniki (4 obszary)”.
mowane problemy jakoÊciowe.
Jak wyjaÊnia in˝ynier Kosek, w tyskim
„Naszym pierwszym krokiem by∏o zak∏adzie niemal idealnie za∏o˝enia
kompleksowe zapoznanie si´ ze szcze- modelowe zgadza∏y si´ ze stanem fakgó∏ami modelu doskona∏oÊci EFQM tycznym w obszarze „Klienci” i „Zarzà– opowiada o przygotowaniach Józef dzanie procesowe”, nieco s∏abiej wyKosek. – Po drugie nale˝a∏o drobiazgo- pad∏a ocena strategii kontaktów ze
wo skonfrontowaç za∏o˝enia owego spo∏ecznoÊcià lokalnà.
modelu zarzàdzania ze stanem fak- Realizacja zmian w tym drugim obszatycznym wyst´pujàcym w naszym za- rze ju˝ si´ rozpocz´∏a.

„Pracownicy identyfikujà si´
z zak∏adem i z tym, co robià – to
jest fundament, na którym du˝o
∏atwiej jest budowaç“ - mówi
Zdzis∏aw Arlet (na g∏ównym zdj´ciu
z Wojciechem Rymerem,
kierownikiem lakierni).

Podstawowe zasady
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Osiem zasad doskona∏oÊci ma
zastosowanie w ka˝dej firmie lub
organizacji, niezale˝nie
od sektora, w którym dzia∏a,
bran˝y oraz wielkoÊci. To w∏aÊnie
one le˝à u podstaw Modelu
Doskona∏oÊci EFQM: orientacja
na wyniki, koncentracja
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Najwa˝niejszy efekt, jaki przyniós∏ ca∏y
proces przygotowaƒ do wizyty asesorów w Tychach nie by∏ jednak˝e zwiàzany z bezpoÊrednio z modelem
EFQM. Jak podkreÊla dyrektor fabryki,
zdecydowanie najbardziej istotne by∏o
doskonale widoczne zintegrowanie
i zaanga˝owanie pracowników wszystkich szczebli w realizacj´ tego projektu. Od managementu po osoby pracujàce bezpoÊrednio na liniach produkcyjnych – wszyscy podeszli do sprawy
bardzo emocjonalnie i ambicjonalnie,
wszystkim bardzo zale˝a∏o na pokazaniu fabryki z jak najlepszej strony,
a tym samym na mo˝liwie najwy˝szym
wyniku punktowym.
A okazja ku temu by∏a znakomita, bowiem podczas swojej wizyty asesorzy
rozmawiali nie tylko z przedstawiciela-

na kliencie, przywództwo i sta∏oÊç
celów, zarzàdzanie poprzez
procesy i fakty, rozwój
i zaanga˝owanie pracowników,
ciàg∏e uczenie si´, doskonalenia
i innowacje,
rozwój partnerstwa,
odpowiedzialnoÊç spo∏eczna.

mi kadry zarzàdzajàcej zak∏adem, ale
równie˝ z pracownikami zatrudnionymi
w∏aÊnie na liniach.
„Wszyscy przeszliÊmy gruntowne szkolenia – mówi Wies∏aw Piàtkowski.
– Dzi´ki nim dowiedzieliÊmy si´
wszystkiego, co potrzebne na temat
EFQM i Europejskiej Nagrody JakoÊci.
PoznaliÊmy wszystkie osiem zasad doskona∏oÊci zwiàzanych z tym modelem
oraz to, w jaki sposób i w jakim stopniu wszyscy je realizujemy na ró˝nych
szczeblach zak∏adu”.
Asesorzy prosili o mo˝liwoÊç przeprowadzenia rozmów z dwoma grupami
pracowników – tymi doÊwiadczonymi,
z d∏ugoletnim sta˝em, którzy brali ju˝
nieraz udzia∏ w projektach jakoÊciowych realizowanych przez fabryk´ oraz
dobranymi wyrywkowo.

„By∏ to dla nas niewàtpliwie wielki
stres – podkreÊla z kolei Ewa Skalik.
– CzuliÊmy si´, jak na jakimÊ wa˝nym
i trudnym egzaminie. Nie wiedzieliÊmy
o co zostaniemy zapytani, dlatego
przygotowywaliÊmy si´ do tych rozmów bardzo skrupulatnie, w domu
czytaliÊmy fachowà literatur´, w pracy
wymienialiÊmy si´ spostrze˝eniami.
Ale bardzo nam zale˝a∏o, by pokazaç,
˝e naprawd´ wiemy, co dzieje si´

Podczas swojej wizyty
asesorzy rozmawiali nie
tylko z przedstawicielami
kadry zarzàdzajàcej
zak∏adu, ale równie˝
z pracownikami
zatrudnionymi w∏aÊnie
na liniach.
Stojà od lewej: Wies∏aw
Piàtkowski, Ewa Skalik,
Roman Sielowski,
Sebastian Madeja.

u nas w zak∏adzie i w jakim kierunku
wszyscy zmierzamy”.
Bez wzgl´du na wszystkie póêniejsze
wnioski, w jednym bardzo wyraênie
zgadzali si´ wizytatorzy i dyrekcja zak∏adu – to, jak pracownicy tyskiej fabryki zaanga˝owali si´ w ca∏y proces,
zrobi∏o na jednych i drugich najwi´ksze wra˝enie.
Po emocjach zwiàzanych z przygotowaniami do ubiegania si´ o ów naj-

wy˝szy laur, czyli Europejskà Nagrod´
JakoÊci, dziÊ w Tychach us∏yszeç mo˝na niemal wsz´dzie, ˝e wÊród pracowników pozosta∏o lekkie uczucie niedosytu – mimo, ˝e zdobyta iloÊç punktów
to równie˝ sukces i powód do du˝ego
zadowolenia.
Ale Zdzis∏aw Arlet nie sk∏ada broni. Ju˝
dziÊ zapowiada, ˝e tyski zak∏ad b´dzie
si´ o nià ubiega∏ ponownie, najprawdopodobniej w 2008 roku.

Model Doskona∏oÊci jest
stosowany przez tysiàce
europejskich organizacji
do doskonalenia w∏asnego
systemu zarzàdzania. Opracowany
zosta∏ przez Europejskà Fundacj´
Zarzàdzania JakoÊcià (czyli
w∏aÊnie EFQM) we wspó∏pracy
z europejskimi oÊrodkami
naukowymi. Model EFQM stanowi
podstaw´ Europejskiej Nagrody
JakoÊci oraz wi´kszoÊci krajowych
nagród jakoÊci paƒstw
europejskich, w tym tak˝e
Polskiej Nagrody JakoÊci.
Istniejà trzy poziomy
doskona∏oÊci, które tworzà
swoistà piramid´:
„Zaanga˝owanie
w Doskonalenie”, „Uznanie
za doskonalenie” i wreszcie
najwy˝szy – „Europejska
Nagroda JakoÊci”.
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Czym jest Model
Doskona∏oÊci
EFQM?
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Specjalista
od ostrej

gry

Do gry wchodzi Trakker, nowy terenowy
pojazd Iveco, mocny, wszechstronny
i zapewniajàcy doskona∏y komfort
prowadzenia. ¸àczy w sobie zalety pojazdu
do prac budowlanych z komfortem
samochodu szosowego, sprawdza si´ wi´c
doskonale w ka˝dym terenie.

„Od Syberii po Indonezj´, od Norwegii po Republik´ Po∏udniowej Afryki,
pojazdy terenowe Iveco sà na ca∏ym Êwiecie, w Europie Zachodniej stanowià 15% rynku – mówi Mario Astengo, wiceprezes dzia∏u pojazdów Êrednich
i ci´˝kich Iveco. – Teraz gama marki wzbogaci si´ o najnowszy produkt, pojazd terenowy do prac budowlanych i drogowych o nazwie Trakker”.
Chrzest terenowy i zarazem polska prezentacja nowego pojazdu odby∏a si´
na poligonie doÊwiadczalnym Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej
i Samochodowej ko∏o Sulejówka, w lesistym terenie z drogami pe∏nymi
wyrw, z piachem i grz´zawiskami (pisaliÊmy o tym szerzej w poprzednim
numerze pisma). Trakker jest zwieƒczeniem procesu odnawiania gamy
„pojazdów ci´˝kich”, którà rozpocz´to przed dwoma laty produkcjà Stralis
Active Space. Po nim przysz∏y wersje Active Time i Active Day. „Najnowszym modelem – dodaje Astengo – koƒczymy bardzo wa˝ny etap, teraz jesteÊmy gotowi stawiç czo∏a nowym wyzwaniom i nowym rynkom, na przyk∏ad chiƒskiemu”.
Jakie atuty posiada nowy Trakker? Kabina pojazdu pochodzi z modelu
Stralis AT i AD (2,28 metrów) i zapewnia: komfort jazdy, ∏atwoÊç manewrowania na ograniczonej przestrzeni i mniejsze ryzyko uderzenia w przeszkod´. Jest bardzo wygodna: posiada pneumatyczne zawieszenie siedzenia; ko∏o kierownicy wyposa˝one jest w ró˝ne przyciski, wÊród nich pilot radia i wszystkie funkcje komputera pok∏adowego. Za kierownicà
znajduje si´ prze∏àcznik regulujàcy dzia∏anie hamulca r´cznego i Intarder

