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Pi´kne,
solidne i dynamiczne
W tym miesiàcu Fiat Wokó∏ Nas ukazuje si´ z nieco innà ok∏adkà. Inny te˝, ni˝ zazwyczaj, jest
uk∏ad stron. Chcemy w ten sposób zwróciç uwag´ na debiut rynkowy Grande Punto i zapoznaç
Czytelników z nowym autem: pi´knym, solidnym i dynamicznym. Jest to model, który ukazuje si´
po ca∏ej serii samochodów (Panda, Ypsilon, Musa, 147, 159, Croma), i stanowi pierwszà faz´
intensywnego odÊwie˝ania gamy wyrobów, którymi Fiat Auto rozpoczà∏ o˝ywianie swojej pozycji
na rynku.
„Grande Punto ma sprawiç, ˝e ludzie znowu pokochajà nasze samochody. Ma przywróciç marce
wiarygodnoÊç. Pokazaç, ˝e Fiat potrafi znowu produkowaç najlepsze samochody w swojej klasie
– modele, które odwrócà trendy ostatnich lat i zmuszà naszych konkurentów do naÊladowania
nas”. Te s∏owa wypowiedzia∏ Sergio Marchionne, dyrektor pe∏nomocny i generalny Fiata i Fiata
Auto, podczas konferencji prasowej z okazji prezentacji nowego modelu, dodajàc, ˝e „w∏aÊnie
z tego powodu Grande Punto b´dzie si∏à nap´dowà rozwoju handlowego Fiata Auto”.
Fiat Wokó∏ Nas b´dzie pisa∏ o tym wszystkim równie˝ z najbli˝szych miesiàcach informujàc
o przebiegu produkcji modelu, zachowaniu si´ na drodze oraz o jego przyj´ciu przez klientów.
Zaczynamy od ok∏adki, z pi´knym i agresywnym zdj´ciem przodu auta oraz jego profilu.
Na nast´pnych 20 stronach prezentujemy szczegó∏owy opis samochodu: styl, komfort, silniki,
gam´, itp. JesteÊmy przekonani, ˝e wiele z opublikowanych zdj´ç wzbudzi Wasze ˝ywe
zainteresowanie. Osoby, które dok∏adniej zechcà zapoznaç si´ z urokami nowego modelu,
zach´camy do odwiedzenia salonów sprzeda˝y Fiata. Tam, podczas pokazów przedpremierowych,
odbywajàcych si´ od 15 grudnia do koƒca stycznia 2006 roku oraz w trakcie Dni Otwartych
przewidzianych na poczàtku lutego, mo˝na b´dzie dok∏adnie obejrzeç auto ze wszystkich stron,
a póêniej tak˝e wybraç si´ na jazd´ próbnà. Przeja˝d˝ka Grande Punto oka˝e si´ bardziej
przekonujàca od jakichkolwiek s∏ów!

Stworzone do podbojów
Trzecia edycja Punto jest nastawiona na sukces i ju˝
na pierwszy rzut oka widaç, ˝e ma ku temu powody. Auto posiada harmonijne proporcje, w∏oski styl, a przy tym
emanuje solidnoÊcià. Ten samochód budzi emocje i nie
boi si´ byç zauwa˝anym.
Równowaga pe∏nych i mi´kkich kszta∏tów oraz op∏ywowe i zdecydowane linie przypominajà bardziej model
z 1993 roku, ni˝ ten ostatni. Grande Punto, podobnie
jak pierwsza wersja, zosta∏o zaprojektowane przez Giugiaro we wspó∏pracy z OÊrodkiem Stylistycznym Fiata.
Sà jednak dwie ró˝nice. Tym razem auto budzi du˝o wyraêniejsze skojarzenia sportowe. Wystarczy spojrzeç
na pokaêny przód, wyd∏u˝ony profil, na wielkie ko∏a
z wyraênie zaznaczonymi, obszernymi i muskularnymi
nadkolami. Auto jest równie˝ na tyle wi´ksze od po-

Styl

przedniego, i˝ wydaje si´ nale˝eç do wy˝szej kategorii.
Jest d∏u˝sze (4 metry i 3 centymetry) o 27 cm od pierwszej wersji Punto i 16-19 cm od drugiej (wersja pi´ciodrzwiowa jest nieco d∏u˝sza od 3-drzwiowej). Zarówno
pod wzgl´dem d∏ugoÊci jak i wysokoÊci nowy model wyprzedza nawet Fiata Tipo z lat 80. Nic dziwnego, w ciàgu dwudziestu lat samochody si´ zmieni∏y, zwi´kszy∏a
si´ Êrednia wysokoÊç populacji i rozpowszechni∏o si´
przyzwyczajenie do bardziej przestronnych samochodów
z wy˝szych segmentów. Jeszcze kilka lat temu samochód o wymiarach nowego Punto by∏by okreÊlany mianem „rodzinnego” i z pewnoÊcià nie nale˝a∏by do przedzia∏u samochodów kompaktowych. W ka˝dym razie,
dzi´ki swojej d∏ugoÊci, Grande Punto bije rekord jak
˝adne konkurencyjne auto z tego segmentu.
Oto w kilku s∏owach opis nowego modelu.
Nazwa sta∏a si´ ju˝ w∏aÊciwie markà. Ró˝nica w stosunku do obecnie sprzedawanego Punto jest widoczna ju˝
w samym logo: stylizowane P wydaje si´ prawdziwà mar-

kà. Niby szczegó∏, a stanowi symbol prze∏omu: auto nadal nazywa si´ Punto, lecz jest ca∏kiem inne pod wzgl´dem formy i zwartoÊci.
Agresywny przód. Wysoki i wyd∏u˝ony. Wypuk∏e reflektory rozciàgajà si´ w stron´ boku samochodu. Zderzaki
sà poszerzone. Przód Grande Punto budzi wyraêne skojarzenia sportowe. Spe∏nia równie˝ wymogi bezpieczeƒstwa: auto ju˝ zdà˝y∏o zdobyç pi´ç gwiazdek w
EuroNCAP za ochron´ pasa˝erów, co ∏àcznie z
trzema
gwiazdkami w kategorii ochrony pieszych w przypadku
zderzenia stawia je w swej kategorii na absolutnym
szczycie.
Nachylona przednia szyba. PodkreÊlona maska silnika i wyraênie nachylona przednia szyba wydajà si´ znajdowaç na tej samej linii. W efekcie z przodu Grande
Punto przypomina ma∏e auto klasy Granturismo.
Op∏ywowy kszta∏t. Przez ca∏y bok biegnie przet∏oczenie od po∏owy nadkola a˝ po tylne drzwi. Wzd∏u˝ tej linii
umieszczono klamki, poni˝ej okràg∏y wlew do zbiornika

paliwa. NowoÊcià, w porównaniu do poprzednich wersji
Punto, jest trzecia szyba przed bocznymi drzwiami i sportowo ustawiane lusterko.
Solidny ty∏. Bardziej mi´kki i zaokràglony jest przeciwwagà dla agresywnego przodu. W idok samochodu od ty∏u
emanuje bezpieczeƒstwem, nawiàzujàc do koncepcji stabilnoÊci, solidnoÊci i si∏y.
Wysokie Êwiat∏a to kontynuacja tradycji zapoczàtkowanej
w pierwszym Punto. Równie˝ nowy model posiada pionowe,
op∏ywowe Êwiat∏a wbudowane w s∏upki. Dach, mocno wyciàgni´ty, koƒczy si´ z ty∏u elementem przypominajàcym
spojler, w którym na Êrodku umieszczono Êwiat∏o stopu.
Wygodne i eleganckie. Z zewnàtrz sportowy, w Êrodku
∏àczy funkcjonalnoÊç i komfort z jakoÊcià i elegancjà. Styl
jest dopracowany w najdrobniejszych szczegó∏ach. Materia∏y i tkaniny dopasowano z wyjàtkowà dba∏oÊcià o zestawienie tonacji.

GRANDE – AUTO WIELKIE
NIE TYLKO W NAZWIE
Wn´trze nowego modelu plasuje si´ na najwy˝szym
poziomie w kategorii. Jest to zas∏uga w∏aÊciwej
harmonii bry∏y wn´trza. Miejsce kierowcy, dzi´ki
podnoszonemu siedzeniu i kierownicy z regulowanà
wysokoÊcià i wysuni´ciem, mo˝e wygodnie
pomieÊciç kierowców o wzroÊcie od 1,50
do prawie 2 m.
Komfort tylnych siedzeƒ jest prawie niezale˝ny
od ustawienia przednich foteli. JeÊli z przodu siedzà
osoby o wzroÊcie 1,86 m, z ty∏u mogà usiàÊç
swobodnie pasa˝erowie o wzroÊcie 1,82. Wynik
absolutnie doskona∏y dla samochodu z tej kategorii.
Dobre samopoczucie w samochodzie nie oznacza
wy∏àcznie du˝ej przestrzeni, oznacza równie˝
mo˝liwoÊç ∏atwego i wygodnego wsiadania
i wysiadania z auta oraz dobrà widocznoÊç
na zewnàtrz. Równie˝ pod tym wzgl´dem Grande
Punto nie ma konkurencji w swoim przedziale rynku.
Jazda nim jest wyjàtkowo przyjemna, poniewa˝
kierownica, peda∏y, p∏aszczyzna oparcia nóg i ∏okci
znajdujà si´ w optymalnie ergonomicznej pozycji.
Uchwyt zmiany biegów jest ∏atwy w manewrowaniu,
wskaêniki sà dobrze widoczne a prze∏àczniki ∏atwo
dost´pne. Dobrze wyprofilowane siedzenia
utrzymujà pasa˝era w komfortowej pozycji nawet
podczas bardzo sportowej jazdy.

Solidne i niezawodne

Grande Punto posiada
w wyposa˝eniu
siedem poduszek
powietrznych

www.euroncap.com

Maksymalne bezpieczeƒstwo, przyjemnoÊç jazdy i wi´kszy komfort przebywania w jego wn´trzu – oto cele, jakie postawili sobie projektanci Grande Punto. Wten sposób powsta∏
samochód najwy˝szej jakoÊci, który stanowi prawdziwy przeskok w klasie aut kompaktowych i potwierdza, ˝e Fiat jest europejskim liderem w tej kategorii. Wynik Êwiadczy o tym, ˝e
zespó∏, który pracowa∏ nad nowym modelem, stworzy∏ solidny
projekt dopracowany w najmniejszych szczegó∏ach. Potwierdzeniem tych s∏ów niech b´dzie jedna imponujàca cyfra: prototypy pokona∏y 4,5 mln kilometrów, by wypróbowaç nowy
model i wszystkie jego komponenty. Odleg∏oÊç ta jest równoznaczna z 112 podró˝ami dooko∏a Êwiata.
WspomnieliÊmy ju˝, ˝e model prezentuje najwy˝sze bezpieczeƒstwo w swojej klasie. Âwiadczy o tym przyznanie pi´ciu
gwiazdek za ochron´ pasa˝erów (trzy za ochron´ dzieci i trzy
za ochron´ pieszych w przypadku zderzenia) przez presti˝owà organizacj´ EuroNCAP. Oznacza to, ˝e nowy model jest
nie tylko najbezpieczniejszy w segmencie B, lecz równie˝
nale˝y do najbezpieczniejszych samochodów na ca∏ym rynku. Uzyskanie tego wyniku zaj´∏o komputerom 15 tys. godzin obliczeƒ, wykonano 60 crash testów i 200 prób
na komponentach i podzespo∏ach. Rezultat tych dzia∏aƒ to
ca∏kowite bezpieczeƒstwo, zagwarantowane przez siedem
poduszek powietrznych (w tym dwie wielostopniowe), a tak˝e przez trzypunktowe pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami
i ogranicznikami obcià˝enia, pi´ç zag∏ówków i system antypo˝arowy FPS.
W razie zderzenia czo∏owego chroni pasa˝erów, oprócz pasów bezpieczeƒstwa, tak˝e innowacyjny system nape∏niania
poduszek zwany „Airbag Smart 2”, dostosowujàcy automatycznie parametry aktywacji w funkcji energii zderzenia.
Przednie poduszki powietrzne posiadajà dwa stopnie nape∏niania w zale˝noÊci od energii zderzenia. Wyposa˝enie uzupe∏niajà dwie kurtyny powietrzne window bag, boczne poduszki powietrzne i poduszka chroniàca kolana kierowcy. Ca∏ym systemem kieruje nowoczesna centralka elektroniczna umieszczona na tunelu Êrodkowym, która przetwarza sygna∏y przesy∏ane przez czujniki i decyduje, które urzàdzenia
zabezpieczajàce nale˝y uaktywniç.

Bezpiecze

Samochód poddano dziesiàtkom crash testów, które potwierdzi∏y wysoki poziom ochrony pasa˝erów w razie zderzenia czo∏owego, bocznego i tylnego.
Chronieni sà równie˝ piesi – dzi´ki g∏adkim i zaokràglonym
kszta∏tom oraz szerokiej powierzchni maski silnika ograniczono do minimum ryzyko uderzenia g∏owà o s∏upki.
JeÊli chodzi o bezpieczeƒstwo aktywne, Grande Punto korzysta z zaawansowanych systemów elektronicznej kontroli dynamiki pojazdu. Ich dzia∏anie zosta∏o sprawdzone poprzez symulacje i gruntowne próby na torze – poczucie
bezpieczeƒstwa wp∏ywa przecie˝ na maksymalnà przyjemnoÊç jazdy. Samochód jest wyposa˝ony w zaawansowany
system zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ (AB S) z∏o˝ony
z czterech czujników i centralki hydraulicznej z 12 elektrozaworami. W urzàdzenie wbudowano tak˝e elektroniczny
korektor hamowania EBD. Kiedy Grande Punto znajduje
si´ na granicy stabilnoÊci, w∏àcza si´ system ESP , który
automatycznie pomaga kierowcy zachowaç kontrol´
nad pojazdem. Urzàdzenie zosta∏o opracowane specjalnie
dla Grande Punto i rejestruje obrót samochodu wokó∏ w∏asnej osi pionowej, przyspieszenie boczne i kàt obrotu kierownicy. System ten porównuje dane z idealnym wzorem

matematycznym i wie, ˝e auto za chwil´ mo˝e wypaÊç
z trajektorii jazdy. Chcàc przywróciç je na w∏aÊciwà trajektori´, hamuje odpowiednim ko∏em, redukujàc moc silnika
w sposób delikatny i niezak∏ócajàcy jazdy.
Integralnà cz´Êcià ESP jest system Hill Holder , który pomaga kierowcy w ruszaniu pod gór´. W∏àcza si´, gdy centralka ESP zarejestruje zmian´ nachylenia pojazdu. Utrzymuje przez jednà i pó∏ sekundy dzia∏anie zacisków hamulcowych, dzi´ki czemu kierowca mo˝e ∏atwo ruszyç.
Cz´Êcià ESP jest równie˝ system antypoÊlizgowy ASR, który z pomocà hamulców i silnika optymalizuje nap´d niezale˝nie od pr´dkoÊci. Nast´puje to na przyk∏ad w razie poÊlizgu kó∏ przednich podczas przeje˝d˝ania ka∏u˝y (acquaplanning), na Êniegu lub na nierównej nawierzchni
– w tych sytuacjach urzàdzenie redukuje moment silnika
zamykajàc przepustnic´. W razie poÊlizgu tylko jednego
ko∏a, jest ono hamowane automatycznie przyzapewnieniu
nap´du drugiemu. W efekcie Grande Punto ∏atwo pokonuje nawierzchnie o niskiej przyczepnoÊci. ASR zawiera
MSR, który ingeruje w razie nag∏ej redukcji biegu i zwi´ksza moment silnika, aby uniknàç zablokowania kó∏ nap´dowych w warunkach niskiej przyczepnoÊci.

eƒstwo

PrzyjemnoÊç

Komfort

podró˝owania

Precyzja jazdy, doskona∏a przyczepnoÊç do jezdni, osiàgi porównywalne do samochodów wy˝szej
klasy i maksymalny komfort dla pasa˝erów: dzi´ki
tej formule ka˝da podró˝ Grande Punto staje si´
przyjemnoÊcià.
Co pozwoli∏o osiàgnàç tak doskona∏y rezultat?
Po pierwsze zawieszenia, które gwarantujà ∏atwe
manewrowanie i izolacj´ od drogi. Schemat MacPherson z przodu i most skr´tny z ty∏u, zosta∏ ju˝
sprawdzony w innych modelach Fiata, dokonano
jednak ogólnego udoskonalenia jego geometrii.
W porównaniu do poprzedniego Punto, nowy samochód ma rozszerzony rozstaw kó∏ i wi´ksze opony. Wahacze przednich zawieszeƒ, wykonane z t∏oczonej blachy, a nie z ˝eliwa, pozwalajà na znacznà redukcj´ ci´˝aru; tuleje wykonane z grubszej
gumy, lepiej absorbujà nierównoÊci, zachowujàc
przy tym doskona∏à przyczepnoÊç i idealnà stabilnoÊç na zakr´cie.
Uk∏ad hamulcowy, wyposa˝ony w najbardziej zaawansowane elektroniczne systemy kontrolne,
jest wspomagany hydraulicznie. P osiada równie˝
tarcze hamulcowe o du˝ych wymiarach, samowentylowane.
Oferowane w standardzie elektryczne wspomaganie kierownicy „Dualdrive”, wykorzystuje moc wytwarzanà przez silnik elektryczny, a nie przez pomp´ hydraulicznà. W ten sposób reakcja wspomagania jest powiàzana z pr´dkoÊcià jazdy: im szybciej
jedziemy, tym mniejsze jest wspomaganie i roÊnie
si∏a dzia∏ania na kierownic´, gwarantujàc precyzj´
jazdy. Uk∏ad posiada równie˝ dwa ró˝ne programy
kalibracji. Pierwszy sprawdza si´ idealnie na trasach mieszanych poza miastem. Drugi, który u∏atwia skr´ty i wymaga minimalnej si∏y dzia∏ania
na ko∏o kierownicy, nadaje si´ idealnie do jazdy
po mieÊcie i parkowania. Ten, kto wjedzie na autostrad´ zapominajàc o takim ustawieniu wspomagania, nie musi si´ martwiç. W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeƒstwa, oba programy w ka˝dej sytuacji przy pr´dkoÊci powy˝ej 30
km/h, posiadajà taki sam dostosowany do pr´dkoÊci stopieƒ wspomagania.