ZF, mechanizm zmniejszajàcy pr´dkoÊç pojazdu poprzez oddzia∏ywanie
na nap´d.
Majàc na uwadze wygod´ kierowcy,
równie˝ na zewnàtrz, wprowadzono
dodatkowe ulepszenia. Wysiadanie
z kabiny u∏atwiajà schodki zabezpie-

czone przez poÊlizgiem, które mogà
zostaç wysuni´te na zewnàtrz. Ni˝szy
stopieƒ wykonany jest z elastycznego
materia∏u: przy zetkni´ciu z przeszkodà ulega odkszta∏ceniu, a nast´pnie
wraca do pierwotnej pozycji. W ramach opcji Iveco proponuje ma∏à

platform´ po lewej stronie, pozwalajàcà kierowcy na kontrolowanie wn´trza
nadwozia.
A zatem nowy wyglàd i lepszy komfort dzi´ki nowym, czteropunktowym
zawieszeniom z czterema amortyzatorami i lepszym wyciszeniem, które

zmniejsza o szeÊç decybeli ha∏as
w kabinie.
Sercem nowego Trakkera sà silniki
Cursor 8 i Cursor 13 po∏àczone z nowà skrzynià o 12 prze∏o˝eniach Eurotronic: w trybie „Manouvring mode”
skrzynia umo˝liwia lepszà prac´
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sprz´g∏em na ni˝szych prze∏o˝eniach
i na tylnym biegu, co zwi´ksza precyzj´ jazdy na ograniczonej przestrzeni i przy ma∏ej pr´dkoÊci. Sà to
udoskonalenia, które z punktu widzenia technicznego oznaczajà
wi´ksze bezpieczeƒstwo i wi´kszà
wydajnoÊç pojazdu.
Innowacjà wprowadzonà do modelu
Trakker jest równie˝ nowe sprz´g∏o
elektromagnetyczne wentylatora „Baruffaldi”, które samo ogranicza zu˝ycie paliwa o 1,5%. Ale to nie wszystko. W nowym Trakkerze sà jeszcze
dwie wa˝ne nowoÊci: pierwsza to
Multiplex – elektroniczny system pozwalajàcy na zmniejszenie okablowania i przeprowadzenie szybkiej
i dok∏adnej
diagnostyki. Druga
nowoÊç
to
DMI,
cen tral ka
majàca
za zadanie
sterowanie
trzema
punk ta mi
poboru
Henrik Starup
mocy.
Wyposa˝enie modelu oferowanego w 77 wersjach, siedmiu wi´cej ni˝ w przesz∏oÊci, uzupe∏niajà d∏u˝sze prze∏o˝enia
na mostku i mo˝liwoÊç zamontowania nowych zawieszeƒ pneumatycznych. Na przyk∏ad: tylko sama kabina
mo˝e byç krótka, d∏uga lub te˝ d∏uga
z wysokim dachem.
Henrik Starup, dyrektor marketingu
Êrednich i ci´˝kich pojazdów Iveco
dodaje: „Klienci oczekujà przede
wszystkim trzech rzeczy: solidnoÊci,
niezawodnoÊci i osiàgów. Iveco, jak
si´ wydaje, spe∏nia wszystkie wymienione kryteria”. Potwierdzeniem tych
s∏ów jest ciàgle rosnàca sprzeda˝ samochodów marki.

Rynek
Dzisiaj w Europie
sprzeda˝ pojazdów
offroad o ogólnym
ci´˝arze powy˝ej 16
ton stanowi 15,5%
zarejestrowanych
samochodów
– oko∏o 35 tysi´cy
egzemplarzy rocznie.
Najwa˝niejsze rynki to:
Niemcy (21,9%),
Hiszpania, W∏ochy,
Francja i Wielka
Brytania. Najbardziej
poszukiwane sà

wywrotki (47%)
i betoniarki (20%).
Trakker mo˝e zostaç
wyposa˝ony w silnik
Cursor 8 (270, 310
i 350 KM), Cursor 13
(380, 440 i 480 KM)
– zespó∏ nap´dowy
preferowany przez
klientów. Rynek tych
pojazdów jest bardzo
z∏o˝ony z powodu
ró˝norodnych
zastosowaƒ, a zatem
i licznych wersji:

szeroka gama osi (2, 3
lub 4), nap´d na cztery
ko∏a, silniki o ró˝nej
mocy, specjalne
wyposa˝enie. Do tego
dochodzi specyfika
krajowa, poniewa˝
samochody budowlane
i drogowe zazwyczaj
pracujà w kraju,
w którym sà
zarejestrowane,
i w którym podlegajà
ograniczeniom ci´˝aru
i wymiarów

Nowa kabina
dla Eurocargo

obowiàzujàcych
w poszczególnych
kodeksach drogowych.
Równie˝ charakter
terenu, topografia
i warunki klimatyczne
wymagajà ró˝nych

konfiguracji. Pojazdy
te znajdujà
zastosowanie
w robotach
publicznych, jako
pojazdy ratunkowe
w Stra˝y Po˝arnej

i S∏u˝bie Ochrony
Cywilnej; do transportu
surowców
na odcinkach
nieasfaltowanych,
czyli w warunkach
s∏abej przyczepnoÊci.

do 210 KM oraz 140E o 14 tonach
z silnikiem Tector o 180 lub 240 KM.
Wyposa˝enie obejmuje: platform´
z dêwigiem, urzàdzenie do odÊnie˝ania/
rozrzucania soli, pomp´ do betonu,
przystosowanie do potrzeb ochrony
cywilnej, stra˝y po˝arnej.
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W Sulejówku, poza Trakkerem,
swoje mo˝liwoÊci prezentowa∏
równie˝ nowy EuroCargo 4x4. Jest
to pojazd wygodny, o kabinie
w wersji krótkiej – zaprojektowanej
przez Bertone – cichej i odpornej
na wibracje, z ergonomicznym
fotelem kierowcy, regulacjà
kierownicy i zestawem wskaêników
z monitorem. Bardzo go sobie cenià
klienci o specjalnych wymaganiach
(np. instalacja i konserwacja
przewodów elektrycznych,
odÊnie˝anie, prace komunalne).
EuroCargo 4x4 jest dost´pny
w dwóch wersjach: 100E o 10
tonach i silniku Tector od 180
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Ekspansja
na wschód

Kilka tygodni temu w Kownie, najwi´kszym
obok Wilna oÊrodku przemys∏owym
na Litwie, odby∏a si´ 8. Mi´dzynarodowa
Wystawa Maszyn Rolniczych. Mimo ˝e ma
zasi´g lokalny, przyciàga zwiedzajàcych
z sàsiednich krajów.
W trzydniowej wystawie, którà odwiedzi∏o 10 000 osób, udzia∏ wzi´∏o
ponad 100 wystawców, w tym importerzy wszystkich marek kombajnów
i ciàgników, co niewàtpliwie dodaje tej imprezie presti˝u. Ekspozycja tego
typu odbywa si´ dwa razy do roku: wiosnà i jesienià, ale wiosenna edycja
cieszy si´ zdecydowanie wi´kszym zainteresowaniem. „Traktujemy t´ wystaw´ na równi z tymi, które odbywajà si´ w Polsce” – mówi S∏awomir Sikora, Szef Marketingu CNH Polska.
Firma z P∏ocka dzia∏a w kilku krajach ba∏tyckich, m.in. na Litwie, ¸otwie
i w Estonii. Te niewielkie paƒstwa o charakterze przemys∏owo-rolniczym,
odznaczajà si´ du˝ym potencja∏em. ¸àczy si´ to z faktem ich wstàpienia
do Unii Europejskiej w 2004 r. Fundusze Strukturalne wywar∏y pozytywny
wp∏yw na gospodark´ tych paƒstw, jak równie˝ przyczyni∏y si´ do rozwoju
tamtejszego rynku maszyn rolniczych.
CNH nie ma na tym obszarze fabryki, chocia˝ znajduje si´ tam bardzo dobrze rozwini´ta sieç dystrybucyjna. Sprzeda˝ maszyn pochodzàcych z firm
CNH prowadzona jest za poÊrednictwem niezale˝nych importerów w ka˝dej z republik ba∏tyckich. Na Litwie i ¸otwie dzia∏a po dwóch dystrybutorów
– oddzielnie dla Case IH i New Holland, natomiast w Estonii tylko jeden
– sprzedajàcy maszyny zarówno Case IH, jak i New Holland, przy czym dystrybucja ka˝dej z marek prowadzona jest z oddzielnych punktów handlowych. Sà to silne firmy, dzia∏ajàce nie tylko w bran˝y maszyn rolniczych.
Zajmujà si´ równie˝ sprzeda˝à materia∏ów budowlanych, stali, Êrodków
ochrony roÊlin oraz produkcjà i sprzeda˝à materia∏u siewnego.

Wsparcie marketingowe CNH
Dzia∏ Handlowy CNH Polska
pomaga krajom nadba∏tyckim
w organizacji lokalnych wystaw
i targów po∏àczonych z pokazem
pracy maszyn. Pracownicy tego
dzia∏u wspó∏pracujà równie˝
z dealerami w przygotowaniu
folderów i broszur informacyjnych,

by by∏y zgodne ze schematem
edycji, stosowanym na ca∏ym
Êwiecie. „Staramy si´, by
informacje by∏y przygotowane
w sposób rzetelny i profesjonalny” dodaje Jerzy Wróbel,
odpowiedzialny w CNH
za promocj´.

CNH Polska wspó∏pracuje z tymi rynkami od 3 lat. Firma jest Êwiadoma
ich du˝ego znaczenia, nie tylko ze
wzgl´du na to, ˝e si´ rozrastajà, ale
równie˝ dlatego, ˝e istnieje tam zapotrzebowanie na du˝e maszyny rolnicze. W ciàgu tych kilku lat zanotowaliÊmy wzrost sprzeda˝y naszych
produktów w tych krajach. Dla zobra-

zowania: w 2002 r. sprzedano
tam 35 traktorów i 28 kombajnów,
podczas gdy w 2004 r. odpowiednio 224 i 76. Prognozy na bie˝àcy
rok równie˝ napawajà optymizmem.
Zwi´kszy∏ si´ udzia∏ w rynku z 21,1%
w 2002 r. do 35,2% w 2004 r. dla
kombajnów obu marek i z 12,8%
do 25,6% dla traktorów.
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Po lewej od góry:
pokazy pracy maszyn
Case IH na Litwie;
¸otwa - wystawa maszyn
rolniczych - fragment
ekspozycji Case IH;
Estonia - pokazy pracy
maszyn New Holland.
Po prawej: New Holland pokazy pracy na Litwie;
Prezydent Litwy Valdas
Adamkus na stoisku Case
IH podczas wystawy
w Kownie, z lewej Rimantas
Dapkus, prezes-importer
maszyn Case IH.
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Historie

nie z tego Êwiata
Na jednym z ksi´˝yców Saturna wylàdowa∏a
sonda kosmiczna i przes∏a∏a fotografie
niezwyk∏ego Êwiata. Tak samo musia∏a
wyglàdaç Ziemia, kiedy zacz´∏y si´ na niej
rozwijaç pierwsze oznaki ˝ycia. W tym
samym czasie roboty kosmiczne szukajà
na Marsie wody i mikroorganizmów.
Zimà na prze∏omie 1609 i 1610 roku Galileusz zrewolucjonizowa∏ astronomi´ oraz wiedz´ cz∏owieka o Êwiecie. Swego odkrycia dokona∏ dzi´ki ma∏ej
i nieskomplikowanej lunecie: zwyk∏ej rurce z podwójnà soczewkà, która dzisiaj
uchodzi∏aby za zabawk´. Dzi´ki temu urzàdzeniu jednak odkry∏ na Ksi´˝ycu
wzgórza podobne do tych istniejàcych na ziemi. Dostrzeg∏ i skatalogowa∏ najwi´ksze satelity Jowisza, a wszystkie swoje obserwacje opisa∏ póêniej w „Siderum Nuncius”. W dzisiejszych czasach naukowcy nie ograniczajà si´ jedynie do obserwacji nieba za pomocà bardzo zaawansowanych technicznie teleskopów (patrz ramka). Obserwacja Uk∏adu S∏onecznego dokonywana jest
przez sondy-roboty: narz´dzia te, podobne do teleskopu Galileusza, zrewidowa∏y naszà wiedz´ o Êwiecie, ukazujàc kosmiczne Êwiaty, czasem zaskakujàco podobne do naszego, a jednoczeÊnie ca∏kowicie odmienne.
Za przyk∏ad pos∏u˝yç mo˝e Tytan, najwi´kszy z 31 ksi´˝yców Saturna, tylko
troch´ mniejszy od Marsa. 14 stycznia po ponad siedmioletniej podró˝y
w kosmos sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wesz∏a w jego atmosfer´ i przy pomocy spadochronu wylàdowa∏a na powierzchni tego ksi´˝yca. Kamery telewizyjne i narz´dzia pomiarowe statku zwanego Huygens
– na czeÊç holenderskiego astronoma, który jako pierwszy dostrzeg∏ to odleg∏e cia∏o niebieskie – ukaza∏y nam obraz Êwiata z rzekami, jeziorami, górami
i wulkanami. A tak˝e chmury i deszcz. Z tà ró˝nicà, ˝e p∏ynàca w strumieniach „woda”, a tak˝e spadajàcy z nieba „deszcz”, to w rzeczywistoÊcià ciek∏y metan, który utrzymuje si´ w p∏ynnej postaci w temperaturze 180 stopni poni˝ej zera. Atmosfera Tytana sk∏ada si´ g∏ównie z azotu, zaÊ chmury

Giancarlo Riolfo jest dziennikarzem
pasjonujàcym si´ badaniami kosmosu.
Pisze dla dziennika La Stampa i dla
miesi´cznika specjalistycznego Volare.
Jest cz∏onkiem Zwiàzku W∏oskich
Dziennikarzy Naukowych i redaktorem
naczelnym Illustrato, miesi´cznika dla
pracowników Grupy Fiat we W∏oszech.

i mg∏a z metanu i amoniaku. Aktywne
wulkany wyrzucajà ze swych kraterów
law´, która nie jest wcale rozpuszczonà ska∏à, ale wodà pomieszanà
z amoniakiem.
Doprawdy dziwny Êwiat, który fascynuje uczonych z jeszcze jednego powodu: otó˝, ów daleki ksi´˝yc Saturna
przypomina Ziemi´ z czasów jej narodzin. W ciàgu 4,6 miliarda lat nasza
planeta przesz∏a niezwyk∏e przeobra˝enia. Seria szcz´Êliwych zbiegów

okolicznoÊci, jak chocia˝by odleg∏oÊç
od S∏oƒca (ani za blisko, ani za daleko) wp∏yn´∏y na to, ˝e mog∏y powstaç
wielkie oceany, które z kolei umo˝liwi∏y pojawienie si´ pierwszych istot ˝ywych. W ciàgu wielu milionów lat niebieskie algi s∏u˝y∏y za laboratoria chemiczne, uwalniajàc do atmosfery wielkie iloÊci tlenu, dzi´ki któremu powietrze stawa∏o si´ coraz bardziej podobne do tego, którym oddychamy dzisiaj
(cztery piàte azotu i jedna piàta tlenu):

idealne warunki dla rozwoju coraz bardziej rozwini´tych organizmów. Na Tytanie natomiast S∏oƒce jest jedynie
punkcikiem, który po∏yskuje na niebie
w odleg∏oÊci miliarda i 427 milionów
kilometrów. Zbyt daleko, by mog∏o
tam dojÊç do podobnych transformacji, jak na Ziemi.
O ile Tytan jest niedosz∏à Ziemià, gdzie
nigdy nie powstanie ˝ycie, to Mars
przedstawia sobà zupe∏nie odmienny
przypadek. Dzisiaj planeta ta jest lodo-

wà pustynià, bardziej suchà od Sahary, na której panuje temperatura 60
stopni poni˝ej zera. Polarna pokrywa
lodowa sk∏ada si´ w wi´kszoÊci z anhydrytu w´gla, a atmosfera jest rozrzedzona w 95%. Miejsce to jednak nie
zawsze by∏o takie nieprzyjemne. Fotografie sond kosmicznych wys∏anych
przez naukowców na orbit´ Marsa
(mowa o amerykaƒskich sondach kosmicznych Mars Global Surveyor
i Odyssey oraz europejskiej Mars
Express) pokazujà Êlady erozji podobnej do tej, jaka zachodzi na Ziemi
w wyniku oddzia∏ywania wody. Na uwag´ zas∏ugujà poza tym kratery, których
dna przypominajà wielkie wysch∏e jeziora. Ale to nie wszystko. Spektometry
– narz´dzia umo˝liwiajàce analizowanie na odleg∏oÊç sk∏adu pod∏o˝a i atmosfery – zanotowa∏y na dnie kraterów
obecnoÊç hematytu. A na Ziemi hematyt jest minera∏em powstajàcym zazwyczaj w obecnoÊci wody.
Czy˝by w przesz∏oÊci na Marsie by∏o
wiele jezior i rzek? Potwierdzenie tej

tezy dostarczy∏y naukowcom kilka
miesi´cy temu dwa pojazdy NASA
– Spirit i Opportunity. Oba o nap´dzie
na szeÊç kó∏, wyposa˝one niczym ma∏e laboratoria geologiczne, odkry∏y nie
tylko hematyt, ale tak˝e znaczàce iloÊci goethytu i jarosytu: dwóch minera∏ów, które powstajà wy∏àcznie w Êrodowisku wodnym.
Dlatego teraz naukowcy zadajà sobie
nowe pytania. Co sta∏o si´ z tym cennym p∏ynem? Czy nadal istniejà rezerwy wody ukryte pod powierzchnià
Marsa? Dlaczego klimat planety uleg∏
zmianie? A przecie˝ obecnoÊç wody
jest podstawowym warunkiem istnienia ˝ycia, mo˝na wi´c sàdziç, ˝e Czerwona Planeta mog∏a mieç warunki odpowiednie do ˝ycia. Odpowiedzi na te
pytania powinny udzieliç wyniki kolejnych misji. W pierwszej, sonda Mars

Reconnaissance Orbiter, zostanie wystrzelona przez NASA w sierpniu.
Po siedmiu miesiàcach podró˝y pojazd kosmiczny wejdzie w orbit´ Marsa, by zbadaç Czerwonà Planet´
za pomocà skomplikowanych narz´dzi
pomiarowych. Najwa˝niejsze z nich to
Sharad, rodzaj radaru, który bada teren w poszukiwaniu wody na g∏´bokoÊç jednego kilometra. Urzàdzenie to
wymyÊlili naukowcy Uniwersytetu „La
Sapienza” w Rzymie we wspó∏pracy
z W∏oskà Agencjà Kosmicznà. Zespó∏
ten wczeÊniej pracowa∏ nad radarem
Marsis, znajdujàcym si´ na statku
Mars Express Europejskiej Agencji Kosmicznej, który nareszcie wznowi∏
dzia∏anie po rozwiàzaniu problemów
z antenà. Obydwa urzàdzenia sà
do siebie podobne, nie mniej jednak
Marsis mo˝e badaç teren na g∏´boko-

technicznie „wielki teleskop
kosmiczny” o nazwie James Webb
na czeÊç legendarnego szefa
amerykaƒskiej agencji kosmicznej
w latach lotów na Ksi´˝yc.
Teleskop Hubble’a znacznie
poszerzy∏ naszà wiedz´
o WszechÊwiecie. Sfotografowa∏
wiele galaktyk, obserwowa∏
narodziny i Êmierç wielu gwiazd,
wykrywa∏ czarne dziury. Dzi´ki

niemu lepiej poznaliÊmy najdalsze
planety nale˝àce do innych
systemów planetarnych. Nasze
S∏oƒce, nie jest zatem jedynà
gwiazdà otoczonà cia∏ami
niebieskimi. ObecnoÊç planet
wokó∏ gwiazd wydaje si´ cechà
dosyç powszechnà. To odkrycie
pozwala przypuszczaç, ˝e ˝ycie
w kosmosie mo˝e byç fenomenem
o wiele cz´stym ni˝ nam si´ zdaje.
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Odleg∏e planety
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˚egnaj Hubble. NASA, zmagajàc si´
z problemami bud˝etowymi,
postanowi∏a zakoƒczyç prac´
teleskopu kosmicznego Hubble’a.
Obserwatorium, powsta∏e we
wspó∏pracy z Europejskà Agencjà
Kosmicznà, pracujàce na orbicie
od 1990 roku, zostanie bezpiecznie
Êciàgni´te na Ziemi´ i stràcone
do oceanu. W przysz∏oÊci pojawi si´
jeszcze bardziej zaawansowany