Pi´kne wn´trze
Wysoki standard podró˝owania Grande Punto gwarantuje nie tylko przestronne wn´trze, lecz równie˝ wszystkie
technologie i urzàdzenia zapewniajàce kierowcy i pasa˝erom maksymalny komfort. Konstrukcja zaprojektowana z myÊlà o uzyskaniu wysokiej sztywnoÊci, nie tylko
zwi´ksza bezpieczeƒstwo pasywne, ale zapewnia lepszà
dynamik´ jazdy. Grande Punto posiada wyciszone, przyjazne i pozbawione wibracji wn´trze, w którym mo˝na normalnie rozmawiaç nawet przy du˝ej pr´dkoÊci.
Obok komfortu akustycznego znajdziemy komfort atmosferyczny: dobre samopoczucie w samochodzie zale˝y bowiem w du˝ej mierze od jakoÊci powietrza, jakim oddychamy. Temperatura, wilgotnoÊç i wentylacja wp∏ywajà
na poziom koncentracji kierowcy i sà istotne równie˝ dla
bezpieczeƒstwa. Dlatego Grande Punto proponuje skuteczny system klimatyzacji, wyposa˝ony tak˝e w dwustrefowà automatycznà klimatyzacj´. Urzàdzenie to gwarantuje stale dobre samopoczucie pasa˝erów , kontrolujàc

temperatur´ wewn´trznà i zewn´trznà, a tak˝e umo˝liwia
ustawienie ró˝nych temperatur po prawej i lewej stronie
wn´trza samochodu.
Fotele zaprojektowano z myÊlà o zapewnieniu jak najwy˝szego komfortu. Szczególnà uwag´ poÊwi´cono g´stoÊci
pianek, które dopasowujàc si´ do kszta∏tów cia∏a, redukujà zm´czenie powodowane wibracjami wytwarzanymi przez
nierównoÊci nawierzchni. W arto wspomnieç o strukturze
„antisubmaring”, która – w razie zderzenia czo∏owego
– uniemo˝liwia wyÊlizgni´cie si´ cia∏a do przodu pod pasem bezpieczeƒstwa.
Tych, którzy lubià Êwiat∏o i poczucie wolnoÊci, Grande Punto kusi panoramicznym dachem, sk∏adajàcym si´ z dwóch
szklanych paneli, z których tylny jest sta∏y, a przedni przesuwany elektrycznie.
Radio, umieszczone w górnej cz´Êci deski rozdzielczej, jest
dost´pne w dwóch wersjach (z odtwarzaczem CD lub z odtwarzaczem CD i plików MP3), natomiast jeÊli chodzi

Na rysunku widaç obszernà przestrzeƒ,
jakà dysponujà pasa˝erowie.
Poni˝ej: wn´trze nadwozia
w wersji Dynamic

o sprz´t audio dost´pne sà trzy rodzaje Hi-Fi, Hi-Fi z subwooferem i Hi-Fi Sound System Interscope, wszystkie
z szeÊcioma g∏oÊnikami.
Grande Punto oferuje równie˝ innowacyjny system g∏oÊnomówiàcy z rozpoznaniem g∏osowym, który zapewnia
maksymalne bezpieczeƒstwo jazdy we wszystkich warunkach. Kierowca, posiadajàcy telefon komórkowy Blueatooth, mo˝e z niego korzystaç równie˝ wtedy, gdy znajduje
si´ on w kieszeni marynarki lub w torbie; wyciszona zostaje automatycznie g∏oÊnoÊç radia i przy wykorzystaniu
g∏oÊników sprz´tu stereo, mo˝na pos∏uchaç g∏osu rozmówcy bez odrywania ràk od kierownicy.
Dla u∏atwienia jazdy wprowadzono wiele innych urzàdzeƒ
automatycznych. Oprócz czujników parkowania i deszczu,
dost´pna jest funkcja Cruise Control, która umo˝liwia
utrzymanie sta∏ej ustawionej pr´dkoÊci. W oponach znajdujà si´ czujniki ciÊnienia, które sygnalizujà ewentualne
anomalia.
Grande Punto posiada jeszcze kilka urzàdzeƒ zwi´kszajàcych jego komfort: funkcj´ „follow me home” doopóênionego wy∏àczania Êwiate∏; system FIX&GO do szybkiej naprawy opony w razie przebicia; urzàdzenie „dead-lock”,
które wy∏àczajàc dzia∏anie klamek dodatkowo zabezpiecza przed kradzie˝à.

Moc i technologia
Wraz z Grande Punto, Fiat oferuje europejskim kierowcom mo˝liwoÊç wyboru szeÊciu silników, ró˝niàcych
si´ charakterem i osiàgami. Nie zmienia to faktu, ˝e
wszystkie plasujà si´ w czo∏ówce pod wzgl´dem technologii, osiàgów, zu˝ycia paliwa i emisji (spe∏niajà norm´
Euro 4). Wystarczy zaczàç od premierowej jednostki 1.3 16v Multijet, wyposa˝onej w
turbospr´˝ark´
o zmiennej geometrii. To ma∏e cudo rozwija moc 90 KM,
oferujàc niezawodnoÊç i ekonomicznà eksploatacj´. Ten
rekordowy silnik stanowi nowy punkt odniesienia wÊród
ma∏ych silników diesel.
Zgodnie z „filozofià”, zastosowanà w Pandzie i Cromie,
silniki benzynowe pe∏nià rol´ jednostek bazowych, natomiast cztery turbodiesle – wszystkie wyposa˝one w uk∏ad
wtrysku Multijet – oferujà wyjàtkowo b∏yskotliwe osiàgi.
Zacznijmy wi´c od nich.

WIELKI MA¸Y MULTIJET
Podobnie jak Panda, Punto, Idea, Lancia Ypsilon i Musa, równie˝ Grande Punto jest dost´pne z silnikiem 1.3
Multijet 16 v. Ma∏y Turbodiesel, uznawany przez ekspertów za jeden z najbardziej zaawansowanych silników
wÊród wszystkich jednostek dost´pnych na Êwiecie, charakteryzuje si´ ma∏ymi gabarytami, niewielkim ci´˝arem
i doskona∏ymi osiàgami. Oprócz tego ma tak niski poziom emisji zanieczyszczeƒ, ˝e ju˝ teraz spe∏nia wymogi
przysz∏ej normy Euro 4 bez koniecznoÊci stosowania filtrów czàstek sta∏ych.
W wersji przeznaczonej do Grande Punto zalety te pozostajà niezmienione i dodatkowo wzbogacone o ca∏à seri´ udoskonaleƒ. Dzi´ki dokonaniu ma∏ych poprawek kana∏ów ssania i wydechu oraz komory spalania, moc
maksymalna wzros∏a z 70 do 75 KM. Na skutek tego

Silniki

pr´dkoÊç maksymalna wynosi 165 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h nast´puje w 13,6 s.

paliwa pozostaje niewielkie: 5,7 l na 100 km w cyklu
mieszanym i 4,6 l poza miastem.

ZWI¢KSZENIE MOCY
Najnowsze wydanie silnika 1.3 Multijet 16v wzbogacono
o absolutnà nowoÊç – wersj´ wyposa˝onà w turbospr´˝ark´ z turbinà o zmiennej geometrii. Dzi´ki temu wyrafinowanemu rozwiàzaniu technicznemu, ma∏y diesel
posiada moc 90 KM i wyjàtkowy moment obrotowy: 200
Nm przy 1750 obrotach. Jego osiàgi sà imponujàce: 175 km/h i 11,9 sekundy od 0 do 100 km. Pomimo
znaczàcego zwi´kszenia mocy, silnik 1300 Multijet 90 KM jest wyjàtkowo oszcz´dny. Grande Punto wyposa˝one w t´ jednostk´ ma najni˝sze zu˝ycie paliwa: 4,6 l na 100 km w cyklu mieszanym i 3,9 l poza miastem. Do tego dochodzà niskie koszty eksploatacji. Ma∏y Multijet zosta∏ tak zaprojektowany , by móg∏
przejechaç 250,000 km bez jakiejkolwiek interwencji obs∏ugi za wyjàtkiem wymiany oleju po
ka˝dych
30.000 kilometrów.

FIRE, EWOLUCJA TRWA
Decyzja Fiata o uprzywilejowaniu silników diesla wynika
z osiàgów uzyskanych dzi´ki technologii elektronicznego
sterowania wtryskiem oleju nap´dowego, wypróbowanej
wczeÊniej wraz z opracowaniem i produkcjà systemu
„common rail” (Unijet), a nast´pnie Multijet. Istnieje ryzyko, ˝e klienci uznajà silniki benzynowe Grande Punto
za „ubo˝szych braci” turbodiesli. Nic bardziej mylàcego,
poniewa˝ w gr´ wchodzà dwie premierowe wersje czterocylindrowej jednostki Fire, bardzo interesujàce z punktu
widzenia osiàgów i zu˝ycia paliwa. Jest to prawdopodobnie najbardziej racjonalny wybór dla tych, którzy pokonujà
kilka tysi´cy kilometrów rocznie, bioràc pod uwag´ wy˝szà
cen´ silnika diesla i niewielkà ostatnio ró˝nic´ mi´dzy cenà oleju nap´dowego i benzyny. Oto
dowód: silnik Fire 1,2 o mocy 65 KM
zosta∏ udoskonalony w zakresie komory spalania, kana∏ów ssàcych i wydechowych, a tak˝e wtrysku, który teraz korzysta z sekwencyjnego i fazowanego systemu multipoint produkcji
Magneti Marelli. Schemat ten by∏
do tej pory stosowany w silnikach
o wysokich osiàgach. Peda∏ przyspieszenia dzia∏a na zasadzie „drive by wire”: nie jest wi´c fizycznie po∏àczony
z korpusem przepustnicy, lecz z centralkà elektronicznà, która optymalizuje moment silnika w oparciu o ˝àdania kierowcy, co poprawia prowadzenie samochodu
i zu˝ycie paliwa. Fiat Grande Punto 1,2 osiàga 155 km/h.
Zu˝ycie nale˝y do najmniejszych w tej kategorii: 6,1 l
na 100 km w cyklu mieszanym i 5,1 poza miastem.
Dla osób pragnàcych wy˝szych osiàgów , przeznaczono
jednostk´ Fire 1,4 o mocy 77 KM, dzi´ki któremu Grande Punto osiàga pr´dkoÊç 165 km/h i rozp´dza si´ od 0
do 100 km/h w 13,2 sekundy. Zastosowanie komory
spalania o wysokiej turbulencji oraz regulatora fazy ciàg∏ego sterowanego elektronicznie, pozwala na ograniczenie zu˝ycia paliwa i emisji. Nale˝à one do najlepszych
w tej kategorii.
Dla kierowców ze sportowym zaci´ciem w marcu 2006 roku oferta silników benzynowych zostanie wzbogacona o silnik Fire 1.4 16v o mocy 95 KM, który rozp´dza Grande
Punto do maksymalnej pr´dkoÊci 185 km/h i przyspiesza
od 0 do 100 km/h w 10,9 sekundy.

NAJWI¢KSZY MULTIJET 1.9
Obok dwóch Turbodiesli 1,3 16v dost´pny jest silnik 1,9 Multijet o mocy 130 KM. Jest to nowa wersja
czterocylindrowej jednostki z uk∏adem wtrysku „common rail” drugiej
generacji, stosowanym w ostatnich
latach w modelach Grupy. Aby
zwi´kszyç moment przy ma∏ych obrotach i jeszcze bardziej zredukowaç
wibracje, wprowadzono kilka poprawek technicznych.
Turbina Garret o zmiennej geometrii jest sterowana elektronicznie i pozwala na uzyskanie wysokiej mocy, po∏àczonej z wysokim momentem nap´dowym ju˝ na niskich
obrotach. Jednostka osiàga maksymalny moment obrotowy 280 Nm przy 2000 obrotów i co jest jeszcze bardziej imponujàce – 90% mocy maksymalnej jest dost´pne w szerokim zakresie od 1750 do 3250 obrotów. Mówiàc prostymi s∏owami, silnik ten pozwala na podró˝owanie przy niewielkim nacisku na peda∏ przyspieszenia
i na szybkà reakcj´ niezale˝nie od w∏àczonego biegu.
Jest to nie tylko przyjemnoÊç jazdy, lecz równie˝ gwarancja bezpieczeƒstwa.
Fiat Grande Punto z
silnikiem 1,9 Multijet o mocy 130 KM zapewnia wysokie osiàgi: Wersja Sport przekracza 200 km/h i oferuje znakomite przyspieszenie: 9,5
sekundy od 0 do 100 km/h. Przy tych osiàgach, zu˝ycie
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1.2 - 65 KM
ACTIVE

1.4 - 77 KM
ACTIVE-ENERGY

1.4 16v 95 KM*
DYNAMIC

PojemnoÊç skokowa: 1242 cm3
Moc maksymalna CE: 48 kW (65 KM)
przy 5500 obr/min
Max moment obrotowy UE: 102 Nm
(10,4 kGm) przy 3000 obr/min
Skrzynia, iloÊç biegów: 5 + wsteczny
Pr´dkoÊç maksymalna: 155 km/h
Przyspieszenie o 0 do 100 km/h:
14,5 sekundy
Zu˝ycie Dyrektywa UE (l/100km):
cykl miejski: 7,9
pozamiejski: 5,1 – mieszany 6,1
Emisje CO2: 145 g/km

PojemnoÊç skokowa: 1368 cm3
Moc maksymalna CE: 57 kW (77 KM)
przy 6000 obr/min
Max moment obrotowy UE: 115 Nm
(11,7 kGm) przy 3000 obr/min
Skrzynia, iloÊç biegów: 5 + wsteczny
Pr´dkoÊç maksymalna: 165 km/h
Przyspieszenie o 0 do 100 km/h:
13,2 sekundy
Zu˝ycie Dyrektywa UE (l/100km):
cykl miejski: 7,7
pozamiejski: 5,2 – mieszany 6,1
Emisje CO2: 145 g/km

PojemnoÊç skokowa: 1368 cm3
Moc maksymalna CE: 70 kW (95 KM)
przy 6000 obr/min
Max moment obrotowy UE: 127 Nm
(12,9 kGm) przy 4500 obr/min
Skrzynia biegów, iloÊç biegów:
5 + wsteczny
Pr´dkoÊç maksymalna: 185 km/h
Przyspieszenie o 0 do 100 km/h:
10,9 sekundy
* wersja dost´pna od marca 2006 roku

PRECYZYJNE I CICHE SKRZYNIE BIEGÓW

Tabela krzywych mocy i momentu
obrotowego szeÊciu silników

obroty/min.

W oczekiwaniu na automatyczne skrzynie biegów, które pojawià si´
w jakiÊ czas po premierze, Grande Punto dysponuje przek∏adniami
mechanicznymi pi´cio- lub szeÊciobiegowymi. Te ostatnie przeznaczone
sà do silnika 1,9 Multijet. Sà to komponenty zaprojektowane
i wyprodukowane z myÊlà o szybkim, precyzyjnym i co nie mniej wa˝ne,
pozbawionym wibracji funkcjonowaniu.
Wszystkie wersje posiadajà hydrauliczne sterowanie sprz´g∏em,
gwarantujàce delikatniejsze i l˝ejsze prze∏àczanie. Zastosowano si∏ownik
zewn´trzny dla silników benzynowych i Multijet 1,3 16v, natomiast
wewn´trzny dla silników 1,9 Multijet; to rozwiàzanie pozwala na redukcj´
ha∏asu i wibracji. We wszystkich skrzyniach biegów, w celu uzyskania
lepszej precyzji, wprowadzono premierowe sterowanie z podwójnym
ci´gnem. Jest to urzàdzenie nowej generacji, skonstruowane z szerokim
zastosowaniem technopolimerów. Wszystkie komponenty przesz∏y d∏ugi
etap eksperymentów, mi´dzy innymi w ekstremalnych warunkach
klimatycznych. Ponadto, dla zagwarantowania wysokiego standardu
jakoÊci, podczas monta˝u przewidziane sà próby ka˝dego elementu
oraz precyzyjne pomiary elektroniczne „luzów”.
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1.3 MULTIJET 16v 75 KM
ACTIVE

1.3 MULTIJET 16v 90 KM
ENERGY

1.9 MULTIJET 130 KM
SPORT

PojemnoÊç skokowa: 1248 cm3
Moc maksymalna CE: 55 kW (75 KM)
przy 4000 obr/min
Max moment obrotowy UE: 190 Nm
(19,4 kGm) przy 1750 obr/min
Skrzynia, iloÊç biegów: 5 + wsteczny
Pr´dkoÊç maksymalna: 165 km/h
Przyspieszenie o 0 do 100 km/h:
13,6 sekundy
Zu˝ycie Dyrektywa UE (l/100km):
cykl miejski: 5,9
pozamiejski: 4,0 – mieszany 4,7
Emisje CO2: 123 g/km

PojemnoÊç skokowa: 1248 cm3
Moc maksymalna CE: 66 kW (90 KM)
przy 4000 obr/min
Max moment obrotowy UE: 200 Nm
(20,4 kGm) przy 1750 obr/min
Skrzynia, iloÊç biegów: 6 + wsteczny
Pr´dkoÊç maksymalna: 175 km/h
Przyspieszenie o 0 do 100 km/h:
11,9 sekundy
Zu˝ycie Dyrektywa UE (l/100km):
cykl miejski: 5,9
pozamiejski: 3,9 – mieszany 4,6
Emisje CO2: 122 g/km

PojemnoÊç skokowa: 1910 cm3
Moc maksymalna CE: 95 kW (130 KM)
przy 4000 obr/min
Max moment obrotowy UE: 280 Nm
(28,5 kGm) przy 2000 obr/min
Skrzynia, iloÊç biegów: 6 + wsteczny
Pr´dkoÊç maksymalna: 200 km/h
Przyspieszenie o 0 do 100 km/h:
9,5 sekundy
Zu˝ycie Dyrektywa UE (l/100km):
cykl miejski: 7,8
pozamiejski: 4,7 – mieszany 5,8
Emisje CO2: 155 g/km

Ka˝dy wybiera swoje Punto

Fiat dobrze wie, ˝e ka˝dy klient jest wyjàtkowy. To dlatego has∏em reklamowym Grande Punto jest „maksymalna personalizacja”. Ka˝dy mo˝e wybraç samochód wed∏ug
w∏asnego gustu: dodawaç, rezygnowaç, zmieniaç, dopasowywaç. Ta wysoka personalizacja sprawia, ˝e teoretycznie
w ca∏ej Europie mo˝emy znaleêç maksymalnie 20 lub 30
takich samych samochodów jak nasz.
We W∏oszech dost´pnych jest
19 wersji, powsta∏ych
z kombinacji dwóch typów karoserii pojazdu (3 lub
5drzwiowe), czterech wersji wyposa˝enia, szeÊciu silników, 13 kolorów karoserii i 9 typów wn´trza. Nadwozie
w wersji 3-drzwiowej, bardziej agresywne i dynamiczne,
mo˝e si´ podobaç przede wszystkim m∏odym kierowcom.

Wersja pi´ciodrzwiowa natomiast charakteryzuje si´ wi´kszà funkcjonalnoÊcià i bardziej racjonalnà linià.
Istniejà cztery typy wyposa˝enia: Active (pomimo, i˝ jest
wersjà bazowà, posiada wiele akcesoriów); Energy (dla
osób poszukujàcych maksymalnego komfortu i wyposa˝enia); Dynamic (przeznaczony dla tych, którzy ∏àczà emocje
i racjonalizm); Sport (dla wielbicieli osiàgów i bardziej agresywnego wyglàdu).
Wyposa˝enie Active oferuje seryjnie ABS wraz z EBD, elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive, przednie poduszki powietrzne, elektryczne podnoszenie szyb, centralny
zamek, elektrycznie regulowane lusterka zewn´trzne, immobilizer Fiat CODE, zaczepy Isofix, tylne zag∏ówki i kom-

Gama

puter pok∏adowy. Grande Punto Energy wyposa˝one jest
dodatkowo w czujnik temperatury zewn´trznej pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem, regulacj´ wysokoÊci
fotela kierowcy, regulowanà kolumn´ kierownicy w dwóch
p∏aszczyznach, Êwiat∏a przeciwmgielne, instalacj´ radiowà
z szeÊcioma g∏oÊnikami i tylnà kanap´ dzielonà w wersji 5osobowej. Do tego wszystkiego w wersji Dynamic dochodzi
klimatyzacja manualna, 16” obr´cze kó∏ ze stopu lekkiego,
pokryta skórà kierownica i ga∏ka skrzyni biegów, nak∏adki
boczne, spoiler tylny, radio CD z przyciskami sterujàcymi
na kole kierownicy, boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne. Wyposa˝enie Sport charakteryzuje si´ z zewnàtrz 17” obr´czami ze stopu lekkiego, chromowanà rurà wydechowà i dwoma odcieniami karoserii spoza serii,
zarezerwowanymi dla tej wersji: Rosso Passionale i Arancio
Spassoso. W Êrodku: sportowe zegary oraz siedzenia.

Wyposa˝enie seryjne obejmuje urzàdzenie sterujàce elektronicznie stabilnoÊcià pojazdu (ESP). Aby zapewniç w∏aÊciwoÊci harmonizujàce z charakterem samochodu, Grande Punto Sport wyposa˝one w silnik 1,9 Multijet o mocy 130 KM rozwija pr´dkoÊç 200 km/h, zawieszenie tej
wersji zosta∏o obni˝one i wzmocnione, natomiast zestaw
aerodynamiczny w podwoziu redukuje opory.
Obok tych wersji pojawi si´ równie˝ model wyÊcigowy, który zosta∏ zaprezentowany na Mi´dzynarodowym Salonie
Samochodowym we Frankfurcie.
W tej szerokiej gamie ka˝dy znajdzie swoje Punto, dostosowane do osobistych potrzeb poprzez ca∏à seri´ dost´pnych opcji, liczne akcesoria z Linii Akcesoriów, innowacyjne us∏ugi finansowe i ubezpieczeniowe stworzone specjalnie dla Grande Punto. Ca∏oÊç po bardzo konkurencyjnej
cenie, zbli˝onej do ju˝ obecnej na rynku wersji Punto.

Active

Dynamic

Choç to wersja podstawowa, posiada jednak
kompletne wyposa˝enie, które obejmuje mi´dzy
innymi: ABS, wspomaganie kierownicy Dualdrive,
przednie poduszki powietrzne, komputer pok∏adowy,
centralny zamek, elektrycznie regulowane lusterka
zewn´trzne.

Wersja wyposa˝ona wy∏àcznie w silnik benzynowy
o mocy 95KM, oferuje seryjnie 16” felgi ze stopu,
radio CD z przyciskami na kole kierownicy, spoiler
tylny oraz nak∏adki boczne, obszytà skór´ kierownic´
oraz ga∏k´ skrzyni biegów, boczne poduszki oraz
kurtyny powietrzne.

Energy

Sport

W tym wyposa˝eniu przewidziano czujnik temperatury
zewn´trznej, regulacje wysokoÊci siedzenia kierowcy,
regulacj´ kolumny kierownicy w dwóch p∏aszczyznach,
pilot zdalnego sterowania zamkiem centralnym,
instalacj´ radiowà, lakierowane lusterka zewn´trzne
oraz Êwiat∏a przeciwmgielne.

Wersja ta przewiduje 17” felgi ze stopu,
specjalne ustawienie i sportowy charakter
nadwozia. Seryjnie montowany jest system
ESP+ASR/MSR, HBA, Hill Holder, sportowe
zegary oraz fotele, klimatyzacja manualna.

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES
Firma opracowa∏a kompletny system do sterowania silnikami benzynowymi Fire 1,2 i 1,4. Ponadto stworzy∏a
hardware i software centralki kontrolnej, która stanowi
serce lub mówiàc inaczej – mózg nowych T urbodiesli 1,3 16 v Multijet o mocy 75 i 90 KM.
Dzia∏ania na polu sterowania silnikiem uzupe∏ni∏o opracowanie skrzyƒ biegów dla wersji benzynowych i Diesla.
TEKSID
Korpus silników Fire 1.2 i 1,4, a tak˝e Multijet 1,3 i 1,9
powstaje w odlewni w Crescentino (Vercelli). Piemoncka fabryka Teksidu produkuje tak˝e wa∏ korbowy do silników Fire.

Praca
zespo∏owa
Grande Punto powsta∏o dzi´ki pracy zespo∏owej,
w którà obok Fiat Auto, zaanga˝owali si´ dostawcy zewn´trzni oraz wiele sektorów Grupy . Na pierwszym miejscu znajduje si´ Fiat P owertrain Technolgies, nowa spó∏ka, zajmujàca si´ projektowaniem i produkcjà silników
i skrzyƒ biegów, potem Teksid, Magneti Marelli, Elasis, Comau i OÊrodek Badawczy Fiata. Razem opracowali innowacyjne rozwiàzania, dzi´ki którym model ten jest nowym
punktem odniesienia w swojej kategorii. Oto lista najwa˝niejszych w∏aÊciwoÊci, które wnios∏y Spó∏ki z Grupy Fiat.

MAGNETI MARELLI
Sektor komponentów odegra∏ pierwszoplanowà rol´
w opracowaniu Grande Punto. In˝ynierowie z Automotive Lighting stworzyli specjalne tylne lampy zespolone,
które ∏àczà si´ z dachem, bokami i pokrywà baga˝nika,
sà cechà charakterystycznà linii Grande Punto. Dzi´ki
niej wyró˝nia si´ spoÊród innych modeli. Magneti Marelli opracowa∏o równie˝ dla nowego samochodu zaawansowanà desk´ rozdzielczà i innowacyjny system
diagnostyczny. Zestaw g∏oÊnomówiàcy pozwala na bezprzewodowe po∏àczenie mi´dzy telefonem komórkowym i instalacjà audio w samochodzie, z zastosowaniem technologii Bluetooth.
Magneti Marelli zosta∏a wybrana przez Fiat Auto równie˝
do opracowania zawieszenia Grande Punto: z przodu typu McPherson i z ty∏u z mostem skr´tnym. Sà to kluczowe komponenty dla przyczepnoÊci, przyjemnoÊci jazdy i bezpieczeƒstwa, zaprojektowane w sposób w∏aÊciwy dla samochodów wy˝szej klasy. W produkcj´ zawieszenia zaanga˝owane sà zak∏ady w
Rivalta, Sulmona i Melfi. Magneti Marelli produkuje równie˝ kompletny uk∏ad wydechowy do wszystkich silników.
ELASIS
Wk∏ad spó∏ki badawczej z Grupy Fiat w opracowanie
Grande Punto by∏ bardzo istotny i dotyczy∏ kilku kluczowych aspektów. Przede wszystkim opracowania oprogramowania do centralek elektronicznych, które sterujà

Sektory

wa˝nymi funkcjami pojazdu, poczàwszy od silnika
po hamulce. Nast´pnie wsparcie uruchomienia produkcji w zak∏adzie w Melfi. I jeszcze projektowanie razem
z dostawcami, zwolnienie do produkcji i kwalifikacja
centralek w samochodzie.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e Grande Punto jest pierwszym samochodem Grupy, który skorzysta∏ z nowej metody
prób, prowadzonych na wirtualnym modelu samochodu. System, który opracowano w ciàgu trzech lat, jest
bardzo nowoczesny i pozwala na sprawdzenie kompatybilnoÊci poszczególnych elementów pojazdu. Oprócz
mo˝liwoÊci zwi´kszenia iloÊci prób, redukujàc jednoczeÊnie niezb´dny do tego czas, symulator wirtualny pozwala na ich przeprowadzenie w ekstremalnych warunkach, czego nie mo˝na wykonaç na prawdziwym samochodzie. Wp∏yw na jakoÊç samochodu jest wymierny:
w ciàgu kilku miesi´cy wykryto i usuni´to 40 „usterek”
w oprogramowaniu, które trudno by∏oby odnaleêç
przy zastosowaniu tradycyjnych przyrzàdów.
COMAU
Dobry projekt to za ma∏o,
trzeba równie˝ dobrze go
wyprodukowaç. Aby sta∏o
si´ to mo˝liwe, w opracowanie nowego modelu
dobrze jest zaanga˝owaç
od poczàtku ekspertów
od systemów produkcyjnych. Tak w∏aÊnie postàpiono w przypadku Grande Punto, kiedy in˝ynierowie z dyrekcji technicznej Fiat Auto pracowali
rami´ w rami´ z kolegami
z Comau, firmà z Grupy
Fiat, która szczyci si´
wiodàcà pozycjà w dziedzinie urzàdzeƒ dla przemys∏u samochodowego. Eksperci od systemów produkcyjnych przy-

czynili si´ w ten sposób do okreÊlenia konstrukcji pojazdu, ramy podwozia i mechaniki. Poza tym Comau dostarczy∏ t∏oczniki do niektórych elementów nadwozia
oraz linie monta˝owe nadwozia, które korzystajà z 310
robotów Smart nowej generacji. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e zastosowano trzy zaawansowane systemy zdalnego zgrzewania laserowego, opracowane we wspó∏pracy z CRF.
OÂRODEK BADAWCZY FIATA
Niemo˝liwe jest podsumowanie w kilku zdaniach roli,
jakà w opracowaniu nowego modelu odegra∏ OÊrodek
Badawczy Fiata. Przypomnijmy, ˝e ma∏y Diesel 1,3 Multijet i jego rewolucyjny system kontroli wtrysku, obj´ty
ponad 30 mi´dzynarodowymi patentami, powsta∏y
w tym w∏aÊnie OÊrodku. P odobnie jak zaawansowany
system g∏oÊnomówiàcy, nale˝àcy do systemu telematycznego Grande Punto. Ten ostatni pozwala na rozpoznanie poleceƒ wypowiadanych przez kierowc´.
Ale wk∏ad OÊrodka nie
sprowadza si´ jedynie
do pojedynczych innowacji: skonstruowanie popularnego auta wymaga
opracowania
bardzo
skomplikowanych metod,
by móc interpretowaç potrzeby rynku i mierzyç jakoÊç. Naturalnie obok
umiej´tnoÊci optymalnego
wykorzystania potencja∏u,
jaki oferujà istniejàce
technologie informatyczne: Computer Aided Engineering, aerodynamika
obliczeniowa itd. W tych
dziedzinach OÊrodek Badawczy Fiata w Orbassano
szczyci si´ bogatà wiedzà,
która s∏u˝y nie tylko Fiat
Auto, lecz tak˝e wszystkim
Sektorom Grupy.

oddajemy samochody
w dobre rêce

Wyj¹tkowo atrakcyjne oferty kredytowe dla pracowników!
Formu³a pracownicza – to unikalne po³¹czenie atrakcyjnego oprocentowania i upustów na samochody oraz idealna
propozycja dla osób, które co kilka lat chc¹ wymieniaæ samochód na nowy. Oferujemy raty dostosowane do Pañstwa
mo¿liwoœci oraz gwarantujemy odkup samochodu po 3 lub 4 latach jego eksploatacji.

Kredyt 4,9%

– to kredyt z atrakcyjnym, niezale¿nym od okresu i kwoty udzielonego kredytu oprocentowaniem, bez

wp³aty w³asnej i dodatkowych op³at. Ponadto oferujemy upust na wymarzony samochód.

Panda ju¿ za 199 z³ miesiêcznie!
Centrum Sprzeda¿y w Bielsku-Bia³ej 033 813 44 42, Centrum Obs³ugi Klienta Fiat Bank 022 607 49 90, www.fiatbank.pl
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o tym si´ mówi

Grande Punto
zdobywa nagrody
Fiat Grande Punto zosta∏ „Autem Europy2006”.
Jest to najwa˝niejsze wyró˝nienie przyznawane przez
w∏oskà pras´ specjalistycznà. Nagrod´ otrzymuje samochód, który jest produkowany isprzedawany wEuropie, azastosowana wnim technologia, cena idesign sà najkorzystniejsze dla nabywcy.
To nie pierwsza nagroda dla Grande Punto. Niedawno
zdoby∏ „Z∏otà kierownic´2005”(foto obok), najbardziej presti˝owe wyró˝nienie, przyznawane wNiemczech przez jury z∏o˝one ze specjalistów motoryzacji,
ludzi kultury ikierowców wyczynowych. We Francji
Grande Punto1.2 zosta∏ uznany, przez jedno znajwa˝niejszych transalpejskich stowarzyszeƒ konsumentów-automobilistów, za„najlepszy samochód
miejski” (wyniki testów opublikowano wmiesi´czniku
„60 Milions de consummateurs”). Ponadto model ten
zdoby∏ presti˝owe5 gwiazdek EuroNCAP, plasujàc si´
naszczycie kategorii uwzgl´dniajàcej bezpieczeƒstwo
przewozu doros∏ych pasa˝erów. Grande Punto jest poza tym jedynym samochodem segmentu B posiadajàcym3 gwiazdki wzakresie bezpieczeƒstwa przyzderzeniu zpieszym i3 gwiazdki wzakresie bezpieczeƒstwa wprzewo˝eniu dzieci.
Odmomentu wprowadzenia modelu narynek wEuropie zebrano44.000 zamówieƒ.
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Frycz czwarty
wBolonii
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Sebastian Frycz, kierowca zespo∏u Fiat Abarth, zajà∏ czwarte miejsce wzawodach, które ju˝ poraz21.
rozegrano podczas targów motoryzacyjnych „Bologna
Motor Show” (9.12). Frycz pojecha∏ wBolonii (foto
obok) fabrycznym Punto przygotowanym przez mechaników Procaru izmierzy∏ si´ zw∏oskimi kierowcami rajdowymi klasy Super1600. „Bastek” jest pierwszym Polakiem ipierwszym kierowcà Fiat Auto Poland, który wzià∏ udzia∏ wtych wyÊcigach, zaliczanych
dozawodów tzw. Memoria∏u Attilo Bettegi. Polak pokaza∏ klas´ –weliminacjach doçwierç ipó∏fina∏u pokona∏ Alessandro Perico, zwyci´zc´ tegorocznego Rajdu San Remo iDavide Medici (lider Challenge Scuola
Federale CSAI). Dobra passa odwróci∏a si´ dopiero
wfinale. Sebastian Frycz ostatecznie zajà∏ wnim
czwartà pozycj´ wklasyfikacji Trofeo Super1600.

ZAMIATARKI IVECO
NADROGACH WALENCJI
Iveco Pegaso dostarczy Walencji48 samochodów dowywozu odpadów komunalnych.21
samochodów zostanie wyposa˝onych wnap´dzany metanem silnik omocy260KM, który
posiada system zelektronicznym wtryskiem gazu typu Multipoint oraz stechiometryczny system spalania zsondà lambda –oba systemy
pozwalajà obni˝yç emisj´ spalin poni˝ej wartoÊci
wymaganych przez normy Euro4 iEuro5.
Wraz zIveco Pegaso naulicach Walencji
przyzbieraniu odpadów „pracowaç” b´dzie równie˝ siedem Daily, pi´ç Eurocargo ipi´tnaÊcie
ci´˝arówek Stralis.

Autocar Design Award
dla Alfa Brera

Dostawcy Nestlé Waters Direct (Oddzia∏ Dar Natury), a jednoczeÊnie kierowcy Iveco Eurocargo, wzi´li
udzia∏ w turnieju „Najlepszy Trucker Nestl¯ Waters Direct 2005”, który (przy wspó∏pracy z Iveco Poland) odby∏ si´ w paêdzierniku. Podczas tych zawodów starali si´
udowodniç, ˝e codzienny poÊpiech na trasie miejskiej
d˝ungli mo˝na po∏àczyç z ekonomicznà jazdà. W finale
wystartowa∏o 15 reprezentantów 5 Regionów, którzy
zmierzyli si´ ze sobà w trzech konkurencjach z zakresu
wiedzy teoretycznej (znajomoÊç przepisów ruchu drogowego i codziennej eksploatacji pojazdu), jazdy manewrowej na placu oraz jazdy ekonomicznej na czas.
Zwyci´zcà Turnieju zosta∏ Zbigniew Cegielski z COK Wroc∏aw (poni˝ej, pierwszy z lewej).

Magneti Marelli
mistrzynià Êwiata
Siedmiokrotne zwyci´stwo Ferrari w wyÊcigach
Formu∏y 1 oznacza tak˝e sukces spó∏ki Magneti Marelli w dziedzinie najnowszych technologii. Dlaczego?
Otó˝, w tegorocznych zawodach Formu∏y 1 zwyci´˝y∏
Fernando Alonso, kierowca Renault F25, do którego
firma Magneti Marelli opracowa∏a elektroniczne systemy kontroli i rejestrowania danych. Francuskiej firmie Renault, która w 2005 roku zdoby∏a mistrzostwo
w kategorii producentów, Magneti Marelli dostarcza
wsparcie techniczne na torach ca∏ego Êwiata – poprzez zespó∏ wysoko wykwalifikowanych in˝ynierów
i ekspertów.
Sukces odniós∏ te˝ MotoGM (z
nowym mistrzem
Êwiata Valentino Rossim) oraz Y amaha – zdobywca
nagrody dla producentów . Te firmy równie˝ wybra∏y
Magneti Marelli na partnera. W∏oska firma wnios∏a
swój wk∏ad w zwyci´stwo ju˝ drugi rok z rz´du.
Zwyci´stwem w rajdowych mistrzostwach Êwiata
spó∏ka Magneti Marelli potwierdzi∏a pozycj´ lidera
technologii, przyczyniajàc si´ tym samym do sukcesu
Citroëna Xara Sebastiana Lob.
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Konkurs na najlepszego
kierowc´

Alfa Romeo zdoby∏a „The Design Award” (nagroda
za design) dla najnowszego sportowego coup¯, Alfy
BRERA. Presti˝owa nagroda, stanowiàca cz´Êç corocznego wk∏adu magazynu „Autocar” w nagradzanie
wyjàtkowych osiàgni´ç przemys∏u samochodowego
i ludzi, dzia∏ajàcych w tej bran˝y, zosta∏a wr´czona
projektantowi Brery, Giorgetto Giugiaro, oraz Wolfgangowi Eggerowi, szefowi Centro Stile Alfa Romeo.
„Autocar”, uzasadniajàc swój wybór , okreÊla nowà
Brer´ jako „Imponujàce coup¯ o rzadkim wdzi´ku”,
dodajàc, ˝e „samochód zachwyca raczej jakoÊcià linii i proporcji, ani˝eli wizualnymi sztuczkami jego kabina jest dopracowana pod wzgl´dem stylu, a po∏àczenie wysokiej jakoÊci materia∏ów i
sportowych
kszta∏tów tworzy sprzyjajàcà kierowcy atmosfer´
– jest to taki samochód, do którego po prostu chcesz
wsiàÊç i jechaç”.
Alfa Romeo Brera pojawi si´ w sprzeda˝y w Polsce
w pierwszym kwartale 2006 r.