Êci do pi´ciu kilometrów. Sharad nie
ma a˝ tak du˝ych mo˝liwoÊci w tym
wzgl´dzie, za to pomiary przez niego
dokonywane sà o wiele bardziej dok∏adne, dzi´ki czemu mo˝e wykryç nawet niewielkie iloÊci wody lub lodu.
Urzàdzenia obydwu sond powinny
przynieÊç odpowiedzi na pytanie, czy
pod powierzchnià pokrywy Marsa znajduje si´ woda, ile jej jest oraz pod jakà postacià wyst´puje, ciek∏à czy sta∏à, lub te˝ jest zmieszana z terenem
(permafrost). Poza radarem Sharad,
Reconnassaince Orbiter posiada jeszcze osiem innych urzàdzeƒ do badania planety. Mi´dzy innymi trzy specjalne kamery telewizyjne o wysokiej
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Teleskop Hubble’a. Po prawej,
od góry: start promu
kosmicznego, poni˝ej Buzz
Aldrin, drugi cz∏owiek, który
stanà∏ na powierzchni Ksi´˝yca
21 lipca 1969 r. oraz zdj´cia
astronautów przebywajàcych
poza pojazdem kosmicznym.
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rozdzielczoÊci, z których jedna zdolna
jest uchwyciç z orbity Marsa przedmioty wielkoÊci pi∏ki no˝nej.
Obserwacje oraz analizy pomiarowe
dokonane przez Reconnaissance Orbiter, Mars Express oraz inne statki
kosmiczne wysy∏ane w poprzednich
latach, pomogà tak˝e podjàç decyzj´
o kierunkach misji nowych sond eksplorujàcych powierzchni´ Marsa. Czy
warto dalej zajmowaç si´ poszukiwaniem wody i ewentualnych Êladów ˝ycia dawnego lub obecnego? Zgodnie
z mechanikà ruchu cia∏ niebieskich
Czerwona Planeta zbli˝a si´ do Ziemi
co 26 lat. I w∏aÊnie wtedy wysy∏ane sà
na Marsa misje. Obecnie najwczeÊniejszej zbli˝enie takie nastàpi
w 2007 roku i dlatego NASA pracuje
nad nowym laboratorium – Phoenix
– które wylàduje na powierzchni Marsa. Dwa lata póêniej przyjdzie czas
na „super robota”, który b´dzie mia∏
mo˝liwoÊç poruszania si´ w szerokim
promieniu od miejsca làdowania.
Równie ambitne misje planuje Europejska Agencja Kosmiczna. Pierwszà
z nich, o nazwie Exomars, zaplanowa-
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no na 2011 rok: Exomars to sonda
przystosowana do badaƒ biologicznych na powierzchni Marsa. Druga
powinna zostaç zrealizowana w 2013
roku, a jej celem b´dzie pobranie próbek terenu do naukowych badaƒ. Projekt ten przypomina w za∏o˝eniach misj´ statku Apollo, która doprowadzi∏a
do wylàdowania cz∏owieka na Ksi´˝ycu. Jednak w przypadku Marsa istniejà dwie powa˝ne trudnoÊci. Przede
wszystkim operacje zwiàzane z wylàdowaniem na Marsie, wyborem, pobraniem i za∏adowaniem próbek,
a tak˝e ponownym startem na orbit´
przy pomocy statku, który ma powróciç na Ziemi´, muszà byç wykonane
przez roboty. Poza tym wszystkie te
operacje przebiegaç b´dà nie 380 tys.
km od ziemi, ale w odleg∏oÊci 55 i 401
milionów km, czyli tysiàc razy dalej.
Podstawowym celem misji sond europejskich jest poszukiwanie Êladów organicznych na Marsie. Ju˝ w 1976 roku amerykaƒskie statki Viking 1 i 2
dokona∏y pierwszych eksploracji w celu znalezienia ewentualnych prymitywnych form ˝ycia. W celu wykrycia

ewentualnych Êladów mikroorganizmów dwie próbki terenu umieszczono w po˝ywce hodowlanej: wyniki tych
badaƒ by∏y jednak ma∏o przekonujàce, zaÊ bioràc pod uwag´ wykazane
przez urzàdzenia badawcze niesprzyjajàce warunki atmosferyczne panujàce
na planecie, naukowcy uznali wyniki
eksperymentu za nieprawdziwe i od∏o˝yli je do archiwum. Dzisiaj jednak,
w Êwietle nowych odkryç, istnienie ˝ycia na Marsie nie jest ju˝ tylko zwyk∏à
hipotezà. W sierpniu 1996 roku, Êwiat
nauki obieg∏a wiadomoÊç o odkryciu
skamielin bakterii na meteorycie pochodzàcym z ca∏à pewnoÊcià z Marsa,
a znalezionym na Antarktydzie. Dziewi´ç lat badaƒ nad tym okazem nie
przynios∏o jednak wià˝àcych odpowiedzi. Ów kamieƒ z Marsa móg∏ bowiem
zostaç zanieczyszczony bakteriami
z Ziemi, a niektórzy eksperci majà nawet wàtpliwoÊci, czy owe „Êlady” sà
faktycznie pozosta∏oÊciami po mikroorganizmach. W mi´dzyczasie udowodniono jednak, ˝e w bardziej lub
mniej odleg∏ej przesz∏oÊci Mars by∏
planetà obfitujàcà w wod´, a powie-

Od lewej: rysunek sondy Huygensa
na powierzchni Tytana, làdownik Rover
Spirit i zbli˝enie powierzchni Marsa (Dolina
Marineris) sfotografowane z pok∏adu
europejskiej sondy Mars Express.

2025 rok:
cz∏owiek
na Marsie
W trzydzieÊci lat po ostatniej misji
statku Apollo (w grudniu 1972 r.),
planuje si´ powrót cz∏owieka
na Ksi´˝yc. To strategiczny cel
zarówno Laboratorium NASA jak
i Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Zainteresowanie tym satelità Ziemi
roÊnie nie tylko wÊród naukowców,
myÊli si´ tak˝e o ewentualnym
wykorzystaniu Ksi´˝yca dla celów
gospodarczych. Na przyk∏ad
wydobycie helu pozwoli∏oby
na uzyskanie ogromnych iloÊci
czystej energii. Kolonizacja
Ksi´˝yca umo˝liwi∏aby tak˝e rozwój
urzàdzeƒ i technologii, które
pos∏u˝à póêniej w wyprawie
na Marsa. Wylàdowanie
astronautów na Czerwonej Planecie
jest dziÊ mo˝liwe, ale nie nastàpi
to wczeÊniej ni˝ za dwadzieÊcia lat.
I nie chodzi tu tylko o wielkoÊç
inwestycji. Podró˝ istniejàcymi
obecnie rakietami, o tradycyjnym
systemie nap´du, zaj´∏aby oko∏o 6
miesi´cy. Po wylàdowaniu
astronauci musieliby przebywaç
tam oko∏o roku, oczekujàc
na moment, kiedy dwa cia∏a
niebieskie znajdà si´ w optymalnej
pozycji do podj´cia podró˝y
powrotnej na Ziemi´. Konieczne
by∏oby zatem zainstalowanie
generatora energetycznego,
przygotowanie zapasów po˝ywienia
i tlenu. Paliwo potrzebne
do powrotu na Ziemi´ mo˝na
by∏oby uzyskaç z atmosfery Marsa
poprzez seri´ reakcji chemicznych.
Alternatywnym wyjÊciem by∏oby
opracowanie nowych technologii
nap´du, w oparciu o energi´
jàdrowà, które znacznie
zmniejszy∏yby czas podró˝y.
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trze by∏o z ca∏à
pewnoÊcià g´Êciejsze
ni˝ dzisiaj. Dowodów tego twierdzenia
dostarczy∏o kilka miesi´cy temu urzàdzenie zainstalowane na pok∏adzie
sondy Mars Express, które zaobserwowa∏o proces erozji atmosfery przez
wiatr s∏oneczny, nie ograniczony – jak
to ma miejsce w przypadku Ziemi
– przez oddzia∏ywanie pola magnetycznego. G´Êciejsza atmosfera oznacza tak˝e wy˝szà temperatur´ dzi´ki
tzw. efektowi cieplarnianemu a równoczeÊnie bardziej skutecznà ochron´
przed promieniowaniem ultrafioletowym. Krótko mówiàc, jest ca∏kiem
prawdopodobne, ˝e kiedyÊ na Marsie
istnia∏y, podobnie jak na Ziemi, wa-

runki sprzyjajàce istnieniu ˝ycia. Potem jednak proces
ewolucji planety obra∏ innà
drog´. ZaÊ ˝ycie, jeÊli
w ogóle powsta∏o, zanik∏o.
WÊród najbardziej optymistycznych z hipotez, w terenie móg∏by przetrwaç jakiÊ
bardo prymitywny organizm.
Niezale˝nie od tego, jakie b´dà
odkrycia kolejnych misji, eksploracja
uk∏adu s∏onecznego pozwoli∏a nam
na zrozumienie jednej podstawowej
rzeczy, wa˝nej nie tylko dla Êwiata nauki, ale tak˝e dla wszystkich ludzi. Ziemia nie jest jedynà i wyjàtkowà planetà na Êwiecie, ca∏kowicie odmiennà
od pozosta∏ych. Wyjàtkowe sà, co najwy˝ej, panujàce na niej warunki, które
pozwalajà na rozwój ˝ycia skomplikowanych organizmów, a˝ do stworzeƒ
inteligentnych i Êwiadomych. Wystarczy niewiele, by warunki te zmieni∏y
si´ diametralnie i by Êwiat przyjazny
˝yciu sta∏ mu si´ nagle wrogi. To
Êwiadczy o tym, ˝e musimy przywiàzywaç wi´kszà wag´ i trosk´ do naszej
planety Ziemi.
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Raj na