25

Dziewi´ç
miesi´cy
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firma

rozwoju
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Wyniki trzeciego kwarta∏u potwierdzajà, ˝e
Fiat nadal podà˝a drogà poprawy, którà
wybra∏ napoczàtku roku. Mi´dzy styczniem
awrzeÊniem Grupa odnotowa∏a zysk netto
wwysokoÊci1,3 mld euro, wporównaniu
domiliardowej straty wanalogicznym
okresie ubieg∏ego roku.
Dobrze przedstawia si´ stan rachunków Grupy. Wtrzecim kwartale
Fiat ponownie wykaza∏, i˝ generuje zyski, ateraz zmierza zdecydowanie
dorealizacji celów wyznaczonych narok obrotowy2005. Zdanych odnotowanych wokresie lipiec-wrzesieƒ wynika, ˝e poprawi∏ si´ wynik zzarzàdzania zwyczajnego we wszystkich najwa˝niejszych sektorach, natomiast Sektor
Auto jeszcze bardziej zredukowa∏ strat´ ijest okrok odpowrotu doosiàgania zysków. Âwiadczy to oo˝ywieniu, potwierdzonym przez rezultaty osiàgni´te odpoczàtku roku. Wpierwszych dziewi´ciu miesiàcach2005 roku, Grupa Fiat uzyska∏a obroty wielkoÊci33,4 mld euro, azatem napoziomie analogicznego okresu poprzedniego roku; wynik zzarzàdzania zwyczajnego zosta∏ wi´cej ni˝ potrojony (ze175 do639 mln euro), azysk netto jest dodatni nasum´1,3 mld euro wporównaniu do1 mld straty wpierwszych dziewi´ciu miesiàcach poprzedniego roku.
Dane te napawajà dyrektorageneralnego i pe∏nomocnego, Sergio Marchionne, „ostro˝nym optymizmem”. Prezes Luca Cordero di Montezemolo og∏osi∏
natomiast, „i˝ zamkni´cie roku2005 b´dzie lepsze ni˝ zak∏adano”.
Przyjrzyjmy si´ szczegó∏owo wynikom przedstawionym Zarzàdowi nakoniec
paêdziernika. Wtrzecim kwartale, Grupa poprawi∏a wynik zzarzàdzania zwyczajnego ze straty wielkoÊci30 mln euro (ztego samego okresu2004 roku) dozysku wwysokoÊci232 mln. Rezultat ten jest tym bardziej znaczàcy,
gdy weêmiemy poduwag´, i˝ uzyskano go przyobrotach rz´du10,6 mld euro (+2% wstosunku doanalogicznego okresu ubieg∏ego roku), które jeszcze nie uwzgl´dniajà efektu wprowadzenia narynek nowych modeli. Grande
Punto, które zebra∏o ju˝44tys. zamówieƒ iAlfa159 pojawi∏y si´ bowiem

wsprzeda˝y dopiero podkoniec wrzeÊnia. Post´p jest owocem dobrej kondycji wszystkich sektorów przemys∏owych, ag∏ównie zdecydowanej poprawy wyników Fiata Auto, który zredukowa∏ oponaddwie trzecie strat´
zzarzàdzania zwyczajnego.
Dodatni (800 mln euro) jest równie˝
wynik netto, natomiast zad∏u˝enie
przemys∏owe zmniejszy∏o si´ opo∏ow´ do4,7 mld, dzi´ki zakoƒczeniu
operacji zamiany obligacji naakcje (3
mld euro) oraz sfinalizowaniu transakcji Italenergia BIS (1,8 mld euro).
Nadobrym poziomie kszta∏tuje si´
p∏ynnoÊç finansowa Grupy, która wynosi oko∏o6 mld euro poodliczeniu
zwróconych wciàgu kwarta∏u po˝yczek obligacyjnych nasum´1 miliarda200 milionów euro.
Obroty lekko wzros∏y wciàgu kwarta∏u, równie˝ wFiat Auto (4,3 mld euro) przywzroÊcie +0,6% oraz wIveco
(ok.2 mld) przywzroÊcie +1,6%, na-

Rachunek ekonomiczny Grupy
III kwarta∏ 2005

(w mln euro)

III Kwarta∏ 2004

Zmiana
%

Przychody netto

10.597

10.386

232

(30)

Wynik z zarzàdzania zwyczajnego

2
262

409

(122)

531

1.036

(301)

1.337

826

(380)

1.206

Wynik operacyjny
Wynik przed opodatkowaniem

mln D

Wynik netto (Grupy i spó∏ek trzecich)

Przychody wg sektorów
III kwarta∏
(w mln euro)

2005

2004

Zmiana %

Samochody (Fiat Auto, Maserati,
Ferrari i Fiat Powertrain Technologies)

4.882

4.635

5,3%

Maszyny rolnicze i do robót ziemnych (CNH)

2.456

2.457

-

Samochody dostawcze (Iveco)

2.055

2.023

1,6%

Komponenty i Systemy Produkcyjne
(Magneti Marelli, Teksid, Comau)

1.597

1.528

4,5%

Inna dzia∏alnoÊç (Us∏ugi, Wydawnictwa, Holdingi i inne)
Inne
Grupa ogó∏em

392

517

- 24,2%

(785)

(774)

-

10.597

10.386

2,0%

Wynik z zarzàdzania zwyczajnego wg Sektorów
III kwarta∏
(w mln euro)

2004

Zmiana

Samochody (Fiat Auto, Maserati,
Ferrari i Fiat Powertrain Technologies)

(44)

(265)

221

Maszyny rolnicze i do robót ziemnych (CNH)

133

112

21

Samochody dostawcze (Iveco)

102

74

28

77

56

21

Komponenty i Systemy Produkcyjne
(Magneti Marelli, Teksid, Comau)
Inna dzia∏alnoÊç (Us∏ugi, Wydawnictwa, Holdingi, itd.) i Inne

(36)

(7)

-29

Grupa ogó∏em

232

(30)

262

Porozumienia z Fordem i Suzuki
Fiat Auto i Ford podpisa∏y porozumienie o opracowaniu i produkcji
samochodów z segmentu A. Na bazie tej wspó∏pracy powstanie nowy
Fiat 500 i samochód, który zastàpi Forda Ka. „Porozumienie o wspó∏pracy
– powiedzia∏ Sergio Marchionne, dyrektor generalny i pe∏nomocny Fiata
– stanowi kolejny etap w strategii celowych sojuszy, dzi´ki którym
podzielimy si´ kosztami finansowymi nowych wyrobów. Jest to strategia,
zgodnie z którà Firma ju˝ zawar∏a sojusze z wiodàcymi na rynku
partnerami, takimi jak Peugeot-Citroën i Suzuki, lub jest w trakcie
rozmów, jak w przypadku indyjskiego koncernu Tata.”
Umow´ z Fordem poprzedzi∏o podpisane porozumienie mi´dzy Fiatem
i Suzuki, które przewiduje produkowanie na licencji silników Diesla 2.0
Multijet, spe∏niajàcych wymogi normy Euro 5. Silniki produkowane b´dà
przez Fiat Powertrain Technologies w 2008 r. Od 2010 r. produkcj´ tych
silników przewidziano w Azji, a b´dà one przeznaczone do modeli
japoƒskiego producenta. Z Suzuki firma wspó∏pracuje ju˝ w produkcji
nowego modelu SUV, który zadebiutuje podczas Igrzysk Turyn 2006.
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tomiast przychody CNH utrzymujà si´
na stabilnym poziomie – oko∏o 2,5
mld euro. We wszystkich najwa˝niejszych sektorach poprawi∏ si´ wynik
z zarzàdzania zwyczajnego, który wyniós∏ 133 mln w CNH (+ 21 mln)
i 102 mln euro w Iveco (+28 mln),
strata Fiat Auto zmala∏a natomiast
z 282 do 85 mln euro.
Fiat koncentruje si´ obecnie
na strukturze produkcyjnej, handlowej i na wyrobach. Sektor Samochodowy wprowadzi∏ na rynek ca∏à gam´ nowych modeli, a jej dalsze odÊwie˝anie b´dzie kontynuowane
w najbli˝szych latach, zgodnie z planem, który przewiduje 20 nowych
wyrobów i 23 modernizacje. W sumie w latach 2005 – 2008 zainwestowanych zostanie 10 mld euro,
w tym 4 przeznaczone b´dà na badania i rozwój. Grup´ wzmocniç ma
tak˝e strategia celowych sojuszy ,
o której mówimy obok.

2005
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Tomasz Libich

firma
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Najzdolniejsi
nagrodzeni
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Tegorocznà uroczystoÊç wr´czenia nagród
za szczególne wyniki w nauce dla dzieci
pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce
uÊwietnili swym udzia∏em Aleksander
KwaÊniewski i John Elkann.

Wiceprezes Grupy Fiat oraz Prezydent Rzeczypospolitej P olskiej w podobny sposób chwalili ambicj´ i pracowitoÊç m∏odych ludzi, którzy wykazali
du˝o zapa∏u i samozaparcia w zdobywaniu wiedzy z wyjàtkowym skutkiem.
W tym roku nagrodzonych zosta∏o
w sumie 186 m∏odych ludzi, którzy
z wyró˝nieniem ukoƒczyli szko∏´ Êrednià lub wy˝sze studia.

UroczystoÊç wr´czenia nagród, jak
w poprzednich latach, odby∏a si´
w Sali Redutowej „Pod Or∏em” w Bielsku-Bia∏ej. Oprócz nagrodzonych i ich
rodziców, wzi´li w niej udzia∏ przedstawiciele w∏adz i instytucji lokalnych oraz
kierownictwo spó∏ek Fiata w Polsce.
Nagrody pieni´˝ne, wr´czane ju˝
po raz dziewiàty, przyznane zosta∏y
w trzech kategoriach: Êwiadectw ma-

turalnych (62 osoby), licencjatów i dyplomów in˝yniera (30 osób) oraz dyplomów ukoƒczenia studiów wy˝szych
z tytu∏em magistra lub lekarza (94
osoby).
Warunkiem ubiegania si´ o nagrod´
by∏o otrzymanie oceny nie ni˝szej
ni˝ 4,75 z egzaminu dojrza∏oÊci, bardzo dobrej na dyplomie ukoƒczenia
studiów licencjackich oraz in˝ynier-

skich i dobrej na dyplomie ukoƒczenia
studiów magisterskich i medycznych.
¸àczna wartoÊç przyznanych nagród to
prawie 700 tysi´cy z∏otych.
Idea nagród dla dzieci pracowników
spó∏ek Grupy Fiat narodzi∏a si´
w 1996 roku i od samego poczàtku
dotyczy∏a zarówno firm usytuowanych
we W∏oszech, jak i w innych krajach.
Do tej pory w Polsce we wszystkich
edycjach konkursu przyznane zosta∏y 1492 nagrody o ∏àcznej wartoÊci 5.770.000 z∏otych.
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U góry: tradycyjne grupowe
zdj´cie nagrodzonych.
Z lewej: John Elkann
podczas wr´czania nagród.
Obok: Enrico Pavoni,
Aleksander KwaÊniewski
i John Elkann.

29

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2005

Anna
Dziubek
(córka
pracownika
Comau Poland)
„Zdoby∏am tytu∏
licencjata na kierunku Finanse
i RachunkowoÊç
w Wy˝szej Szkole BankowoÊci i Finansów w Bielsku-Bia∏ej. Wybra∏am ten
kierunek, bo po pierwsze jestem przekonana, ˝e w przysz∏oÊci nie b´dzie
problemów z pracà, a po drugie
– po prostu lubi´ si´ tym zajmowaç.
Mam typowy umys∏ Êcis∏y i ju˝ wykorzystuj´ go w pracy, w∏aÊnie w ksi´gowoÊci. Czy te rz´dy cyferek przedoczami mo˝na polubiç? MyÊl´, ˝e tak, poniewa˝ w tej pracy wszystko opiera si´
na logice, jedno wynika z drugiego.
Chcia∏abym kontynuowaç nauk´ na tym
kierunku. Dlatego te˝ nagrod´ przeznacz´ z pewnoÊcià na op∏acenie dalszej cz´Êci studiów. A póêniej? Kto wie,
mo˝e pomyÊl´ o otwarciu w∏asnej firmy
doradczej w zakresie ksi´gowoÊci?”
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Micha∏
Romik
(mama pracuje
w Business
Solutions)
„Ukoƒczy∏em studia magisterskie
na kierunku Zarzàdzanie i Marketing w katowickiej Akademii Ekonomicznej. Lubi´ zarzàdzaç ludêmi
i choç nie mia∏em jeszcze okazji robiç
tego w praktyce, wiedz´ teoretycznà
w tym zakresie mam ca∏kiem sporà.
Trzeba przyznaç, ˝e jakiÊ czas temu
by∏ to topowy kierunek, ale ma to
swoje z∏e strony – ju˝ wtedy, gdy zaczyna∏em studia zaczyna∏y si´ pierwsze problemy z pracà. Teraz lepiej nie
jest, ale jestem dobrej myÊli, zw∏aszcza, ˝e zagadnienia ekonomiczne

i zarzàdzanie to tematyka, w której
czuj´ si´ naprawd´ dobrze.
Co planuj´ dalej? OczywiÊcie w marzeniach wyobra˝am sobie siebie jako
mened˝era mi´dzynarodowej korporacji, ale na razie musz´ przede wszystkim zdecydowaç, jak wykorzystaç nagrod´. Interesuj´ si´ funduszami inwestycyjnymi, postaram si´ wi´c
w pierwszej kolejnoÊci jeszcze na tej
kwocie troch´ zarobiç”.
Jacek
Pa∏àcarz
(syn pracownika
Zak∏adu FAP
w Tychach)
„Mam za sobà t´
samà uczelni´,
co kolega, tyle ˝e
na kierunku BankowoÊç i Finanse. Dlaczego wybra∏em
ten kierunek? No có˝, mówiàc z przymru˝eniem oka, to w∏aÊciwie dlatego,
˝e interesujà mnie pieniàdze. Ale bardziej powa˝nie – zawsze pociàga∏y
mnie kwestie makroekonomiczne
w skali ca∏ego paƒstwa i to by∏ chyba
g∏ówny powód. Obecnie pracuj´ jako
specjalista ds. marketingu i handlu,
ale oczywiÊcie na tym moje ambicje
si´ nie koƒczà – g∏ówny manager lub
dyrektor w jakiejÊ du˝ej firmie to mój
cel. Pieniàdze, które dziÊ otrzyma∏em,
pokryjà moje wydatki na nauk´ j´zyka
angielskiego”.
Katarzyna
Mazurkiewicz
(mama pracuje
w dziale kontroli
jakoÊci FAP)
„Jestem Êwie˝o
upieczonà absolwentkà studiów
na kierunku In˝ynieria i Ochrona Ârodowiska Politechniki Âlàskiej w Gliwicach. W∏aÊciwie
studia te by∏y nast´pstwem szko∏y

Êredniej – ukoƒczy∏am technikum
ochrony Êrodowiska i chyba tak troch´
posz∏am za ciosem. Czy to ma przysz∏oÊç? Mam nadziej´! Moja specjalnoÊç to ogrzewnictwo i
wentylacje
– wyglàda na to, ˝e zapotrzebowanie
na ekspertów w tym zakresie na rynku
istnieje.
Na razie pracuj´ jako projektant instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych – i musz´ przyznaç, ˝e nie narzekam, dlatego zapewne b´d´ chcia∏a
dalej rozwijaç si´ w tym kierunku.
Nagrod´ na pewno przeznacz´ na zakup samochodu – wszystko wskazuje
na to, i˝ b´dzie to Fiat Punto”.
Rados∏aw
Kaêmierczak
(tata jest
fotografem
zak∏adowym
FAP w Tychach)
„Na swoje studia
wybra∏em teologi´ ogólnà, poniewa˝ zawsze interesowa∏y mnie
kwestie humanistyczne, filozoficzne,
historyczne. Od kilku lat zajmuj´ si´
fotografià, ale zawsze chcia∏em nauczyç si´ ∏aciny, poczuç klimat uniwersytetu, rozmów z profesorami itd.
Interesuje mnie cz∏owiek i jego portret, bardzo lubi´ robiç zdj´cia ludziom
na ulicy, troch´ z zaskoczenia. Nie
koƒcz´ jednak swojej edukacji teologià – chcia∏bym w przysz∏oÊci spróbowaç si∏ na Wydziale Radia i Telewizji
na Uniwersytecie Âlàskim, a kiedyÊ
mo˝e, jeÊli starczy mi samozaparcia,
w ∏ódzkiej szkole filmowej. Docelowo
marzy mi si´ jednak sta∏a praca fotografa mody, fotoreportera w du˝ym
czasopiÊmie lub agencji reklamowej.
Nagrod´ z ca∏à pewnoÊcià przeznacz´
na zakup sprz´tu fotograficznego –
od jakiegoÊ czasu przymierzam si´ do
„przesiadki” z technologii analogowej
na cyfrowà. I chyba teraz si´ to uda”.
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Polska

docenia
inwestorów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Aleksander KwaÊniewski, poza udzia∏em
wuroczystoÊci wr´czenia nagród dla dzieci
pracowników, przebywa∏ zwizytà wTychach.
Zwiedzi∏ linie produkcyjne ispotka∏ si´
zkierownictwem spó∏ek Grupy Fiat wPolsce.
Wtyskim zak∏adzie Fiat Auto Poland Aleksander KwaÊniewski by∏
poraz pierwszy. Nie ukrywa∏, i˝ poziom technologiczny fabryki, jakoÊç produkcji naka˝dym jej etapie, profesjonalizm, aprzede wszystkim zaanga˝owanie za∏ogi wciàg∏e ulepszanie procesu wytwarzania, zrobi∏y nanim du˝e wra˝enie. „Fiat to najwi´kszy polski eksporter ijeden znajwi´kszych inwestorów zagranicznych” –powiedzia∏ podczas spotkania zw∏adzami spó∏ki. Doda∏, i˝ jako prezydent RP liczy nautrzymanie wa˝nego miejsca polskiej fabryki wGrupie Fiat ito, ˝e polska fabryka samochodów Fiata pozostanie jednym znajwa˝niejszych zak∏adów wGrupie.
Kilka chwil póêniej oznaczeniu polskiej fabryki mówi∏ wiceprezes Grupy
Fiat, John Elkann. Doda∏ te˝, ˝e„ubieg∏oroczna wartoÊç eksportu Fiata
zPolski wynios∏a8,9 mld z∏. AGrupa dotàd zainwestowa∏a wPolsce blisko2 mld USD”.Dla prezydenta RP nie by∏o nowoÊcià, i˝ pozycja idoÊwiadczenie polskiej fabryki wGrupie Fiat sà tak du˝e, ˝e nawet podczas
produkcji nowych modeli we W∏oszech polscy pracownicy proszeni sà opomoc jako skuteczni idoÊwiadczeni fachowcy. „To jest naprawd´ taka piecz´ç jakoÊci, zktórej mo˝emy byç dumni” –zaznaczy∏ KwaÊniewski. Odu˝ym sukcesie zpunktu widzenia produkcji, jakoÊci, eksportu, jakim jest
Fiat Panda, mówi∏ zkolei prezes spó∏ki Fiat Auto Poland, Enrico Pavoni.
„Oddawna oczekiwaliÊmy informacji, wjakim kierunku zmierzaç b´dzie
nasz rozwój –przyzna∏. –Dla nas najwa˝niejsze jest teraz to, ˝e b´dziemy
produkowaç tu dwa dodatkowe modele: nowegoFiata500 inast´pc´ Forda Ka. Wsumie rocznie zlinii produkcyjnych zje˝d˝aç b´dzie240 tys. sa-

mochodów, popo∏owie dla Forda
idla Fiata. Mamy wi´c zagwarantowanà przysz∏oÊç”.
Nowy Fiat500 ma byç produkowany
seryjnie odpo∏owy2007 roku. Jak
dotàd nie ma oficjalnej informacji
otym, kiedy dok∏adnie pojawi si´ nowy Ford Ka, napewno jednak b´dzie
to najwczeÊniej rok2008.
Przedzwiedzaniem fabryki, prezydent
KwaÊniewski wr´czy∏ zas∏u˝onym pracownikom spó∏ek nale˝àcych doGrupy Fiat ordery iodznaczenia paƒstwowe zawybitne zas∏ugi dla rozwoju polskiego przemys∏u motoryzacyjnego. Najwy˝sze otrzymali Zdzis∏aw
Arlet, cz∏onek zarzàdu Fiat Auto Poland idyrektor Zak∏adu Tychy (Krzy˝
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski)
oraz Adriano Fontana, prezes polskich spó∏ek Grupy Magneti Marelli
(Krzy˝ Kawalerski Orderu Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej).

Kolejny dobry rok

Adriano Fontana,
prezes spó∏ek
Magneti Marelli
w Polsce:
„Nie jest ∏atwo wyraziç to, co
czuje si´ w momencie tak
szczególnym i znaczàcym.
OczywiÊcie, jest to dla mnie du˝e
i emocjonujàce
zaskoczenie. Dla
obcokrajowca
otrzymanie tak
presti˝owego
odznaczenia,
do tego
wr´czonego
osobiÊcie przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polski
w obecnoÊci
przedstawicieli
najwy˝szego

szczebla kierownictwa Grupy Fiat,
jest wielkim zaszczytem
i ukoronowaniem pracy zawodowej
za granicà. OczywiÊcie, moje
pierwsze myÊli i podzi´kowania
skierowane by∏y do osoby, która
– bez mojej wiedzy – zg∏osi∏a mojà
kandydatur´ i wszystkich, którzy
jà pozytywnie zaopiniowali”.

spowodowa∏y, ˝e model Panda nie
traci swojego potencja∏u
marketingowego. Âwiadczy o tym
fakt, ˝e wyprodukowanie
na eksport w 2005 r. 215 000
sztuk tego modelu oznacza wzrost
o ponad 8 000 sztuk w stosunku
do roku poprzedniego. Obroty Fiat
Auto Poland wynios∏y w 2005 r.
8,5 mld PLN, co odpowiada kwocie
2,1 mld euro, z czego 1,8 mld euro
uzyskano w eksporcie. Rok ten jest
kolejnym, w którym bilans spó∏ki
zamknie si´ zyskiem. Na koniec
grudnia bie˝àcego roku Fiat Auto
Poland zatrudnia ponad 3550
pracowników.
W dwudziestu nale˝àcych do Grupy
Fiat polskich spó∏kach, w tym
trzech joint-venture, pracuje
obecnie ok. 9 tys. osób. Obroty
Grupy Fiat w Polsce (bez
joint-venture) za rok 2004 wynios∏y
ponad 12,5 mld z∏.
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W 2005 roku Fiat Auto Poland
wyprodukowa∏ 287 000 sztuk
samochodów, w tym oko∏o 55 000
Seicento i 232 000 ró˝nych wersji
modelu Panda. Bardzo du˝a cz´Êç,
bo 92,5% produkcji, przeznaczona
by∏a na eksport. By∏o to mo˝liwe
dzi´ki fenomenalnej jakoÊci
produkcji i niskim kosztom
wytwarzania. Tak˝e rozwój nowych
wersji i zmiany w wyposa˝eniu
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Na drodze
i w terenie
w nowych
fiatach4x4
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Zaprezentowanenapoczàtku grudnia Fiat
Sedici iPanda Cross, bez trudnoÊci
pokonujà ka˝dà tras´. Panda jest przytym
bardzo ∏atwa wmanewrowaniu. Fiaty Sedici
b´dà oficjalnymi samochodami Zimowych
Igrzysk Olimpijskich wTurynie.
Fiat Sedici od∏ugoÊci4,11m iprzeÊwicie19cm, umo˝liwiajàcym pokonywanie pochy∏oÊci inierównoÊci terenu, to samochód obogatej osobowoÊci (autorem projektu jest Giugiaro). „Wygodny jak Êredniej klasy sedan
dojazdy pomieÊcie inaautostradzie –wyjaÊnia Luca De Meo, odpowiedzialny zamark´ Fiat –jednoczeÊnie potrafi wzbudzaç zainteresowanie isympati´ wielbicieli Êrednio ekstremalnej jazdy terenowej, dzi´ki mo˝liwoÊci w∏àczenia nap´du nacztery ko∏a oraz detalom takim, jak muskularne b∏otniki, wyeksponowane nadkola ios∏ony przeciwuderzeniowe podnadwoziem”.
Nowy model wsprzeda˝y znajdzie si´ wprzysz∏ym roku. DwieÊcie egzemplarzy b´dzie mo˝na zobaczyç ju˝ jako oficjalne samochody Zimowych Igrzysk
Olimpijskich wTurynie. W2006 roku produkcja wyniesie20 tys. sztuk.
WFiacie Sedici zamontowano przek∏adni´ zaprojektowanà wraz zSuzuki
(model jest rezultatem wspó∏pracy obu firm), która pozwala nawybór trzech
ró˝nych trybów przekazywania nap´du zapomocà jednej dêwigni natunelu
Êrodkowym:2WD, Auto iLock.
Poasfalcie mo˝na zatem jeêdziç tylko zw∏àczonym nap´dem przednim,
awprzypadku nawierzchni Êliskiej zachowujàc ustawienie „normalnego” samochodu, mo˝na w∏àczyç poÊrednià pozycj´ „Auto”. Przytym ustawieniu
moment mo˝e byç przekazywany prawie wca∏oÊci naprzód lub naty∏, wzale˝noÊci odwarunków panujàcych najezdni. Przechodzàc wtryb Lock, system blokuje zmian´ przekazywania momentu narozdzia∏50/50 iwtej pozycji Sedici mo˝e bez najmniejszej trudnoÊci zmierzyç si´ nawet zterenem
odu˝ym nachyleniu.

Uwag´ osób odwiedzajàcych stanowisko Fiata naMotorshow przyciàga∏ jak
magnez nie tylko Fiat Sedici. Innym
atutem wgamie turyƒskiego producenta jest Panda Cross, produkowana
wTychach. To klejnot techniki istylistyki, wyraêniej nastawiony najazd´
terenowà. „Sàdzimy, ˝e zainteresuje
równie˝ u˝ytkowników zdu˝ych miast,
którzy wten sposób zapragnà wyró˝niaç si´ odinnych” –dodaje De Meo.
Panda Cross, wysoka imuskularna,
opasana wyró˝niajàcymi si´ bocznymi
os∏onami idobrze widocznà os∏onà silnika, robi du˝o bardziej imponujàce
wra˝enie od„normalnej” wersji4x4.
To mi´dzy innymi efekt15-calowych
felg ze stopu lekkiego, relingów dachowych inak∏adek chromowanych.
Nowy model, ceniony równie˝ ze
wzgl´du naprzestrzeƒ ijakoÊç wn´trza
nadwozia, dost´pny jest wy∏àcznie
zsilnikiem1.3 Turbodiesel Multijet

Fiat Panda Cross

o mocy 70 KM (Euro 4) i po∏àczonym
z mechanicznà pi´ciobiegowà skrzynià
biegów. Nap´d jest integralny typu inteligentnego: w normalnych warunkach 98% momentu przekazywane
jest na oÊ przednià, rozdzielajàc si´
natomiast na cztery ko∏a przy niskiej
przyczepnoÊci kó∏ do drogi, na zaÊnie˝onej, oblodzonej lub b∏otnistej nawierzchni i w przypadkach, gdy opony
nie znajdujà si´ w tych samych warunkach przyczepnoÊci.
Pozycj´ jazdy w Pandzie Cross mo˝na
dostosowaç do ka˝dej postury, a peda∏y i kierownica sà proporcjonalne
do d∏ugoÊci ramion i nóg. Na asfalcie
osiàgi samochodu sà niezwykle dynamiczne, przy ∏atwym manewrowaniu dzi´ki dobrze wykalibrowanemu
ustawieniu, które powoduje zachowanie precyzyjnego toru jazdy na zakr´tach, pomimo, i˝ auto ma tak du˝y przeÊwit (17 cm).

Show car
„Poza Fiatem”
Wywodzi si´ z terenowego pojazdu
wojskowego 4x4”, czyli Iveco LMV
(Light Multirole Vehicle)
znajdujàcego si´ na wyposa˝eniu
rozmaitych si∏ zbrojnych, poczàwszy
od armii angielskiej, skoƒczywszy
na w∏oskiej. Show-car ma
d∏ugoÊç 4,9 m, wysokoÊç
powy˝ej 2 m i szerokoÊç 2,2 m.
Masa samochodu w pe∏ni
obcià˝onego wynosi siedem ton

i mo˝e on zmieÊciç do pi´ciu
pasa˝erów przy obcià˝eniu
u˝ytkowym oko∏o trzech ton. Dzi´ki
sta∏emu nap´dowi 4x4, wysokiemu
przeÊwitowi (50 cm) i bardzo
skutecznemu systemowi zawieszeƒ
niezale˝nych, mo˝e zmierzyç si´
z ka˝dà sytuacjà i trasà: mo˝e
pokonaç nachylenie boczne 40%,
i wzd∏u˝ne 80%.
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Fiat Sedici

Ciàg∏y nap´d integralny – ze zmiennym rozdzia∏em momentu, sterowanym automatycznie przez sprz´g∏o wiskotyczne umieszczone tu˝ przed tylnym nap´dem – powodujà, ˝e w trudnym terenie nowa P anda w wersji
Cross okazuje si´ zwinnym autem. Ponadto montowany jest w niej ELD jako
wyposa˝enie dodatkowe w stosunku
do dost´pnej do tej pory wersji 4x4,
a tak˝e dodatkowe reflektory i os∏ony
z tworzywa sztucznego, które wyraênie
odró˝niajà jà od 4x4.
ELD (Electronic Locking Differential)
interweniuje hamujàc ko∏a wpadajàce
w poÊlizg i przekazuje moment na odpowiednie ko∏o przeciwne na tej samej osi. ELD w∏àcza si´ manualnie
poprzez naciÊni´cie przycisku w górnej
cz´Êci deski rozdzielczej i pozostaje
w∏àczony do uzyskania maksymalnej
pr´dkoÊci 30 km/h, wy∏àczajàc si´ automatycznie powy˝ej tej pr´dkoÊci
granicznej. W∏àczenie blokady ELD
mo˝e okazaç si´ konieczne tylko
w ekstremalnych warunkach (osie nachylone po przekàtnej i ko∏a przeciwne
podniesione, na przyk∏ad przednie
prawe i tylne lewe), w których Panda
Cross nie cz´sto si´ znajdzie. Natomiast na b∏ocie, Êniegu i innych pod∏o˝ach o niskiej przyczepnoÊci to ma∏e
auto porusza si´ swobodnie jadàc nawet po lepkim i Êliskim b∏ocie.
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Nowe
Doblò
vanem roku
Nowe Doblò zamierza powtórzyç sukces
swojego poprzednika. I ma sporo atutów,
by to uczyniç, czego najlepszym dowodem
jest zaszczytny tytu∏ vana roku dla wersji
dostawczej. Odkryjmy tajniki tego modelu,
który od listopada jest ju˝ w sprzeda˝y.

13 paêdziernika Doblò Cargo zosta∏o wyró˝nione tytu∏em „Van roku 2006”,
przyznanym przez jury z∏o˝one z dziennikarzy prasy specjalistycznej z 19 krajów Europy. To wymarzony poczàtek drogi odm∏odzonego Doblò do sukcesu,
jaki majà mu zapewniç liczne nowoÊci: innowacyjny design, zwi´kszona pojemnoÊç i ∏adownoÊç, bogata gama wersji z d∏ugim rozstawem osi oraz silniki diesel Multijet. Modernizacji doczeka∏a si´ tak˝e odmiana osobowa.
Oba pojazdy majà nieco wi´ksze rozmiary: 425 cm d∏ugoÊci, 172 cm szerokoÊci i 183 cm wysokoÊci. Z przodu uwag´ zwracajà reflektory z podwójnym
uk∏adem optycznym oraz kratka ch∏odnicy w kszta∏cie litery „V”, schodzàca
z maski na zderzak. Nowe sà równie˝ zderzaki, obrotowe lampy tylne oraz
ochronne listwy boczne. Wewnàtrz elementy z blachy zosta∏y cz´Êciowo zas∏oni´te poszyciem. T onacja deski rozdzielczej, w górnej cz´Êci ciemno,
a w dolnej jasnoszara, pot´guje wra˝enie przestronnoÊci kabiny . Wachlarz
nowoÊci uzupe∏niajà fotele, egzotyczne kolory oraz pó∏ka nad przednià szybà.
Silniki, wszystkie zgodne z normà Euro 4, sà ekologiczne, ciche, elastyczne
i ekonomiczne w u˝ytkowaniu. W obu wersjach klient ma do wyboru nowy 8zaworowy silnik 1,4 Fire o mocy 77 KM lub 1,6 l Torque Natural P ower
na benzyn´ i metan. W przypadku osobówki gama zwi´ksza si´ o trzy nowe
turbodiesle – 1,3 16v Multijet 85 KM, 1,9 8v Multijet 120 KM (oba z turbospr´˝arkà o zmiennej geometrii i z filtrem czàstek sta∏ych) i 1,9 8v Multijet 105 KM – a w wersji Cargo o 1,3 16v 75 KM i 1,9 8v 105 KM.
W obu wersjach zachowano elementy, które decydowa∏y o powodzeniu Doblò. Tak wi´c model komfortem i ∏atwoÊcià w obs∏udze nie ust´puje samochodom kombi, a przestronnoÊcià i dynamikà autom jednobry∏owym, od któ-

rych jest taƒszy i bardziej kompaktowy. Podobnie jak w MPV (Multi Purpose Vehicle) fotel kierowcy znajduje si´
doÊç wysoko, a du˝e przeszklone powierzchnie zapewniajà nas∏onecznienie wn´trza, w którym w wersji Family mo˝e wygodnie podró˝owaç nawet
siedem osób. Poza tym Doblò wyró˝nia najwi´kszy baga˝nik w swoim segmencie (od 750 do 3000 l) i dêwignia
zmiany biegów zamontowana w Êrodkowej cz´Êci deski rozdzielczej. Z wersji dostawczej b´dà zadowolone osoby, którym samochód s∏u˝y do pracy.
Przewag´ nad konkurencjà Doblò
Cargo zawdzi´cza ∏atwemu dost´powi
do cz´Êci baga˝owej, bogatej gamie
opcji, dobrym osiàgom, wysokiemu
poziomowi bezpieczeƒstwa, komfortu
i ergonomii, ma∏emu zu˝yciu paliwa
i ni˝szym kosztom u˝ytkowania. Poza tym dzi´ki nowym wersjom „Maxi”
z d∏ugim rozstawem osi, model nie
ma sobie równych, je˝eli chodzi od∏u-

Nagrod´ „International
Van of the Year 2006”
odebra∏ Lorenzo Sistino,
odpowiedzialny za Brand
Samochodów
Dostawczych Fiata.
UroczystoÊç odby∏a si´
podczas „European
Road Transport Show”
w Amsterdamie, gdzie
nowe Doblò mia∏o swojà
Êwiatowà prapremier´.

goÊç (206 cm, o 38 cm wi´cej ni˝
w pojeêdzie z krótkim rozstawem), pojemnoÊç (4 metry szeÊcienne) i ∏adownoÊç (850 kg) luku baga˝owego.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e nowe wersje
zrodzi∏y si´ z rzeczywistego zwi´kszenia rozstawu, nie ze zwyk∏ego wyd∏u˝enia zwisu tylnego. T o rozwiàzanie
bardziej ucià˝liwe, ale niesie ze sobà
wi´cej korzyÊci, poczàwszy od opty-

malizacji rozmieszczenia ∏adunku pomi´dzy osiami, zapewniajàcej lepszà
dynamik´, a skoƒczywszy na poprawie noÊnoÊci: o 105 kg dla wersji
z krótkim rozstawem (z 625 do 730
kg) i o 45 dla tych o zwi´kszonej ∏adownoÊci (z 805 do 850 kg). T a
ostatnia jest tak˝e zas∏ugà nowych
opon, gwarantujàcych lepszà przyczepnoÊç i stabilnoÊç pojazdu.