Adriatyku
Zalany s∏oƒcem Êwiat bez j´zykowych i kulturowych dla Polaków barier. Ze zdrowà, smacznà wodà p∏ynàcà z ka˝dego kranu. I trzema zespo∏ami miejskimi (Dubrownik, Trogir, starówka Splitu) wpisanymi na list´
Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dzi´ki autostradzie doprowadzonej ju˝ do Splitu ten region Chorwacji jest jeszcze ∏atwiej dost´pny dla
zmotoryzowanych turystów.
Le˝àcego na po∏udniowym wybrze˝u
Dalmacji Dubrownika nie trzeba ju˝
reklamowaç. Miasto – zabytek, miasto kamienia i Êwiat∏a. Wszystko jest
tutaj przesycone historià, symbolami
wolnoÊci i niezale˝noÊci przypominajàcymi czasy rozkwitu Republiki Dubrownickiej. Miasto ma przy tym niezwyk∏y rytm i atmosfer´, którà wspó∏tworzà liczne kafejki i jazzowe kluby.
Mo˝na delektowaç si´ ulubionymi
drinkami Hemingwaya w barze imienia pisarza a chwil´ póêniej odwiedziç
pobliskà katedr´ z górujàcym
nad g∏ównym o∏tarzem tryptykiem Tycjana „Wniebowzi´cie NajÊwi´tszej
Marii Panny”. Niemniej atrakcyjKa˝da wyspa ma w sobie
coÊ niepowtarzalnego.
Na ka˝dej inaczej
smakuje wino, inaczej
jest przyrzàdzana
oÊmiornica. Na wielu
mo˝na zamieszkaç
w morskiej latarni
– zarówno z rodzinà

na jest starówka Trogiru. Pe∏na wàskich – Êredniowiecznych uliczek,
wartych fotografii architektonicznych
detali. Po∏o˝ona na maleƒkiej wysep-

ce po∏àczonej mostami z jednej strony z làdem a z drugiej z wyspà åiovo.
Z wysadzanà palmami promenadà
i nade wszystko ozdobionà niezwyk∏ym portalem Êredniowiecznà katedrà. Prawdziwà bramà do Dalmacji

latarnika lub zupe∏nie
samotnie. Warto te˝
odkryç jakàÊ wysp´ tylko
dla siebie. Nas urzek∏a
tego roku wyspa Vis
– zaledwie dwie godziny
rejsu promem od Splitu.
Jest mniej turystycznie,
ni˝ na takich wyspach jak

– zw∏aszcza morskà – jest jednak
Split. To stàd ruszajà w sezonie, co
kilka minut, promy do najwa˝niejszych portów Adriatyku. Ile to razy s∏yszeliÊmy, ˝e miasto jest pi´kne a pa∏ac Dioklecjana wspania∏y. Ale dopie-

Korçula, Braç czy Hvar.
A kwitnie latem lawenda,
mo˝na delektowaç si´
znakomitym miejscowym
bia∏ym winem, robiç
zakupy w ekologicznych
gospodarstwach (wino,
aromaterapeutyczne
olejki z miejscowej

lawendy, w∏asna oliwka
z oliwek), opalaç si´
nawet samotnie
na najmniejszej
i najbardziej malowniczej
chyba pla˝y Êwiata
(wciÊni´tej dos∏ownie
w wyrw´ w wysokim
klifowym brzegu), czy

zielonà – Mljet, gdzie lasy zajmujà 72
proc. jej powierzchni. Pag ma swoje
niepowtarzalne sery i koronki, Hvar
s∏ynie z lawendy, a Korçula z urody
otoczonej murami i XV-wiecznymi
basztami starówki i domu, w którym

starówka Splitu jest w∏aÊciwie pa∏acem. Przed wiekami morze podchodzi∏o pod same mury pa∏acu. W tym
roku obchodzona jest w∏aÊnie 1700
rocznica jego zbudowania na wzór
rzymskiej warowni na siedzib´ rzymskiego cesarza Dioklecjana (panowa∏
w latach 284 – 305). Sàsiaduje z katedrà, której mury pierwotnie mia∏y
s∏u˝yç Dioklecjanowi za mauzoleum.
Najwi´kszym skarbem tej cz´Êci
Chorwacji sà wyspy. P∏ynàc promem
czy popijajàc wino na jakiejÊ werandzie mo˝emy zwykle oglàdaç naraz
nawet i kilka wysp. Za najbardziej s∏onecznà uchodzi Hvar a za najbardziej

podobno urodzi∏ si´ Marco Polo. Najs∏ynniejszà w ca∏ej Chorwacji pla˝´
ma wyspa Braç. To pla˝a na cyplu
„Z∏oty róg” („Zlatni rat”) w miejscowoÊci Bol. Usypany z milionów ziaren
bardzo drobnego z∏ocistego piasku
cypel wciska si´ a˝ 634 metry w g∏àb
morza, zmieniajàc swojà krzywizn´
(kierunek „rogu”) zale˝nie od kierunku wiatru i pràdów morskich.
Nie tylko na wyspach, ale i w ca∏ej
Dalmacji bardzo wa˝na jest kuchnia.
Lignje na ˝aru – kalmary z grilla, hobotnica ispod peke – oÊmiornica przyrzàdzana w piecu opalanym drewnem, ryba dorada w bia∏ym winie al-

pop∏ynàç motorówkà
do magicznej lazurowej
groty na pobliskiej
wysepce Biševo. Wielkà
przyjemnoÊcià jest
mo˝liwoÊç pomieszkania
choç przez par´ dni
w bardzo urokliwym
miasteczku portowym

Komi˝a, do którego
zje˝d˝a si´ malowniczymi
serpentynami i podziwia
prawdziwie folderowe
widoki. A˝ trudno
uwierzyç, ˝e ta – zdawaç
by si´ mog∏o –
po∏o˝ona na kraƒcu
Êwiata miejscowoÊç

bo z grilla. Nigdzie nie jedliÊmy tak
mi´kkiej oÊmiornicy i kalmarów jak
w Dalmacji. Sa∏atka z oÊmiornicy
w ka˝dej restauracji smakuje jednak
inaczej. W ka˝dej konobie (tradycyjna chorwacka restauracja) ka˝dy posi∏ek zaczyna si´ jednak od chleba
i oliwy. Trzeba nalaç jej troch´ na talerzyk, zamoczyç w niej chleb i zjeÊç
niczym najlepszà przystawk´. Dopiero
potem na stole pojawiajà si´ prawdziwe przystawki. Najpierw zimne – sa∏atka z pomidorów z oliwà, sa∏atka
z oÊmiornicy, pieczone bak∏a˝any, potem ciep∏e – maleƒkie rybki gavun,
które zjada si´ w ca∏oÊci, sardynki,
szasz∏yczki z jarzyn i ryb. Dopiero potem przychodzi czas na danie g∏ówne.
Mo˝e to byç pieczona na grillu ryba,
przyrzàdzane na ró˝ne sposoby ma∏˝e
lub czarne risotto (którego bazà jest
czarny p∏yn wypuszczany z macek kalmarów). W niektórych miejscach
mo˝na skosztowaç tak˝e doskona∏ych ostryg (podaje si´ je na ró˝ne
sposoby – grillowane, z parmezanem,
pod beszamelem, w sosach).
W ca∏ej Dalmacji turysta mo˝e liczyç
na przyjazne gesty. Mieszkaƒcy sà
otwarci, lubià wino i pieÊni. Kochajà
klapy – to zespo∏y Êpiewaków a capella. Wprawdzie m∏odzie˝ nie stroni tutaj od techno i hip-hopu, lubi
tradycyjny i awangardowy jazz, ale
jednoczeÊnie ze wzruszeniem s∏ucha najlepszych klap. I nie traktuje
ich w kategoriach folkloru. Klapa
jest wa˝nà cz´Êcià codziennego ˝ycia. Ka˝dy pretekst, spotkanie, ∏yk
wina koƒczy si´ zwykle wspólnym
Êpiewaniem...

ma tak wiele
renesansowych
i barokowych
budowli. I regionalnych
restauracji zwanych
w Dalmacji konobami
(tam zawsze dostaniemy
najprawdziwsze
i najbardziej tradycyjne

dalmatyƒskie potrawy).
Jednej z nich przyznano
w tym roku tytu∏
najlepszej konoby ca∏ej
Dalmacji. W innej
– w samy Êrodku – jest
mini basen portowy
z nap∏ywajàcà tutaj
z Adriatyku morskà wodà.
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ro siedzàc naprzeciw katedry, popijajàc wzmocnionà rumem, urozmaiconà ca∏ymi ziarnami kawy i rodzynkami
„kaw´ Dioklecjana” uÊwiadamiamy
sobie niezwyk∏oÊç tej budowli. Gdyby
nie pa∏ac miasta by nie by∏o, bo ca∏a
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Przydatne w czasie
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Firma Comes wprowadzi∏a w lipcu nowy model notebooka Aristo Prestige 700s. Jest on przeznaczony dla
osób profesjonalnie zajmujàcych si´
biznesem. Niewàtpliwà zaletà notebooka jest du˝y monitor (15”) o rozdzielczoÊci 1400x1050. Aristo Prestige pracuje na najnowszej, mobilnej
platformie Intela. W porównaniu
z modelami wczeÊniejszymi, wydajnoÊç wzros∏a o oko∏o 30%. Producent
zastosowa∏ dyski twarde o pr´dkoÊci
obrotowej 5400 rpm i pami´ci 8 MB.
Karta graficzna ATi Mobility Radeon
X600 pozwoli na uzyskanie wysokiej jakoÊci obrazu przy najnowszych grach lub aplikacjach
graficznych. Notebook wa˝y
oko∏o 2,5 kg, a na bateriach
mo˝e pracowaç nawet
do 5 godzin.

Canon zaprezentowa∏
w lipcu dwie nowe
drukarki Pixima
iP 1600 i Pixima
iP4200. Wed∏ug
zapewnieƒ producenta
obie prezentujà
doskona∏à jakoÊç

O swoich klientach w czasie wakacji
pami´ta firma Philips. Przygotowa∏a
w ostatnim czasie ciekawà ofert´ dla
obu p∏ci. Mi∏oÊnicy ∏adnych gad˝etów
na pewno polubià nowy telefon bezprzewodowy Detect. ¸àczy on praktycznoÊç z oryginalnym designem. Te-

W zwiàzku z trwajàcym sezonem urlopowym firma Kensington wypuÊci∏a
na rynek bardzo przydatne urzàdzenie. PrzejÊciówka Kensington Travel Plug Adapter to idealne rozwiàzanie dla turystów, którzy wybierajà
si´ do krajów, gdzie obowiàzujà ró˝ne
standardy gniazdek elektrycznych.
PrzejÊciówka wa˝y zaledwie 250 g.
W jednym komplecie zawarto zestaw
ró˝nych formatów wtyczek, co daje
gwarancj´, ˝e w niemal ka˝dym miejscu na Êwiecie b´dziemy w stanie
u˝ywaç dowolnego urzàdzenia od notebooka do elektrycznej golarki.
Sprz´t wspó∏pracujàcy z przejÊciówkà jest chroniony
poprzez umieszczenie we
wtyczce bezpiecznika.

za przeci´tnà cen´.
System Canon Chroma
Life 100 w po∏àczeniu
z oryginalnym
papierem Canona
(przy odpowiednim
przechowywaniu)
zapewnia trwa∏oÊç

lefony stacjonarne pod wzgl´dem
funkcjonalnoÊci upodabniajà si´
do telefonów komórkowych. Detect
ma do wyboru kilkanaÊcie rodzajów sygna∏ów,
kolorowy monitor i jest

Unikalny system wyrzucania pary
sprawia, ˝e nawet najbardziej
niedost´pne miejsca b´dà wyprasowane. To, co dotychczas
wywo∏ywa∏o u prasujàcych zawrót g∏owy (kieszenie, szwy,
zak∏adki), przestanie byç
koszmarem.
˚elazko
jest
lekkie, ma ciekawy
design
i stop´ ∏atwà
do czyszczenia.
Konica Minolta
przygotowa∏a gratk´ dla
wielbicieli fotografowania. W zwiàzku z wyjaz-

skim kineskopem to wcià˝ luksus, ale
z biegiem czasu stajà si´ coraz bardziej popularne. Philips korzysta z najnowszej technologii Plasma Display,
dba równie˝ o modernistyczny wyglàd
produktów. Idea, która towarzyszy
wspó∏czesnym projektantom i konstruktorom to maksymalne o˝ywienie
i powi´kszenie obrazu.
Panie ceniàce komfort polubià z pewnoÊcià nowe, estetyczne
i ∏atwe w u˝yciu
˝elazko Azur
Precise.

drukowanych zdj´ç
przez 100 lat!
Urzàdzenia informujà
u˝ytkownika o poziomie
atramentu, dzi´ki
czemu mo˝na si´
zabezpieczyç przed
jego nag∏ym brakiem.

U∏atwieniem jest
mo˝liwoÊç drukowania
bezpoÊrednio
z aparatu cyfrowego.
Ale najwa˝niejsze, ˝e
wymiana atramentu
jest podobno
dziecinnie prosta.

dami wakacyjnymi, wzroÊnie
z pewnoÊcià sprzeda˝ aparatów fotograficznych, a iloÊç
klientów poszukujàcych idealnego dla siebie urzàdzenia
gwa∏townie si´ powi´ksza.
Dynax 5D to aparat cyfrowy,
w którym zastosowano nowoczesnà technologi´ zapobiegajàcà wstrzàsom. Kszta∏t dopasowano tak, aby robienie
zdj´ç zapewnia∏o maksymalny
komfort. Aparat jest wyposa˝ony w funkcje, które pozwalajà dostosowaç jakoÊç obrazu do warunków zewn´trznych. Producent zapewnia, ˝e
zabranie Dynax 5D na urlop
zapewni
niezapomniane
wspomnienia na d∏ugie lata.
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idealnie dopasowany do d∏oni. Czas
dzia∏ania bez do∏adowywania baterii
to pi´tnaÊcie godzin ciàg∏ej rozmowy
lub dwieÊcie godzin czuwania. Równie
nowoczesnym i ∏atwym w obs∏udze
urzàdzeniem jest nowy telewizor plazmowy Ambilight. Telewizory z p∏a-
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do komedii
Na szcz´Êcie „sezon ogórkowy” nie
dotyczy dystrybutorów filmów dvd i video. Naprawd´ jest co oglàdaç.
Od niedawna do wypo˝yczenia jest
bowiem s∏ynny „Aviator” Martina
Scorsese. Kto jeszcze nie zdà˝y∏ zobaczyç filmu w kinie, ma okazj´ nadrobiç zaleg∏oÊci. Fabularyzowana historia ˝ycia Howarda Hughesa doczeka∏a si´ Êwietnych recenzji i wielu nagród. Twórcy zadbali równie˝ o Êwietny dobór aktorów. „Aviator” jest bardzo atrakcyjny wizualnie – to zas∏uga
charakteryzatorów i scenografów. Howard Hughes by∏
jednà z najbardziej interesujàcych osobowoÊci
ubieg∏ego wieku.
Ten pilot, wynalazca, a tak˝e bywalec salonów i „po˝eracz” serc niewieÊcich mia∏ fascynujàce ˝ycie. W jego osobie ∏àczy∏y si´ inteligencja, prezencja, powodzenie, pieniàdze. Nic
dziwnego, ˝e Scorsese poÊwi´ci∏ mu
jeden ze swoich najlepszych filmów.
PREMIERY
„Pretty man”. Polski
dystrybutor nada∏
rodzimej wersji tytu∏
„Ch∏opak do wynaj´cia”.
Romantyczna komedia,
Êwietna na wakacje.
G∏ówna bohaterka – Kat
Ellis wybiera si´ do Anglii

Oprócz bardzo znanych, oskarowych
filmów mamy te˝ do wyboru kino czysto rozrywkowe, na przyk∏ad „Osadzonego” w re˝yserii Johna Flynna,
z g∏ównà rolà
Sylwestra Stallone. Warto te˝
zwróciç uwag´
na Êwietnà rol´
Donalda Sutherlanda, któremu wyjàtkowo spasowa∏o
granie sadystycznego szefa wi´zienia
o zaostrzonym rygorze. Stallone
(zdarza mu si´ to nadzwyczaj cz´sto)
pechowo trafia do niew∏aÊciwego
miejsca, na niew∏aÊciwych ludzi. I to
chwil´ przed zakoƒczeniem wyroku
za niewielkie przest´pstwo. OczywiÊcie plany spokojnego powrotu
do ukochanej kobiety „biorà w ∏eb”.
Okrutny Drumgoole wzià∏ sobie bowiem za punkt honoru z∏amanie
charakteru naszego Franka Leone,
a nawet sprowokowanie go
do ucieczki. Stallone jak zwykle pr´˝y musku∏y, tak˝e wielbiciele jego

popisów na pewno poczujà si´ usatysfakcjonowani.
Nieco inny w klimacie jest zesz∏oroczny film „Tajemnica Galindeza”. Re˝yser Gerardo Herrero zdo∏a∏ pozyskaç
do obsady Harveya Keitela, co znacznie film uatrakcyjnia. Akcja dzieje si´
w Hiszpanii. G∏ównà bohaterkà jest
m∏oda doktorantka, która
zamierza zbieraç materia∏y
do swej pracy
na temat baskijskiego dzia∏acza Jesusa
Galindeza.
Sprawa wydaje si´ banalna, jednak,
jak mo˝na si´ domyÊliç, ma podwójne dno. K∏opot polega na tym, ˝e
Galindez zniknà∏ kilka lat wstecz,
w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach.
Muriel zaczyna igraç z niebezpieczeƒstwem, sprawa ociera si´ bowiem o wielkà polityk´. OczywiÊcie,
komuÊ zaczyna zale˝eç, ˝eby Muriel
porzuci∏a poszukiwanie materia∏ów
do pracy.
na Êlub swojej siostry.
Chcàc uniknàç
k∏opotliwych pytaƒ
o w∏asne ˝ycie osobiste,
p∏aci przystojniakowi,
˝eby przed rodzinkà
udawa∏ zakochanego
do szaleƒstwa
narzeczonego.

Idealne na

I o dziwo blef si´ udaje,
wszyscy sà oczarowani
ch∏opakiem Kat. Re˝.:
Clare Kilner, wyst.: Debra
Messing, Dermont
Mulroney.
„G∏osy”. Film opowiada
o zjawisku zwanym
Electronic Voice

Beata Pawlikowska „Blondynka
Tao”. Kolejny tom przygód niezwyk∏ej
Blondynki, która tym razem zabiera
nas na ekscytujàcà wypraw´ do Azji.
JesteÊmy Êwiadkami morderczego
rajdu Rainforest Challenge, w którym
bierze udzia∏ 40 ekip. Nieustajàce
deszcze, tony b∏ota i fatalne warunki
higieniczne – nic nie jest w stanie
zniech´ciç Blondynki. Teksty jak zwykle sà okraszone interesujàcymi zdj´ciami i uroczymi rysunkami. Ka˝da
kolejna ksià˝ka z serii jest wydarzeniem. Podró˝niczka ma bardzo lekki
styl pisania, jeÊli ktoÊ chce
si´ rozerwaç
przy mi∏ej lekturze, a przy
okazji dowiedzieç si´ interesujàcych rzeczy o egzotycznych krajach, na pewno si´ nie rozczaruje. Idealna ksià˝ka na lato.
Beata Pawlikowska: Blondynka Tao.
Wydawnictwo National Geographic.
Warszawa 2005.