Podczas swej pi´cioletniej
obecnoÊci na rynku Doblò zdoby∏o
serca ponad 460 tysi´cy klientów.
Wprowadzone pod koniec 2000 r.
w niszowym, ale rozwojowym
segmencie, w wersji osobowej
sprzeda∏o si´ w 150 tysiàcach,
a w popularniejszej, dostawczej,
a˝ w 310 tysiàcach egzemplarzy,
z czego 80 tysi´cy pozosta∏o
w Turcji, w której jest wytwarzane.
Liczby te czynià Doblò drugim
– po Ducato – najlepiej
sprzedajàcym si´ modelem gamy
samochodów dostawczych Fiata,
i majà istotny wp∏yw na notowanà
w ostatnich latach popraw´
wyników ca∏ej marki. Podczas
prezentacji modelu dla prasy
Lorenzo Sistino, odpowiedzialny
za Lekkie Samochody Dostawcze,
przypomnia∏, ˝e w pierwszych
dziewi´ciu miesiàcach 2005 r.
sprzeda˝ Fiata Auto wzros∏a
o 12%, a na koniec roku
powinna wynieÊç oko∏o 340
tysi´cy sztuk, z czego 230 tysi´cy
w samej Europie. We W∏oszech
marka wcià˝ utrzymuje dominujàcà
pozycj´, z ponad 40-procentowym
udzia∏em, a mianem najlepszego
importera cieszy si´ w Polsce
(25%), Francji i w Niemczech. Ju˝
dziÊ znajduje si´ w pierwszej
trójce czo∏owych producentów
na rynku europejskim, a do 2007 r.
planuje zwi´kszyç swój udzia∏
z 10,7% do 12%, inwestujàc
w nowe wyroby i w rozwój sieci.
Nowe Doblò Cargo wyznacza
poczàtek procesu odÊwie˝ania
ca∏ej gamy samochodów
dostawczych, który zostanie
przeprowadzony do koƒca roku
2006. Nak∏ady na ten cel zamknà
si´ kwotà 2 miliardów euro.
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Zgrany kwartet
„Na przyk∏ad – wtràca Luca – zespo∏y nap´dowe nowego
Czwórka ambitnych, pe∏nych entuzjazmu trzydziestolatków:
modelu zosta∏y opracowane osobno dla auta osobowego
Carla Fontanella, Simona Piccinini, Luca Spataro i Giovanni
i osobno dla dostawczego, nie tylko ze wzgl´du na ró˝ne
Volpes – to zespó∏ projektantów nowego Doblò. Zgranormy emisji spalin, ale i na kwesti´ zwrotnoÊci obu pojazna paczka, która doskonale przyswoi∏a sobie zasady pracy
dów. To samo dotyczy zawieszeƒ i hamulców”. Luca to intew grupie. Opowiadajà, jak powstawa∏o nowe Doblò. Mógration manager, czyli przedstawiciel Fiata Powertrain Techwi 28-letnia Carla, product manager: „Kiedy podejmuje si´
nology. Jego zadaniem jest koordynowanie dzia∏aƒ ró˝nych
decyzj´ o modernizacji samochodu, nale˝y w pierwszej kos∏u˝b zajmujàcych si´ silnikami i skrzyniami biegów. „PrzelejnoÊci zbadaç potrzeby klientów i przestudiowaç tendencje
prowadzone przez nas testy – mówi – by∏y bardzo wymagarynku. Egzaminowi poddawane sà zatem wskaêniki techniczjàce. Samochód jest doÊç ci´˝ki, dlatego zarówno skrzynie
ne, handlowe, jakoÊciowe itd., i dopiero wtedy mo˝na zdebiegów jak i sprz´g∏a muszà sprostaç wi´kszym napr´˝ecydowaç o tym, jak i gdzie interweniowaç”.
niom. Wersja Cargo zosta∏a poddana tym samym próbom
OdÊwie˝anie modelu, który odniós∏ sukces, nie jest ∏atwe.
co osobowa, ale z innymi obcià˝eniami”. W tej kwestii funGiovanni, który zajmowa∏ si´ koordynacjà prac nad karosedamentalna okaza∏a si´ wspó∏praca z tureckim zak∏adem
rià, mechanikà i elektrykà nowego Doblò, wyjaÊnia: „WychoTofas i dostawcami lokalnymi. „Powsta∏ jedyny w swym rodzàc od ju˝ dobrego wyrobu, masz pewnà przewag´, ale
dzaju zespó∏ w∏osko-turecki. Sp´dzaliÊmy ca∏e tygodnie
z drugiej strony wi´cej ograniczeƒ. P omyÊlmy choçby o now zak∏adzie, a z kolei jego kierownicy i pracownicy fizyczni
wych elementach karoserii, które nale˝y w
jakiÊ sposób
Êledzili post´py prac nad Doblò tu w Turynie” – mówi Luca.
„skleiç” ze starymi”. W przypadku Doblò zmiany by∏y szczeA Giovanni dodaje: „Nasi tureccy koledzy zasygnalizowali
gólnie g∏´bokie: inny styl, nowe silniki, nowe wersje, ado tenam na przyk∏ad pewne usprawnienia w stogo dochodzi∏a jeszcze z∏o˝onoÊç gamy . „Sasunku do aktualnego modelu oraz trudnoÊci,
mochód dostawczy – przypomina Carla, – muz jakimi spotykali si´ podczas monta˝u”.
si dysponowaç bardziej z∏o˝onà siatkà wyrobu
Od lewej:
S∏uchaç klienta, korzystaç z dziedzictwa przeni˝ osobowy. A w przypadku Doblò mamy
Simona Piccinini,
sz∏oÊci, dobrze wspó∏pracowaç w grupie – to
przecie˝ do czynienia z obiema wersjami. Aby
Giovanni Volpes,
jeden z kluczy do zaprojektowania modelu
odÊwie˝yç model a jednoczeÊnie nie wpaÊç
Carla Fontanella
skazanego na sukces.
w wysokie koszty, musieliÊmy szukaç synergii
i Luca Spataro
„Carla, Giovanni i Luca wykonali Êwietnà robopomi´dzy wersjami, ale
t´ – podkreÊla Simona, która pracuje w dziale
nie tracàc specyfiki
samochodów dostawczych Brand Promotion
˝adnej z nich”.
– teraz trzeba Doblò w∏aÊciwie wypromowaç.
W Amsterdamie wystawiliÊmy z naszymi kontrahentami Doblò przystosowane do ich potrzeb. Na przyk∏ad z firmà Ferrero opracowaliÊmy pojazd
termoizolacyjny do przewozu Nutelli.
Nowe Doblò Cargo b´dzie te˝ sponsorem w∏oskiej reprezentacji hokejowej
na Olimpiadzie w Turynie w 2006 r.
Bo ten sport kojarzy si´ z si∏à, wigorem, odpornoÊcià i pracà
w zespole, czyli
wszystkim tym,
co charakteryzuje
nowe Doblò”.

Po Grande Punto maksymalnà punktacj´ zdobywa tak˝e Croma, potwierdzajàc szczególnà uwag´, jakà Fiat
Auto przywiàzuje do kwestii bezpieczeƒstwa. Za ochron´ kierowcy i pasa˝erów EuroNCAP przyzna∏ modelowi
pi´ç gwiazdek, za zabezpieczenie dzieci zaledwie jednà mniej. To cenne wyró˝nienie, albowiem testy, za pomocà
których technicy EuroNCAP sprawdzajà samochody, sà bardzo surowe.
Przyk∏adowo: auta muszà uderzyç czo∏owo w betonowà barier´ przy pr´dkoÊci 64 km/godz., a bokiem w ruchomà, sztywnà przeszkod´ o
gruboÊci 1,5 metra przy pr´dkoÊci 50
km/godz. Cykl prób obejmuje ponadto
symulacj´ potràcenia pieszego i zderzenia bocznego z motocyklem.
Pi´ç gwiazdek to Êwietny wynik, który
projektanci Cromy osiàgn´li dzi´ki 18

tysiàcom godzin obliczeƒ, 120 testom zderzeniowym, 200 próbom
komponentów i podsystemów.
W efekcie powsta∏ jeden z najbezpieczniejszych samochodów, co jest
zas∏ugà równie˝ solidnej karoserii

Fiat Croma zosta∏
poddany bardzo surowym
próbom. Powy˝ej:
uderzenie w barier´.

Stefania Castano

Maksymalna punktacja EuroNCAP, jakà
otrzyma∏ ten model, to nie tylko wielki
rynkowy sukces, ale nagroda za
zaanga˝owanie si´ Fiata Auto w popraw´
poziomu bezpieczeƒstwa.

firma

na piàtk´!

oraz licznych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych w wyposa˝eniu seryjnym: siedmiu poduszek powietrznych (w tym
dwóch dual stage), pasów bezpieczeƒstwa z napinaczami i ogranicznikami obcià˝enia oraz specjalnych zag∏ówków chroniàcych szyj´ przed obra˝eniami.
Chroniàc pasa˝erów w razie wypadku
Fiat Croma zapewnia równie˝ wysoki
poziom bezpieczeƒstwa aktywnego,
dysponujàc wyszukanymi urzàdzeniami elektronicznymi kontrolujàcymi dynamik´ pojazdu. Nale˝y do nich m.in.
ABS zintegrowany z elektronicznym
korektorem hamowania EBD oraz
system ESP, pomagajàcy kierowcy zachowaç kontrol´ nad
pojazdem
w momencie, kiedy zagro˝ona jest jego stabilnoÊç. Zale˝nie od wersji system ten wyposa˝ony jest dodatkowo
w nast´pujàce mechanizmy: ASR,
optymalizujàcy tor jazdy niezale˝nie
od pr´dkoÊci; MSR, reagujàcy w przypadku gwa∏townej zmiany biegów
zwi´kszajàc obroty silnika i w ten sposób zapobiegajàc zablokowaniu si´
kó∏ nap´dowych w sytuacji niskiej
przyczepnoÊci; HBA, urzàdzenie elektroniczno-hydrauliczne uruchamiajàce si´ podczas awaryjnego hamowania; oraz Hill Holder, pomagajàcy kierowcy w ruszaniu pod górk´.
Dzi´ki tej kompleksowej ochronie Fiat
Croma odnosi ogr omne sukcesy.
Od dnia premiery podbi∏ serca ponad 22 000 Europejczyków, którzy
z∏o˝yli ju˝ zamówienia. P o∏owa z nich
wybra∏a dwie najbogatsze wersje:
40% zdecydowa∏o si´ na
Crom´
Emotion, a 10% na wyposa˝enie
Must, obejmujàce m.in. obr´cze
z aluminium 18”, tapicerk´ ze skóry
oraz otwierany dach Sky Dome. JeÊli
chodzi o silniki, najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ turbodiesle
1,9
Multijet 16v 150 KM (wybiera
go 60% klientów) oraz mocny 2,4
Multijet 200 KM (10% klientów).
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Produkcja
namiar´

miliona
Pierwszy milionowy silnik1.3 SDE75KM
zjecha∏ ztaÊm monta˝owych FIAT-GM
Powertrain Polska14 listopada br. Trafi
doW∏och inowegoFiataGrande Punto.
Dla pracowników jest to kolejny wa˝ny
etap whistorii zak∏adu.

„Small-diesle” zBielska-Bia∏ej montowane sà obecnie wdwudziestu jeden typach samochodów –odsegmentu AiB, a˝ poma∏e ci´˝arówki. Spó∏ka wspó∏pracuje obecnie ztrzema potentatami motoryzacyjnymi –Fiatem, General Motors iSuzuki. Wsumie silniki dostarczane sà
dopi´tnastu fabryk wEuropie. „Dotàd nasze produkty trafia∏y g∏ównie
dokrajów europejskich –podkreÊla Tadeusz Âwierczek, prezes zarzàdu
idyrektor Fiat-GM Powertrain Polska. –Odprzysz∏ego roku b´dziemy je
wysy∏aç tak˝e doBrazylii”.
JednoczeÊnie przez ca∏y czas wspó∏ce trwajà prace zmierzajàce doosiàgni´cia wiosnà2006 roku zdolnoÊci produkcyjnych napoziomie700 tys.
silników rocznie (obecnie oko∏o551 tys.). Dopierwszego zprodukowanych tutaj odpoczàtku silników typu „small diesel” omocy70KM do∏àczy∏y wostatnim czasie jednostki ojeszcze doskonalszych parametrach, a jednoczeÊnie jeszcze mniejszym zu˝yciu paliwa–75,85 i90KM.
Spó∏ka wspó∏pracuje ze105 dostawcami krajowymi izagranicznymi,
zczego24 firmy to dostawcy zPolski (23%). Fiat-GM Powertrain Polska
jest te˝ najwi´kszym pracodawcà wregionie bielskim. Ju˝ wkrótce,
poprzyj´ciu kolejnych300 pracowników, fabryka b´dzie zatrudniaç1680 osób. Naten aspekt uwag´ zwróci∏ m.in. obecny podczas
uroczystoÊci wfabryce Wies∏aw Handzlik, przewodniczàcy Rady Miejskiej
wBielsku-Bia∏ej. „Zak∏ad ten wyraênie przyczynia si´ dozmniejszenia
wskaênika bezrobocia wnaszym mieÊcie” –mówi∏, gratulujàc dyrekcji
iza∏odze sukcesu.

Praca prowadzona jest obecnie
wsystemie trzyzmianowym. Dzi´ki
temu zlinii produkcyjnych schodzi
teraza˝ 2,4 tys. silników nadob´.
Wspomniane wczeÊniej przygotowania dozwi´kszenia produkcji do700
tys. egzemplarzy SDE rocznie, które
prowadzone sà w zak∏adzie,powodujà, i˝ od1 lutego2006 roku wfabryce wprowadzony zostanie szeÊciodniowy tydzieƒ pracy maszyn,
aza∏oga b´dzie pracowaç Êrednio

Dotychczasowe jubileusze w produkcji
silników Fiat-GM Powertrain Polska

Spó∏ka FIAT-GM Powertrain
Polska powsta∏a
1 grudnia 2000 roku.
Utworzona zosta∏a na terenie
Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej na bazie by∏ego
Zak∏adu Mechaniki Fiat Auto
Poland. Produkcja pilota˝owa
rozpocz´∏a si´ 9 grudnia
2002 r. po znacznej
przebudowie i modernizacji
zak∏adu w celu przygotowania
do nowoczesnych rozwiàzaƒ
technologicznych. Oficjalne
uruchomienie seryjnej produkcji
sztandarowego wyrobu firmy
– silnika wysokopr´˝nego
1.3 SDE, mia∏o miejsce 26
marca 2003 roku. Pierwszy
silnik trafi∏ do Fiata Punto.

5 dni w tygodniu w czteromiesi´cznym okresie rozliczeniowym.
Warto przypomnieç, i˝ w 2005 roku
komisja konkursowa przydzielajàca
nagrody „International Engine of the
Year” przyzna∏a produkowanemu
w FIAT-GM Powertrain Polska silnikowi turbo diesel 1.3 SDE zaszczytny tytu∏ „Silnik roku 2005” w kategorii 1 do 1,4 litra. Produkt spó∏ki
wyprzedzi∏ w kolejnoÊci: 1.3 IMA
Honda, 1.4 diesel P eugoet-Citroën/Ford, 1.4 FSI V olkswagen, 1.4
diesel Toyota, 1.3 Daihatsu.
Najbardziej istotne dla klienta korzyÊci wynikajàce z u˝ytkowania tego˝
silnika, to ca∏a technologia ma∏ogabarytowego silnika 1.3 SDE, która
przek∏ada si´ na: znaczàce obni˝e-

nie poziomu zu˝ycia paliwa, bardzo
niski poziom ha∏asu, wi´kszy komfort, p∏ynnà, dajàcà satysfakcj´ jazd´ zwiàzanà z doskona∏à progresjà
momentu obrotowego (zapewnionego dzi´ki udoskonalonemu systemowi sterowania spalania), du˝à
elastycznoÊç i szybkà reakcj´ silnika, która przypomina swym zachowaniem coraz bardziej silniki benzynowe ze wzgl´du na szerszy zakres
liczby obrotów (na przyk∏ad odci´cie
paliwa nie wyst´puje po przekroczeniu 4000 obrotów/min, a dopiero
po 5000) oraz parametry ekologiczne pozwalajàce temu silnikowi
na popraw´ – typowych dla silników
diesla – takich cech, jak emisja CO2
i czàsteczek sta∏ych.
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19 wrzeÊnia 2003 – 50.000 SDE – Opel Corsa
17 listopada 2003 – 100.000 SDE – Fiat Punto
24 lutego 2004 – 200.000 SDE – Lancia
18 maja 2004 – 300.000 SDE – Lancia
31 sierpnia 2004 – 400.000 SDE – Opel Corsa
19 listopada 2004 – 500.000 SDE – Fiat Punto
8 lutego 2005 – 600.000 SDE – Opel Agila
16 kwietnia 2005 – 700.000 SDE – Opel Corsa
21 czerwca 2005 – 800.000 SDE – Fiat Idea
13 wrzeÊnia 2005 – 900.000 SDE – Fiat Idea
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Ekspansja
nawschodni
rynek
Rynek wschodni nie ma tajemnic dla CNH
Polska. Dlatego Grupa CNH zwróci∏a si´
dop∏ockiej spó∏ki opomoc wekspansji
naten rynek, zainteresowany posiadaniem
dobrego sprz´tu rolniczego przydatnego
isprawdzonego wtamtejszych warunkach.
To niezwykle wa˝ne jak firmie odlat dzia∏ajàcej wEuropie przychodzi pracowaç naobszarze zupe∏nie ró˝nym kulturowo. Owiele trudniej jest prowadziç interesy ludziom przyzwyczajonym dozupe∏nie ró˝nych standardów,
aczasem nawet zasad prowadzenia rozmów inegocjacji. Owiele trudniej
jest oceniç oczekiwania rynku, przewidzieç czym firma potrafi zainteresowaç
potencjalnego klienta oraz najakà skal´ sprzeda˝y mo˝e liczyç.
Ten pierwszy, najtrudniejszy okres narynku wschodnim, obejmujàcym m.in.
dawne kraje ZSRR, CNH Polska ma ju˝ poza sobà. Nabyta wiedza okaza∏a
si´ cenna tak˝e dla Grupy CNH, która poprosi∏a p∏ockà spó∏k´ opomoc
wekspansji nateren Uzbekistanu.
Odprawie dziesi´ciu lat nauzbeckich polach pracujà bowiem kombajny CASE dozbioru zbó˝, kombajny CASE dozbioru bawe∏ny, tak˝e ciàgniki CASE
omocy140 i240KM.
Maszyny produkowane przez CASE sà oceniane bardzo wysoko, co regularnie potwierdzajà tamtejsi rolnicy proszàc, by maszyny te sta∏y si´ trwa∏ym
elementem wkrajobrazie Uzbekistanu. Wysokà ocen´ uzyska∏y równie˝
siewniki oÊmiorz´dowe produkcji kanadyjskiej. Teraz grupa CNH Global,
pozbadaniu wszystkich uwarunkowaƒ naobszarze Uzbekistanu, postanowi∏a podjàç prób´ wprowadzenia naten rynek kombajnów New Holland serii
TC iciàgników omocy95KM.
Osobà oddelegowanà zCNH Polska jest Zdzis∏aw Kalinowski. Jak mówi,
zhandlowego punktu widzenia niezwykle istotnejest istnienie tutaj centralnego rozdzielnictwa Êrodków finansowych nainwestycje izakupy maszyn. To

Kombajny CASE do zbioru bawe∏ny

najbardziej rzuca si´ woczy. „Co nas
∏àczy? Napewno ch´ç posiadania
dobrego sprz´tu, przydatnego wwarunkach uzbeckich. Sprz´tu, który
prezentuje naprawd´ wysoki poziom
jakoÊciowy”.
Narynku uzbeckim pracuje oko∏o tysiàca kombajnów zbo˝owych CASE
iznaczna liczba kombajnów dozbioru
bawe∏ny oraz ciàgników –zpewnoÊcià wi´c marki nie sposób pominàç.
„Ceny maszyn naszej firmy sà wy˝sze
odcen np. techniki rosyjskiej, ale
zato sa dobre jakoÊciowo iÊwietnie
dostosowane dotutejszych trudnych
warunków pracy” –podkreÊla Kalinowski.
WUzbekistanieistniejà spó∏ki jointventure –UzCaseMash, UzCaseSerwice, UzcaseTractor iUCAL jako firma
leasingowa. Worganizacjach tych
pracuje kilku obcokrajowców, nie wi´cej jednak, ni˝ pi´ç dosiedmiu osób.

„Podró˝e to istotny wycinek mojej
pracy, Êrednio jestem w Uzbekistanie
trzy tygodnie, a potem wracam
na dwa tygodnie do Polski – przyznaje Kalinowski. – Lot w jednà stron´
na trasie Taszkient – Warszawa to
prawie dziewi´ç godzin”.
Obecnie rozwa˝any jest tylko optymistyczny wariant wejÊcia CNH na rynek
uzbecki. W∏adze spó∏ki sà przekonane, ˝e ju˝ wkrótce „emblematy firmy
b´dà widoczne na pszenicznych ∏anach Uzbekistanu”.
Wiele wskazuje na to, ˝e Uzbekistan
jest tylko poczàtkiem azjatyckiej drogi
Grupy CNH. Rozwa˝ane sà bowiem
strategiczne decyzje dotyczàce rozszerzenia sprzeda˝y maszyn rolniczych równie˝ w krajach sàsiadujàcych z Uzbekistanem, takich jak T ad˝ykistan, Pakistan, Turkmenistan,
itd. Na razie jednak Grupa chce
w sposób widoczny uaktywniç si´
na rynku uzbeckim i wprowadzaç tam
maszyny produkowane w Europie.