Phenomenon. Bohater
(Michael Keaton)
za∏amany po stracie
˝ony za wszelkà cen´
próbuje utrzymaç z nià
kontakt. Czyni to
za pomocà EVP, które
rzekomo jest w stanie
odczytywaç sygna∏y

wysy∏ane przez zmar∏ych.
Zinterpretowanie
przekazu staje si´ jego
obsesjà, prowadzi go
niemal na skraj
szaleƒstwa. Re˝.:
Geoffrey Sax, wyst.:
Michael Keaton, Deborah
Kara Unger.

ksià˝ki

Inga-Britta Sundqvist „Kuchnia wegetariaƒska”. Wegetarianizm staje
si´ coraz bardziej popularny w naszym
kraju. Jest to zwiàzane z rosnàcym zainteresowaniem filozofià Wschodu,
a tak˝e z zapotrzebowaniem na ekologi´. Jedni przechodzà na wegetarianizm ze wzgl´dów etycznych, inni
zdrowotnych. Nie
ma co dyskutowaç nad „za” i
„przeciw”, warto
jednak mieç pod
r´kà ksià˝k´ z
przepisami wegetariaƒskimi.
Potrawy sà zwykle nieskomplikowane, lekkostrawne
i doskona∏e na letnie, goràce dni.
„Kuchnia wegetariaƒska” jest praktyczna, przyprawy i sk∏adniki mo˝na spokojnie nabyç w ka˝dym supermarkecie. Jarskie dania warto poleciç
zw∏aszcza w okresie wakacyjnym i jesienià, kiedy bez problemu mo˝na dostaç Êwie˝e warzywa. Inga-Britta Sundqvist: Kuchnia wegetariaƒska.
Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 2005.
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Matthew Pearl „Klub
Dantego”. PowieÊç
powsta∏a na fali popularnoÊci literatury
sensacyjnej. Fabu∏a
oparta jest na genialnej „Boskiej Komedii” Dantego. Autor
„Klubu” jest specjalistà od twórczoÊci
Dantego Alighieri – pisa∏ na ten temat
prac´ doktorskà. Tytu∏owy „Klub Dantego” skupia grup´ znajomych naukowców, którzy razem pracujà
nad pierwszym, amerykaƒskim przek∏adem arcydzie∏a. Jak widaç z przebiegu akcji, nie niesie to ze sobà niczego dobrego. Najwi´kszà przeszkodà w t∏umaczeniu staje si´ seria morderstw, jako ˝ywo przypominajàca
opis Piek∏a. Mo˝na si´ domyÊliç,
na jakie sceny nara˝eni b´dà detektywi-amatorzy. OkolicznoÊci zabójstw
dowodzà niezbicie, ˝e seryjny morderca równie˝ jest wielbicielem Dantego... Fabu∏a nie zawiedzie mi∏oÊników
dobrej ksià˝ki sensacyjnej. Matthew
Pearl: Klub Dantego. Wydawnictwo
Literackie, Warszawa 2005.

Joanna Polak

wakacje
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Jerzy Bàk, rys. Janusz Stefaniak

osobliwoÊci
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Tajemniczy

Wawel

W miejscach mocy koncentruje si´
pozytywna energia Ziemi i Kosmosu.
Przebywajàc w nich, mamy u∏atwiony
kontakt z w∏asnà podÊwiadomoÊcià.
Trafniej podejmujemy decyzje, lepiej
nam si´ modli i medytuje. Cz∏owiek,
który podczas medytacji
otworzy si´ na oddzia∏ywanie
takiego miejsca, poczuje zachodzàce w sobie zmiany. Jego aura powi´kszy si´, poziom biowitalnoÊci wzroÊnie.
Najsilniejszym miejscem mocy w Polsce jest Wawel, który zajmuje szczególne miejsce w historii i ÊwiadomoÊci
Polaków. Papie˝ Jan Pawe∏ II wielokrotnie podkreÊla∏, ˝e tu w∏aÊnie po dziÊ
dzieƒ bije serce Polski. To
wapienne wzgórze w zakolu
Wis∏y do tej pory skrywa
przed badaczami wiele tajemnic. Niektórzy historycy
przypuszczajà, i˝ wzgórze wawelskie w pradawnych czasach by∏o miejscem kultu
Celtów, a nawet Wenedów.
Równie˝ europejska
tradycja ezoteryczna
wià˝e Wawel z silnym
promieniowaniem
dobywajàcym si´
z tego miejsca.
Legenda mówi, ˝e
sta∏o si´ to za sprawà
greckiego mistyka,

Niewàtpliwie w okresie póêniejszym
przebywali tu WiÊlanie, zaÊ sama nazwa Wawel, wed∏ug niektórych êróde∏, jest pochodzenia s∏owiaƒskiego
i ma oznaczaç „wzgórze poÊród bagien”. Istnieje wiele podaƒ zwiàza-

Apoloniusza z Tiany.
Podró˝owa∏ on
do licznych oÊrodków
wiedzy duchowej,
dost´pujàc w nich
wtajemniczenia. By∏
mi´dzy innymi
w Egipcie, Babilonie,
Indiach i na Lesbos

nych z tym miejscem, z których najbardziej znane dotyczy smoka wawelskiego – a w∏aÊnie smok jest typowym symbolem stosowanym dla
oznaczania miejsc mocy.
Wawel, o czym ma∏o kto wie, ma równie˝ zwiàzek z legendà hinduskà. G∏osi ona, i˝ bóg Siwa,
pragnàc obdarowaç ludzkoÊç, rzuci∏ siedem magicznych kamieni w siedem stron
Êwiata. Jeden z kamieni
spad∏ w∏aÊnie na wzgórze
wawelskie. Z miejsc upadku
owych klejnotów zacz´∏a si´
dobywaç silna boska energia. O zwiàzkach hinduskiego
mitu z Wawelem wiedzia∏
premier Indii, Jawaharlal
Nehru, który odwiedzi∏ to
miejsce w latach pi´çdziesiàtych XX wieku. Wprawi∏ on
w konsternacj´ oprowadzajàcych go po zamku oficjeli,
kiedy to poprosi∏ o pozostawienie na kilka minut w samotnoÊci w jednej z komnat,
aby móg∏ w tym Êwi´tym

– u kap∏anów orfickich.
Apoloniusz za∏o˝y∏
w kilku zakàtkach
Êwiata oÊrodki
ezoteryczne. Wybiera∏
na nie miejsca
o szczególnie silnym
promieniowaniu, zwane
czakramami Ziemi.

W trakcie swoich
licznych podró˝y
odwiedzi∏ te˝
tajemniczy „kraj
pó∏nocny”, pokryty
wówczas puszczami
i mokrad∏ami. By∏y to,
wed∏ug niektórych
badaczy, tereny Polski.

W czasie jednej ze
swoich wypraw w te
strony mia∏ odkryç, i˝
miejscem, które
emanuje bardzo silnà
energià jest wapienne
wzgórze za zakolem
Wis∏y. Poci´te by∏o ono
wieloma wàwozami

wzmacniaczem energii geomantycznych Wawelu okazuje si´ Dzwon Zygmunta. Dobywajàce si´ z niego fale
dêwi´kowe rozprzestrzeniajà na du˝à
odleg∏oÊç moc czakramu. Owa moc
przekazywana jest równie˝ poprzez linie geomantyczne, tak zwane ley lines, których siedem krzy˝uje si´
na Wawelu, ∏àczàc ten czakram z innymi najwa˝niejszymi miejscami mocy na Ziemi.
Znaczenie krakowskiego czakramu
wykracza daleko poza oddzia∏ywanie
lokalne i ma aspekt ogólnoÊwiatowy.
Nie jest dzie∏em przypadku, ˝e w∏aÊnie
na Wawelu zorganizowano w roku 1988 „Medytacj´ Pokoju”, w której

z licznymi pieczarami
i jaskiniami. M´drzec
ten, jak g∏osi legenda,
ukry∏ tam jeden ze
swoich magicznych
talizmanów, który
do dzisiaj pozwala
ludzkoÊci
na korzystanie

uczestniczy∏o wielu mistrzów ró˝nych
kierunków duchowych, ˝e goÊci∏ tu
Michai∏ Gorbaczow, a prezydenci Polski, Czech, S∏owacji i W´gier podpisali
w tym miejscu tzw. Deklaracj´ Krakowskà. W czakramie wawelskim widziano równie˝ potwierdzenie, ˝e nasze narodowe idee mesjanistyczne
nie sà jedynie wymys∏em megalomanów i ˝e Polsk´ czeka wielka przysz∏oÊç. Nawet dziÊ wiele osób uwa˝a,
˝e wybór biskupa wawelskiego na papie˝a oraz przemiany, które zasz∏y
w Europie na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych XX wieku,
sà w∏aÊnie konsekwencjà oddzia∏ywania czakramu wawelskiego.