Uzbekistan
oczami Polaka
Uzbekistan jest typowym paƒstwem
azjatyckim o kontynentalnym
klimacie wyró˝niajàcym si´
wysokimi temperaturami
w okresach wiosenno-letniojesiennym i prawie angielskà zimà.
Jest to kraj o typowo wschodniej
kulturze i mentalnoÊci.
JednoczeÊnie Uzbecy to ludzie
o spokojnym usposobieniu,
pracowici i przyjacielsko nastawieni
do obcokrajowców. Kraj
przywiàzany do swoich bogatych
tradycji, lecz równie˝ otwarty
na wszystko co post´powe
w Êwiecie. Potrawà narodowà jest
p∏ow, czyli potrawa z ry˝u, baraniny
i specyficznych wschodnich
przypraw, której nale˝y
obowiàzkowo skosztowaç. Uzbecy
kultywujà strój narodowy, którego

Zdzis∏aw Kalinowski z CNH pomaga w zdobyciu r ynku wschodniego

najbardziej widocznym elementem
jest charakterystyczna kwadratowa
czapeczka, cz´sto kunsztownie
zdobiona. W ch∏odne dni strzegàcy
tradycji Uzbecy odziewajà „czapan”
rodzaj naszego ˝upana, który
przepasany jest chustà,
spe∏niajàcà rol´ pasa. Przy
uroczystych okazjach jak wesela,
spotkania rodzinne itp., „czapan”
jest bogato ozdabiany z∏otymi
naszyciami, które sprawiajà, ˝e
wyglàda naprawd´ imponujàco.
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Pozostali to Uzbecy . Kontakty
mi´dzy nimi, a polskimi biznesmenami sà przyjacielskie i nie ograniczajà
si´ tylko do spraw s∏u˝bowych. Ka˝dy dzieƒ
umo˝liwia lepsze poznawanie rynku, jego potrzeb i ludzi.
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Wizytówka

Europolu
WGdaƒsku uruchomiono kolejnà stacj´
dealerskà IVECO. Ten obiekt owyjàtkowej
urodzie powsta∏ wciàgu pi´ciu miesi´cy.
Wprzypadku Europolu poj´cie szybko nie
znaczy wcale, ˝e ma byç byle jak.
Przedrozpocz´ciem budowy du˝o uwagi poÊwi´cono lokalizacji, ale nie
by∏ to czas stracony. Zpunktu widzenia kierowców ci´˝arówek, serwis znajduje si´ bowiem wwymarzonym miejscu: obwodnica Trójmiasta, obrze˝a
Gdaƒska, (wylot wkierunku Tczewa). Lokalizacja to jeden zjegoatutów. Tutaj bowiem zaplanowano rozbudow´ w´z∏a drogowego polegajàcà napo∏àczeniu krajowej imi´dzynarodowej „siódemki” (E77) zobwodnicà Trójmiasta.
Dzia∏k´ opowierzchni oko∏o hektara zagospodarowano wsposób przemyÊlany. Wieloletnie doÊwiadczenie wprowadzeniu obs∏ugi samochodów ci´˝arowych (pierwsza stacja Europolu dzia∏a odwielu lat wOlsztynie) przynios∏o wymierne efekty. Budynek zpomieszczeniami biurowo-serwisowymi zosta∏ zlokalizowany wcentralnym punkcie dzia∏ki, adooko∏a wygospodarowano miejsce nadrogi iparkingi. Wefekcie kierowcy ci´˝arówek nie sà zmuszeni
dom´czàcego iczasoch∏onnego manewrowania. Wszystkie stanowiska
doobs∏ugi sà przejazdowe! ¸àcznie jest ich pi´ç, ka˝de od∏ugoÊci ok.20m.
Nadwóch znajdujà si´ kana∏y, trzecie wkrótce zostanie wyposa˝one w6-tonowy podnoÊnik. Kolejne dwa zajmujà myjnia oraz stacja diagnostycznazlinià Maha. Wplanach jest monta˝ suwnicy, centralnego (elektronicznego)
systemu dystrybucji oleju oraz zakup nowoczesnego, przenoÊnego komputera diagnostycznego E.A.SY. (obecnie stacja u˝ywa stacjonarnego Modusa).
Jak przysta∏o nape∏nowartoÊciowy warsztat, znajduje si´ tutaj równie˝ stanowisko telematyczne, s∏u˝àce dozdalnego ∏àczenia si´ zbazà danych pojazdów we W∏oszech (np. wcelu aktualizacji iprogramowania kaset sterujàcych). Magazyn cz´Êci zamiennych ma powierzchni´380 m 2.Wymagany

przez IVECO Poland zapas cz´Êci jest
ju˝ napó∏kach. Magazynierzy dysponujà bezpoÊrednim po∏àczeniem sieciowym zcentralnym magazynem cz´Êci zamiennych IVECO wBielsku-Bia∏ej. Zale˝nie odzapasu cz´Êci inarz´dzi warsztat deklaruje ch´ç przyj´cia
iobs∏ugi ci´˝arówek ka˝dej marki.
Klientów nie powinno zabraknàç, poniewa˝ przebiega t´dy wi´ksza cz´Êç
tranzytu kontenerowego. Wprojekcie
przewidziano nawet „mini hotel” dla
kierowców –wtej chwili dodyspozycji
sà2 komfortowo urzàdzone pokoje
z∏azienkami.
Nowy punkt dealerski Iveco wyró˝nia
si´ estetykà. Serwis zbudowano
woparciu oprecyzyjnie okreÊlone regu∏y wystroju korporacyjnego (tzw.
„corporate identity”). Dzi´ki tym zasadom zachowanazostaje, mi´dzy innymi, niebywa∏a dba∏oÊç oszczegó∏y
–poczàwszy odzewn´trznego wystro-

Natale Rigano, odpowiedzialny za rynek krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej podczas inauguracji Europolu
podkreÊli∏ znaczenie punktu otwartego
w∏aÊnie w tym miejscu, zwracajàc przede
wszystkim uwag´ na rozpocz´cie budowy nowego terminalu kontenerowego. Doda∏ te˝, ˝e nowo otwarty punkt
wype∏nia luk´ w sieci dealerskiej IVECO w tym wa˝nym regionie Polski.
„Europol Gdaƒsk dynamicznie wystartowa∏, ale b´dzie go te˝ cechowa∏a dynamiczna kontynuacja. Chc´, aby
klienci dostawali coÊ wi´cej, ni˝ tylko
standardowà obs∏ug´” – powiedzia∏
prezes firmy, Jacek Galiƒski – jeden
z g∏ównych autorów projektu. Do us∏ug
tych nale˝y m.in. kompleksowa obs∏uga flot oraz najem d∏ugoterminowy.
Szansà na popraw´ sprzeda˝y ci´˝kich samochodów IVECO jest, wed∏ug
prezesa Europolu, nowy Trakker. Zainteresowanie w rejonie Gdaƒska tà ci´˝arówkà (zdobywczynià drugiego miej-

ju po najdrobniejsze znaki graficzne.
W efekcie powsta∏ prawdopodobnie
naj∏adniejszy i najlepiej wyposa˝ony
obiekt sieci IVECO w Polsce.
Pracujàca na dwie zmiany stacja obs∏ugi zatrudnia 15 osób. Na placu dost´pnych jest „od r´ki” 15 samochodów. Klienci mogà te˝ przetestowaç
ci´˝arówki IVECO: do ich dyspozycji
jest m.in. ciàgnik siod∏owy Stralis z silnikiem o mocy 430 KM oraz 210 konne EuroCargo z kabinà sypialnà.

sca w konkursie „Truck of The Y ear”)
powinno byç du˝e, m.in. ze wzgl´du
na rozpocz´cie budowy autostrady A1.
Plany firmy sà ambitne – kiedy oddany w Gdaƒsku serwis zacznie przynosiç pierwsze zyski, wystartuje… kolejna budowa. Nowa stacja, spe∏niajàca
wszelkie standardy IVECO, powstanie
w Olsztynie, zast´pujàc dotychczasowà placówk´. Firma szykuje dla klientów ró˝ne niespodzianki. Jakie?
– najlepiej sprawdziç na miejscu.
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Z lewej: Przestronna
hala serwisu ma
bramy wysokoÊci
4,5 m oraz pod∏og´
ze specjalnej ˝ywicy,
gwarantujàcej
czystoÊç i odpornoÊç
na uderzenia.
Obok: Pomieszczenia
biurowe Europolu.
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Koty
i ich

tajemnice
Sà z nami od ponad czterech tysi´cy lat,
goÊcimy je w naszych domach, sp´dzamy
w ich towarzystwie wiele godzin. Jednak,
pomimo tak za˝y∏ych wzajemnych kontaktów,
wi´kszoÊç ludzi w dalszym ciàgu uwa˝a koty
za samotników niezdolnych do wy˝szych uczuç
i co najwy˝ej tolerujàcych obecnoÊç istot
ludzkich. Poniewa˝ trudno sobie wyobraziç
stworzenie o usposobieniu bardziej ró˝nym
od psiego, rzadko si´ zdarza, by mi∏oÊnicy
„najlepszego przyjaciela cz∏owieka”, darzyli
jednoczeÊnie sympatià miauczàce czworonogi.
Koty to bez wàtpienia oboj´tni na upomnienia
zazdroÊnicy i wieczni marzyciele. Dzia∏ajà te˝
na zmys∏y i fascynujà jak ˝adne inne zwierz´.
W∏aÊnie dlatego naukowcy, a nawet psychiatrzy
postanowili wejrzeç g∏´biej w ich Êwiat.

LaPresse/DPA

PRZEDE WSZYSTKIM LENIWE
Dla Egipcjan Êwi´te,
w Êredniowieczu diabelski pomiot,
towarzysze medytacji tak wybitnych
filozofów jak Kartezjusz i Wolter,
zwierz´ta domowe nigdy do koƒca
nie udomowione. Ma∏e kociaki
o b∏yszczàcych Êlepiach
i bezszelestnym kroku zawsze
umyka∏y jednoznacznej ocenie.
Wynika to tak˝e z ich charakteru:
sà koty przedsi´biorcze i koty
nieÊmia∏e, przyjazne i wrogie, ale
praktycznie ˝aden nie odczuwa
potrzeby udowadniania cz∏owiekowi,
˝e potrafi cokolwiek zrobiç.

Pieszczoty?
Tak, prosz´
Zadowalaç cz∏owieka i wykonywaç jego polecenia? To zadanie w sam raz dla psa. Kot woli çwiczyç umys∏ przez wymyÊlanie i rozwiàzywanie w∏asnych problemów, ale mimo to,
o dziwo, jest bardzo przywiàzany do swego pana. W ostatnim czasie kot domowy wzbudza niespotykanà dotàd ciekawoÊç etologów (naukowcy zajmujàcy si´ badaniem zachowaƒ zwierzàt), biologów, a nawet psychoanalityków,
którzy próbujà odkryç niezwyk∏e cechy charakteru oswojonego „króla lasu”.
Kwestii inteligencji tego stworzenia poÊwi´cono najciekawsze rozdzia∏y ksià˝ki „Charakter kota” dziennikarza i publicysty naukowego Stephena Budiansky’ego. O z∏o˝onej kociej
naturze pisze równie˝ Jeffrey Moussaieff Masson, psychoanalityk badajàcy relacje w Êwiecie zwierzàt, który w pracy
„O ˝yciu emocjonalnym zwierzàt” opisuje zachowania swoich pi´ciu kotów w domu, w ogrodzie i na pla˝y. W „Mieszkaç z kotem” etolog Giorgio Celli t∏umaczy wzrost zainteresowania kotami spadkiem popularnoÊci psów . Pisze: „Tej
„zmianie warty” wÊród zwierzàt domowych sprzyja∏y ograniczenia w stosunku do psich ras uznawanych za niebezpieczne, takich jak pitbull oraz przekonanie, ˝e kot jest
stworzeniem ∏atwiejszym w utrzymaniu, bo nie wymaga ciàg∏ej obecnoÊci swojego pana”.
W Europie Zachodniej, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, zmian´ t´ potwierdzajà ju˝ liczby cytowane przez FEDIAF (European Pet Food Federation – Europejska Federacja Pet Food): 47 milionów kotów wobec 41 milionów psów
(w USA odpowiednio 59 milionów do 54 milionów). Mimo
tego jeden z powodów tej nag∏ej fascynacji kotami – ich silne poczucie niezale˝noÊci, które pozwoli∏oby im na d∏ugie

˝ycie w samotnoÊci – jest w ostatnich pracach badawczych
konsekwentnie negowane. „Koty cierpià tak samo jak psy,
kiedy w ich pobli˝u nie ma pana, który móg∏by je nakarmiç
i pog∏askaç” – wyjaÊnia Celli. Tak jak ka˝dy, kot te˝ potrzebuje mi∏oÊci i cierpi, kiedy zostanie porzucony , albowiem
do swojego w∏aÊciciela przywiàzuje si´ wyjàtkowo mocno.
˚eby zdaç sobie z tego spraw´, wystarczy zaobserwowaç
zachowanie kotów w schroniskach dla zwierzàt: gdy tylko
widzà cz∏owieka, wyciàgajà ∏apy przez kraty, by przyciàgnàç
jego uwag´, dok∏adnie tak samo jak psy.

Pos∏ucham,
ale nie na pewno
Jedynym poleceniem, jakie kot jest wstanie zaakceptowaç,
oczywiÊcie o ile znajduje si´ w wygodnej pozycji, jest „le˝
i nie ruszaj si´”. P os∏ucha z wielkà ch´cià, ale i tak uzna
nas za dziwaków. Delikatna ró˝nica pomi´dzy „tak” i „nie”
jest dla niego zupe∏nie niewyczuwalna i dlatego zachowuje
si´ w taki sposób, jakby oba sformu∏owania znaczy∏y dok∏adnie to samo. P sy, gdy tylko coÊ spsocà, chcà natychmiast pokazaç swemu panu, jak bardzo czujà si´ winne,
kotom nie przejdzie to nawet przez myÊl. Wed∏ug Massona takie zachowanie wynika bezpoÊrednio z procesu ewolucji. „Kiedy psy, które sà zwierz´tami stadnymi, pope∏nià
b∏àd – pisze – jego skutki odczuwajà wszyscy cz∏onkowie
grupy. Kiedy dopuÊci si´ go drapie˝ca-samotnik, jak kot,
cierpi tylko on sam”.
A co z ostentacyjnymi zachowaniami kotów? Âwiadczà one
przede wszystkim o ich poczuciu godnoÊci, i to naprawd´
bardzo silnym. Spróbujcie krzyknàç na kota raz, dwa, trzy
razy. Nawet nie mrugnie okiem, a gdy póêniej powie si´ mu
„chodê tutaj”, zamieni si´ w g∏az.

NIGDY NIE KARAå
Dyscyplina, kontrola, uleg∏oÊç to
poj´cia kotom zupe∏nie obce.
Kiedy szkoli si´ kota, kary nigdy
nie przynoszà efektów. Wr´cz
przeciwnie, mogà zraziç go
do nauczyciela, bo w ich
mniemaniu jest to forma agresji.
Psie mamy karcà swoje m∏ode,
kocie nigdy.

ZERO WÂCIEK¸OÂCI
Na cz∏owieka kot nie zez∏oÊci si´
nigdy, na innego kota owszem,
ale i tak jest to gniew
kontrolowany. W prawdziwà furi´
wpada tylko wtedy, gdy dotyka
si´ jego brzucha, najbardziej
wra˝liwej cz´Êci cia∏a. I w∏aÊnie
dlatego ods∏oni´cie brzuszka
podczas zabaw z cz∏owiekiem
jest oznakà najwy˝szego
zaufania z jego strony.
MALI ZAZDROÂNICY
Prawie zawsze zazdroÊç
skierowana jest przeciwko
nowemu przybyszowi, ale nawet
je˝eli sytuacja zdaje si´ wymykaç
spod kontroli, to do walki
na pazury dochodzi nadzwyczaj
rzadko. Koty majà ÊwiadomoÊç
tego, ˝e bezpoÊrednia
konfrontacja mog∏aby byç
tragiczna w skutkach, dlatego
starannie jej unikajà.

Niby narcyzy

Popisywanie si´ w∏adzà mo˝e zaimponowaç najwy˝ej tygrysowi w cyrku, na pewno nie jemu. Kiedy krzyczymy na kota, ten zaczyna czyÊciç swoje futerko, demonstracyjnie nas
ignorujàc. Identycznie reaguje równie˝ na nieudany skok
lub upadek z pewnej wysokoÊci. Jest to prastary mechanizm zwiàzany z potrzebà przetrwania: nie okazywaç innemu drapie˝cy swojej s∏aboÊci. T o nie tylko emocje, ale
i przemyÊlana strategia dzia∏ania, próba, z której muszà

wyjÊç zwyci´sko. Jak pisze Masson: „K oty rodzà si´ po to,
by cieszyç si´ absolutnym szcz´Êciem. Sà diametralnie ró˝ne od nas jako dzieci i w sposób zupe∏nie odmienny pojmujà nasze najbardziej typowe uczucia. W rozumieniu psychiatrycznym osoba o cechach narcystycznych ma problem, kot
˝adnego. Potwierdzeniem tej tezy – nieporównywalnym
z narcyzmem – jest ich zdolnoÊç do mi∏oÊci. Koty kochajà
swojego pana, uwielbiajà, gdy ten wymawia ich imi´ i bezb∏´dnie wyczuwajà jego nastroje”.

LaPresse/Bruce Coleman

NIE GAP SI¢ NA MNIE!
Je˝eli w pokoju jest ktoÊ, kto nie
znosi kotów, to mo˝na byç pewnym,
˝e miauczàcy czworonóg wskoczy
mu w ramiona. Sadyzm? Nic z tych
rzeczy – koty po prostu nie lubià byç
„pod obserwacjà”, za to pozytywnie
reagujà na kontakt fizyczny. Dobra
rada: nie wpatrujcie si´ w kota zbyt
intensywnie i bez mrugania
powiekami.

Nieco nerwowe
Najpierw si´ czai i skacze, chwil´ potem kuli i mruczy
z zadowolenia, by nagle, bez ˝adnej zapowiedzi, pokazaç pazury. W Êwiecie zwierzàt udomowionych nie ma
drugiego tak nietowarzyskiego stworzenia jak kot, który nawet na wolnoÊci jest samotnikiem. Nasz pieszczoszek Êpiàcy na tapczanie nie ró˝ni si´ zbyt wiele
od swego dzikiego protoplasty , ani pod wzgl´dem
anatomii, ani pod wzgl´dem cech charakteru, stanowiàcych o jego aspo∏ecznej naturze: zaborczoÊci, podejrzliwoÊci, awersji do nag∏ych zmian, tendencji
do znaczenia terytorium za pomocà moczu (drzewa
czy komody, to ju˝ oboj´tne). To, co kot robi, i czego
nie robi, wynika z jego biologicznego dziedzictwa:
w tym aspekcie ró˝nice pomi´dzy rasami sà minimalne. Jednak˝e ˝yjàc w ciekawym Êwiecie ludzi, koty nauczy∏y si´ tworzyç swojà wewn´trznà map´ domostwa
i jego mieszkaƒców i dotkliwie odczuwajà jakiekolwiek
jej modyfikowanie. Kiedy wyje˝d˝amy na d∏u˝ej albo
przestawiamy jakiÊ mebel, stajà si´ bardzo niespokojne. Ka˝da zmiana nara˝a je na nowe niebezpieczeƒstwa, dlatego chcà zawsze znaç aktualny stan rzeczy
albo – wyra˝ajàc si´ mniej delikatnie – wsz´dzie wtykajà swój nos.