w pe∏ni z mocy
czakramu
wawelskiego.
Wydobywanie si´
tajemniczego
strumienia energii
duchowej z Wawelu
odczuwali nie tylko
polscy ezoterycy, ale

równie˝ znani na ca∏ym
Êwiecie jasnowidze,
którzy przed wojnà
bardzo cz´sto
odwiedzali to miejsce.
Byli to mi´dzy innymi
Ann Besant, Charles
Leadbeater i George
Arundale.
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miejscu zag∏´biç si´ na chwil´ w medytacji. Podobno potem stwierdzi∏, i˝
pot´gi duchowe Wawelu by∏y mu bardzo pomocne w rozwiàzaniu pewnego
wa˝nego problemu.
Medytacja w podziemiach zamku
na Wawelu dostarcza g∏´bokich prze˝yç duchowych. W umys∏ach wielu
osób, które medytowa∏y w pobli˝u kaplicy Êw. Gereona, pojawia∏y si´ symboliczne przes∏ania przedstawiajàce
lask´ biskupa, stu∏´ oraz greckà liter´
omega. Niektórzy wià˝à pierwsze dwa
symbole z papie˝em Janem Paw∏em II. Omega mo˝e zaÊ symbolizowaç zamkni´cie pewnej epoki. Mo˝e
byç te˝ znakiem doskona∏oÊci.
Ciekawym obiektem wiszàcym u wejÊcia do katedry wawelskiej jest
mamuci kie∏. Przypuszcza si´, ˝e mo˝e to byç
przedmiot rytualny u˝ywany w dawnych kultach – rodzaj stra˝nika
wejÊcia. Podobnà symbolicznà rol´ spe∏nia∏y
przed dawnymi romaƒskimi koÊcio∏ami kamienne lwy. Legenda
podaje, ˝e tak d∏ugo b´dzie istnieç katedra, jak
d∏ugo u wejÊcia b´dzie
ten kie∏ wisia∏. W´ze∏
nieskoƒczonoÊci, stanowiàcy motyw zdobniczy
na kolumnach pierwszej
katedry wawelskiej, jest
równie˝ ezoterycznym
symbolem geomantycznym. Znakomitym zaÊ
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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**
42.000**
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 • 502 – Poduszki pow. pas. z∏ 935 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.020 • 511 – Trzeci zag∏ówek tylny z∏ 425 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 717
– Radioodtwarzacz CD MP3 + subwoofer z∏ 1.700 • 718 – Subwoofer z∏ 425 • 876 – Zderzaki w kol. nadwozia z∏ 510 • 923 – Spoiler dach. z∏ 340 • 927 – Ochronne listwy boczne 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
58.400**
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 DYNAMIC

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∏ 5.950 • 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
• 465 – Zamykany gørny schowek przed pas. z∏ 170 • 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 • 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (dla wersji Fresh) z∏ 127.50 • 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 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 340 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 127,50 • 59A – KIT estetyczny „Kiron” z∏ 212,50 • 40K – Otwierana tylna szyba (dla Multi
Wagon) z∏ 765 • 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, RACING nie podlega upustom.

1.2 16v ACTIVE
1.2 16v DYNAMIC

29.742
32.292

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 lipca 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

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

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

moc silnika KM

1368
1248
1368
1248
1368
1368
1248

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

46.210**
52.810**
44.889
50.499
48.799
50.669
54.409

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

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

CHARAKTERYSTYKA

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

135.811.0
135.815.0
135.011.0
135.015.0
135.511.0
135.512.0
135.515.0

• 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∏ 425 • 082 – Przystos. do instal. radia z g∏oÊ. i
antenà z∏ 340 • 256 – Pojemnik Cargo Box do baga˝nika z∏ 170 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 4DK – Dezak. poduszki pow. pas. z∏ 170 • 923 – Spojler tylny z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

CROMA

ceny samochodów

IDEA

CENA

ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 120KM
ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 150KM
ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT.
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 120KM
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 150KM
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT.
EMOTION 1.9 JTD MULTIJET 150KM
EMOTION 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT.
EMOTION 2.4 JTD MULTIJET 200KM AUT.

83.300**
77.945
82.195
76.755
83.045
87.295
86.445
90.695
110.415

1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2837

120
150
150
120
150
150
150
150
200

195
210
205
195
210
205
210
205
216

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

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

194.742.0
194.747.0
194.748.0
194.752.0
194.757.0
194.758.0
194.767.0
194.768.0
194.764.0

62

NOWA MULTIPLA

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2005

• 392 – ESP, ASR, Hill Holder z∏ 2.465 • 510 – Airbag Boczne Tylne z∏ 1.105 • 347 – Czujnik Deszczu z∏ 425 • 051 – Czujnik Zmierzchu z∏ 425 • 146 – Cruise Control z∏ 1.615 • 564 – Radio z CD
z∏ 1.275 • 41A – Radio z CD MP3 z∏ 1.700 • 904 – Connect NAV+ z∏ 8.075 • 4HS – Mapa Polski z∏ 1.190 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537 – Mapa Francji
z∏ 1.190 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190• 356 – Mapa Portugalii 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 • 549 – Mapa Finlandii z∏ 1.190 • 549 – Mapa Szwecji z∏ 1.190 • 549 – Mapa Norwegii z∏ 1.190 • 718 – System
Audio Hi-Fi z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 441 – Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie z∏ 680 • 431 – Ko∏a ze stopu 215/55/R16 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze
stopu 215/50/R17 z∏ 2.125 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (dop∏ata do wersji Dynamic) z∏ 850 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45/R18 (dop∏ata do wersji Emotion) z∏ 850 • 980 – Ko∏o zapasowe
pe∏nowymiarowe - 205/55 R16 z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe, felga ze stopu 215/55 R16 z∏ 850 • 140 – Klimatyzacja Automatyczna Dwustrefowa z∏ 2.550 • 44J – Fotele przednie
sk∏adane w stolik z∏ 765 • 501 – Regulacja foteli z pami´cià z∏ 4.165 • 452 – Siedzenia przednie podgrzewane z∏ 680 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 632 – Zas∏ony przeciws∏oneczne tylnych
bocznych szyb z∏ 425 • 762 – Siatka ochronna baga˝y pionowa z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby z∏ 595 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 595 • 525 – Lusterko wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425
• 245 – Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy (6 przycisków) z∏ 425 • 709 – Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy (8+3) przycisków z∏ 850 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów
z∏ 425 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.400 • 230 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 850 • 350 – Pakiet zimowy 102+110+452 z∏ 1.275 • 499 – Pakiet Fix and Go z∏ 255 • 213 – Alarm z czujnikiem
grawitacyjnym z∏ 1.105 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 400 – Elektrycznie otwierany szklany dach z∏ 5.865 • 133 – Dodatkowa nagrzewnica (wersje diesel) z∏ 2.975 • 357 – Relingi dachowe
z∏ 1.020 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (TPMS) z∏ 680 • 44X – Baga˝nik o podwójnym dnie z∏ 850 • 927 – Listwy ochronne na progach (w kolorze nadwozia) z∏ 425 • 55G – Bluetooth z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

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

59.950**
65.450**
58.098
62.773
62.348
66.598

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 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3400 • 140 – Klimatyzacja pó∏autom. z∏ 4.250 • 140
– Klimatyzacja pó∏autom. dop∏ata do wersji z klim. man. 025 - wersje 411, 431) z∏ 1.700 • 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 • 499 – Trzeci kluczyk 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 • 4AN* – Mapa Polski z∏ 1.190 • 220 – Tab. rozdzielcza wykonana z PCV (w stand. tab. pokryta tkan.) z∏ 0
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 269, 903 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

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

ULYSSE

• 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 • 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 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

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

90.185
97.920
116.280

1997
1997
2179

136
109
128

185
174
182

9,1
7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

179.111.0
179.115.0
179.957.0

ALFA ROMEO GT

• 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) standard 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 (siatka pionowa) 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)

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 lipca 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.

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

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

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

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

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

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
DOBLÒ

CENA

fiat wokó∏ nas SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2005

64

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

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

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

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

kod

moc silnika KM

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

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
ALFA ROMEO 147

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

CHARAKTERYSTYKA

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

190.521.1
190.021.1
190.221.1
190.421.1
190.325.1
190.825.1
190.135.1
190.127.1
190.427.1
190.571.1
190.071.1
190.271.1
190.471.1
190.375.1
190.875.1
190.155.1
190.157.1
190.457.1

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektryczne podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 4.675 • 082 – Przyst. do monta˝u radia z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 102
– Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 205 – Ogrzewanie dodatkowe z∏ 850 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm
z∏ 1.275 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 302 – G∏oÊniki tylne wysokotonowe z∏ 255 • 303 – Przyciski sterujàce radiem na kierownicy z∏ 510 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów obszyta
skórà z∏ 510 • 321 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów ozdobiona drewnem z∏ 765 • 392 – VDC z∏ 1.615 – 2.465* • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. autom. przyc.
z∏ 340 • 415 – Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe Eleganti 15” opony 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Felgi aluminiowe
Sport 16” opony 205/55/16” z∏ 0 – 2.550* • 433 – Felgi aluminiowe Sport 17” opony 215/45/17” z∏ 1.700 – 2.975* • 435 – Felgi aluminiowe wieloszprychowe 16” opony 205/55(niemo˝liwy mont.
∏aƒc.) z∏ 850 – 2.550* • 439 – Felgi aluminiowe Supersport 17” opony 215/45 z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Regulacja wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czujnik parkow. z ty∏u z∏ 850 • 564 – Radio
z CD z∏ 1.785 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i tel. na kier. z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osowe z∏ 425 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwooferem z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka siedzeƒ z materia∏u
ALFATEX z∏ 425 • 732 – Fotele sportowe - tapicerka skórzane z∏ 4.250 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 903 – System CONNECT
NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System CONNECT NAV+ (mapa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. boczne lakier. w kol. nadw. z∏ 0 – 680* • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 41A – Autoradio
z mp3 z∏ 2.125 • 51Y – Pakiet Komfort z∏ 595 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.530 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii
z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

ALFA ROMEO 156

ceny samochodów

CENA

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

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

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

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

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

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

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

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

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

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

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

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

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

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

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

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

110.500
119.000
127.500

1910
1910
1910

150
150
150

192
192
192

7,1
7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.056.3
116.046.3
116.086.3

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

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

118.150
137.190
141.950
151.130
157.930
150.450
169.575
162.350
168.300
170.850

1970
2387
2387
2387
2387
2492
3179
2959
3179
3179

150
150
150
175
175
188
239
220
239
239

211
204
204
222
222
245
245
241
245
245

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

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

136.020.1
136.024.1
136.102.1
136.101.1
136.104.1
136.156.1
136.105.1
136.103.1
136.303.1
136.402.1

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

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 06 lipca 2005 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
ALFA ROMEO 156 SW

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

ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 166

CENA

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 SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 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 30 lipca 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
4. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

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