Koci´ta bez strachu
˚eby kot by∏ towarzyski i czu∏ si´ swobodnie w obecnoÊci ludzi, nale˝y od samego poczàtku (najlepiej
przed ukoƒczeniem czwartego tygodnia ˝ycia) przyzwyczajaç go do swego dotyku. Brak kontaktu z cz∏owiekiem mo˝e powodowaç problemy w przysz∏oÊci. Z drugiej strony mo˝liwoÊç ich zaistnienia jest czysto teoretyczna, bo w ka˝dej rodzinie scenariusz post´powania
z kociakami jest podobny . Najpierw kategoryczna i bezwarunkowa deklaracja: „kot Êpi na zewnàtrz”,
a potem rzekomo zupe∏nie nierealna sytuacja, kiedy
ka˝dego wieczora le˝ymy bez ruchu w niewygodnej
pozycji, byle tylko nie obudziç roz∏o˝onego na naszym
brzuchu puszka. Transformacja zachodzi w ciàgu najwy˝ej trzech dni i przebiega zwykle w nast´pujàcych
fazach: gara˝, kartonowe pude∏ko, legowisko wy∏o˝one antyalergicznym kocykiem, skórzany fotel i brzuch.
Bo dla domowego kociaka najciekawszà zabawkà jest
sam cz∏owiek – ma wiele zastosowaƒ i wydaje takie
Êmieszne dêwi´ki, jak skoczy mu si´ na g∏ow´. A poza tym zosta∏ ju˝ przez niego oswojony…

Rekordy naszych kocich
Najd∏u˝szy skok
z wie˝owca bez
wi´kszych urazów
Hongkong – 100
metrów
Najwi´kszy spadek
Londyn –15 miliardów
lirów dla Blackie
Najd∏u˝sza droga
z powrotem do domu
Francja – 800 kilometrów
Rosja – 650 kilometrów
Francja – 500 kilometrów
Japonia – 370
kilometrów
W∏ochy – 200 kilometrów

Najwybitniejsi ∏owcy
O tym, ˝e koty potrafià
∏apaç myszy, wiadomo
od dawna, ale
znalezienie drugiego
tak dobrego myÊliwego
jak Towser jest
praktycznie niemo˝liwe.

przyjació∏
Ta przeÊliczna kotka
o brunatnej sierÊci,
zamieszka∏a w gorzelni
Glenturret w angielskiej
miejscowoÊci Crief,
zdo∏a∏a upolowaç
w ciàgu swojego ˝ycia
a˝ 28 899 myszy! To
dopiero gorliwy i oddany
sprawie pracownik!
Najwi´kszy
To Himmy, australijski
kot pr´gowany.
W wieku 10 lat
i czterech miesi´cy
wa˝y∏ 21 kilogramów
i mierzy∏ 96,5 cm

d∏ugoÊci oraz 84 cm
w obwodzie, a gdyby
nosi∏ koszule, to
z ko∏nierzykiem
w rozmiarze 38.
Najmniejszy
Tinker Toy, najmniejszy
kot Êwiata, nale˝a∏
do paƒstwa Katrine
i Scotta Forbes
z Tayllorville (USA):
mia∏ 7 cm wysokoÊci
i 19 cm d∏ugoÊci. Dzi´ki
mikroskopijnym
rozmiarom ten
przedstawiciel rasy
himalajskiej z ∏atwoÊcià

mieÊci∏ si´
w kieszeniach swoich
ukochanych w∏aÊcicieli.
Najbardziej p∏odny
Ten rekord nale˝y
do teksaƒskiej kotki
Dusty, która przez 17
lat urodzi∏a 420 kociàt.
Pozostaje jedynie
zapytaç, w jaki sposób
w∏aÊciciele poradzili
sobie z utrzymaniem
takiej gromadki?
Najliczniejszy miot
W tej kategorii
triumfatorkà jest

syjamska kotka
z angielskiego
Kingham, która
za jednym razem powi∏a
a˝ 19 m∏odych.
Najstarszy
Przeci´tna d∏ugoÊç
˝ycia wynosi 15 lat, ale
sà wyjàtki. Jednym by∏a
Puss z Clayhidon, która
do˝y∏a 36 lat,
a drugim 34-latka Ma,
o dziwo obie
z Devonshire. Byç mo˝e
tamtejsze powietrze
wyjàtkowo dobrze s∏u˝y
kotom?

Zamiast zimowych
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filmy

Joanna Polak

spacerów
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Zima nazewnàtrz „pe∏nà g´bà”,
amy wciep∏ym mieszkanku drwimy
sobie ze Ênie˝yc. Nic tak dobrze jak
ch∏ód nie nastraja doporcji dobrych
filmów wdomowych pieleszach. Nawet dokinanie chce si´ iÊç. Wszufladzie zaproszenie nabal karnawa∏owy, amy wprawiajàc si´ wrozrywkowy nastrój, si´gnijmy podobrà komedi´. Takà jak „ Klàtwa skorpiona” uwielbianego Woody’ego Allena.

nego przez siebie okresu lat czterdziestych. OczywiÊcie gra g∏ównà rol´ –pechowego detektywa pracujàcego dla firmy ubezpieczeniowej.C.
W. Briggs jest przekonany oswojej
niezawodnoÊci, poniewa˝ uwa˝a, ˝e
Êwietnie zna psychik´ z∏odziei. Niestety, biedak zostaje poddany podst´pnej hipnozie zapomocà figurki
skorpionaisam faktycznie staje si´
z∏odziejem. Wrolach g∏ównych part-

Allen to jeden znajp∏odniejszych artystów, abawi nieodmiennie prawie
od40 lat. Specyficzne poczucie humoru, charakterystyczny wyglàd
–Êwiat bez tego ma∏ego, brzydkiego
faceta, by∏by zupe∏nie inny. „Klàtw´”
podobno chcia∏ nakr´ciç odzawsze
–odlat mia∏ zamiar zrobiç film ohipnozie. Allen przenosi nas doulubio-

nerujà mu Êwietne aktorki, obie sà
laureatkami Oscara –Helen Hunt
iCharlize Theron. Allen nieodmiennie „rozbraja” kolejne pokolenia
iwcale si´ nie starzeje!
Podobnie jak ubóstwiany przez wielu
widzów film „Plotka”. To jeden znajwi´kszych sukcesów kasowych francuskiego kina, awydaje mi si´, ˝e

DziÊ polecamy
zdecydowanie
komediowy repertuar,
jako ˝e karnawa∏ nie
pozostawia miejsca
napesymizm.
Odp´dzamy czarne
myÊli it´sknot´
zalatem! Tym razem

coÊ uwielbianego przez
kobiety. „Dziennik
Bridget Jones” to ju˝
klasyka zarówno tzw.
literatury kobiecej, jak
ikinapopularnego.
ZpewnoÊcià poprawi
humor nawet
najwi´kszemu

grajàcy g∏ównà rol´ Daniel Auteuil to
ju˝ wswoim kraju prawdziwa ikona.
Gra coraz wi´cej, mimo ˝e ewidentnie nie ma wyglàdu amanta. „Plotka”
to nadzwyczaj uroczy film. Lekki humor, ciekawy scenariusz, oparty
napaÊmie zabawnych pomy∏ek inieporozumieƒ. Nie mo˝napominàç
Êwietnej roli Gerarda Depardieu, okaza∏o si´, ˝e ten „olbrzym” ma znakomite zaci´cie komediowe. Historia
ksi´gowego, pracujàcego wfabryce
prezerwatyw, któremu grozi zwolnienie, to idealnapropozycja nawprawienie si´ wdobry nastrój. Aco okaza∏o si´ ratunkiem przedzwolnieniem
zpracy, warto si´ przekonaç samemu. Mo˝najedynie wspomnieç, ˝e
nie ka˝dy wpad∏by nataki nietuzinkowy pomys∏. Wszystko dobrze si´ koƒczy, mo˝nawi´c zdradziç, ˝e podst´p, mimo komplikacji, uda∏ si´.

„smutaskowi”.
PociesznaBridget
inieszcz´Êcia, które
nanià spadajà
doczeka∏a si´ nawet
kontynuacji, wktórej
wdalszym ciàgu
przytrafiajà si´ jej
najbardziej dziwaczne

przygody. Szczególnie
zfacetami... Nie ma si´
co ∏udziç, Bridget nigdy
si´ nie ustatkuje,
wprzeciwnym razie
okim powsta∏by film?
Obowiàzkowa nadwaga
iniezaradnoÊç ˝yciowa
–zato kochamy

W po∏owie listopada odbywa∏ si´
w naszym kraju festiwal krymina∏u,
na którym goÊciem honorowym by∏
w∏aÊnie Borys Akunin. W wypowiedzi

dla telewizji namawia∏ czytelników i literaturoznawców do zaprzestania
traktowania tego gatunku po macoszemu. Przy∏àczam si´ do tego apelu,
tym bardziej, ˝e nowe powieÊci Akunina to kawa∏ dobrej literatury. Autor zakoƒczy∏ seri´ przygód Erasta F andorina, ale nawiàza∏ do poprzedniego bohatera, powo∏ujàc do ˝ycia Nicholasa
Fandorina – potomka Erasta. Nicholas jest kontynuatorem detektywistycznej pracy swego przodka, dzia∏a

jednak w realiach wspó∏czesnej Rosji.
Boris Akunin: Skrzynia na z∏oto, Lektura nadobowiàzkowa. Wydawnictwo
Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 2005.
W zwiàzku z rych∏à ekranizacjà
„OpowieÊci z Narnii”, warto przypomnieç czytelnikom to niezwyk∏e
dzie∏o. Niezr´cznie pisaç o takiej
klasyce, lecz jeÊli ktoÊ jeszcze zalega z prezentem dla swoich pociech,
niech zrezygnuje z kolejnej gry komputerowej lub komórki i wyda pieniàdze na t´ przepi´knà powieÊç
(lub raczej cykl powieÊci sk∏adajàcy
si´ z 7 cz´Êci). Zresztà jest to lektura nie tylko dla m∏odszego pokolenia. Spokojnie
mo˝na wymieniaç si´ poszczególnymi
cz´Êciami z dzieciakami. C.S.
Lewis: OpowieÊci z Narnii
(na przestrzeni
czasu
wydaƒ
by∏o naprawd´
mnóstwo).

bohaterk´. Scena,
w której zje˝d˝a
po zje˝d˝alni
stra˝ackiej, a ca∏y kraj
ma okazj´ podziwiaç jej
pup´, wywo∏uje uÊmiech
na samo wspomnienie.
Nie da si´ ukryç, ˝e
w tym (i nie tylko)

przypadku Êmiejemy si´
z cudzych, drobnych
nieszcz´Êç, bo sami
siedzimy w ciep∏ym
domku i myÊlimy
o kreacji na
karnawa∏owe, huczne
wieczory, których
mnóstwo przed nami.

ksià˝ki

D∏ugo oczekiwana najnowsza powieÊç Umberto
Eco to idealny prezent pod choink´.
Bo czy˝ mo˝na si´
zawieÊç na jakimkolwiek utworze literackim autora
o takiej wiedzy?
Ksià˝k´ okreÊla si´ jako naj∏atwiejszà
z dotychczasowych powieÊci Eco. Nie
nale˝y si´ jednak daç zwieÊç – nie
jest to lektura, która nie wymaga
od czytelnika zaanga˝owania. Akcja
momentami toczy si´ bardzo leniwie,
ale nie ona jest tu najwa˝niejsza. Tym
razem Eco uczyni∏ swoim bohaterem
antykwariusza, który zgubi∏ gdzieÊ dotychczasowà to˝samoÊç. Motyw wielokrotnie w literaturze wykorzystywany, ale niech to nie zwiedzie potencjalnego czytelnika. „ Tajemniczy p∏omieƒ królowej Loany” to fascynujàca
podró˝ w przesz∏oÊç, podró˝ z której
nie chce si´ wracaç. Umberto Eco:
Tajemniczy p∏omieƒ królowej Loany .
Wydawnictwo WAB. Warszawa 2005.
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wieczory

Joanna Polak

Lektura na d∏ugie
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doskona∏oÊci

nowoÊci

Joanna Polak

Kolejny krok do
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Firma Comes wprowadzi∏a narynek
PDA MIO DIGI WALKER169 . Urzàdzenie posiada modu∏ pozycjonowania GPS SIRFIII, wspó∏pracuje zoprogramowaniem MS POCKET PC2003.
Dzi´ki PDA Walker poprowadzi u˝ytkownika najkrótszà drogà dodowolnego miejsca zarówno wPolsce, jak
iwEuropie. Modu∏ pozycjonowania
posiada przyjazny interfejs, zktórym
mo˝nasi´ komunikowaç zapomocà
komend g∏osowych iwizualnych.
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Firma Kensington stara
si´ jak mo˝e, aby u∏atwiç
˝ycie swoim klientom.
Tym razem umila nam
zimowe wieczory,
wprowadzajàc narynek
uroczà lampk´ Fly Light.
Kensington jest

Pozboczeniu ztrasy, urzàdzenie natychmiast wyznacza nowà drog´. Kolorystyka map jest przystosowanadowarunków dziennych inocnych.
Modu∏ GPS posiada najnowszy zestaw map cyfrowych, naktórych zaznaczono kompletnà sieç ulic zdok∏adnymi adresami. Sercem nowego
modelu PDA Mio Digi Walker169 jest
procesor Intel PXA255 taktowany
cz´stotliwoÊcià400 MHz. Urzàdzenie
wyposa˝ono równie˝ wdyktafon iodtwarzacz MP3. Ekran jest podÊwietlony, dotykowy, mo˝nawi´c nim sterowaç zapomocà piórka. PDA pracuje
podkontrolà systemu operacyjnego
Microsoft Pocket PC2003. Urzàdzenie umo˝liwia prac´ znajpopularniejszymi aplikacjami biurowymi, np.:
Word, Excel czy Internet Explorer.
Firma Samsung Electronic America, Êwiatowy lider wprodukcji sprz´tu elektronicznego, wprowadzi∏a
narynek nowy, przenoÊny odtwarzaczDVD. Wed∏ug zapewnieƒ producenta, przeznaczony jest on dla rodzin
ibiznesmenów cz´sto przebywajàcych pozadomem. DVD-L300 jest

producentem
akcesoriów
komputerowych, nowa
lampka przyda si´
chocia˝by dooÊwietlenia
laptopa. Dzi´ki
elastycznej szyjce,
Êwiat∏o pada dok∏adnie

lekkie, stylowe iumo˝liwia obejrzenie
ulubionego filmu, czy materia∏ów
s∏u˝bowych równie˝ pozamiejscem
zamieszkania. Zamierzeniem firmy
Samsung by∏o po∏àczenie unikalnego, oryginalnego designu zpe∏nà
funkcjonalnoÊcià.

tam, gdzie
powinno. Sprz´t pod∏àcza
si´ doportu USB, który
zapewnia wewn´trzne
zasilanie. Lampka

z∏atwoÊcià
mieÊci si´ wtorbie
nalaptopa. Ciekawostkà
jest mo˝liwoÊç
rozkr´cenia urzàdzenia,

uzyskuje
si´ wtedy ma∏à,
por´cznà latareczk´.
Wewn´trzna bateria
wytrzymuje bez êród∏a
zasilania oko∏o godziny. Jak
widaç, rynek gad˝etów

talk i VoIP, dlatego te˝ jest najlepszym urzàdzeniem do aktywnej komunikacji g∏osowej w biurze i w podró˝y. Smartfon Nokia E61 zosta∏
zaprojektowany w dobrze znanym
stylu najpopularniejszych
urzàdzeƒ do mobilnej
poczty e-mail, jest
jednak wyjàtkowo

komputerowych
rozrasta si´
w niesamowitym tempie. IloÊç
dost´pnych akcesoriów
przerasta najÊmielsze
oczekiwania. Byç mo˝e ma∏a
lampka stanie si´ przebojem
rynkowym.

por´czny i imponuje bogactwem nowych funkcji. Mo˝na go z ∏atwoÊcià
obs∏ugiwaç jednà r´kà przy u˝yciu
czterokierunkowego joysticka i pe∏nej klawiaturze oraz szerokie mu
ekranowi o 16 milionach kolorów ,
dzi´ki którym z mobilnej poczty elektronicznej mo˝na korzystaç ∏atwiej
ni˝
kiedykolwiek przedtem.
Na pierwszy rzut oka Nokia
E70 wyglàda jak kolejny
nowoczesny smartfon.
Po otwarciu ukazuje jednak pe∏nà klawiatur´
do szybkiego i ∏atwego
pisania kciukami, du˝y,
kolorowy ekran do wyÊwietlania wiadomoÊci e-mail i za∏àczników (dokumentów,
arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji,
plików PDF i archiwów ZIP) oraz
edycji (dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji), dzi´ki
czemu mo˝na na bie˝àco Êledziç
zawartoÊç skrzynki pocztowej.
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Nokia poszerzy∏a swà ofert´ telefonów biznesowych o trzy nowe urzàdzenia – E60, E61, E70. Telefony
nale˝à do rodziny smartfonów Eseries, majàcej na celu maksymalne
zwi´kszenie wydajnoÊci, a tak˝e
po∏àczenie ∏adnego designu, funkcjonalnoÊci
i nowoczesnej technologii. Smartfony b´dà dost´pne w sprzeda˝y w pierwszym kwartale 2006 roku. Smartfony
Nokia E60, Nokia E61
i Nokia E70 oferujà wykorzystanie najnowszego rozwiàzania dost´pu do firmowej
mobilnej poczty elektronicznej push – Nokia
Business Center. Poza tym
wspó∏pracujà z innymi popularnymi systemami, takimi jak BlackBerry Connect, GoodLink firmy Good Technology, Inc., Seven Mobile
Mail, Seven Always-On Mail i Visto
Mobile. Smartfon Nokia E60 udost´pnia szerokà gam´ zaawansowanych
funkcji
po∏àczeƒ:
od wbudowanego zestawu g∏oÊnomówiàcego
i po∏àczeƒ konferencyjnych po Push to
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Pawe∏ Kozierkiewicz

gry
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Squadra Corse

Alfa Romeo
Chyba ka˝demu mi∏oÊnikowi
motoryzacji serce zaczynabiç szybciej namyÊl oAlfie Romeo. Teraz posiadacz komputera lub konsoli mo˝e
zasiàÊç zakierownicà auta tej legendarnej marki iwalczyç otrofea.
S.C.A.R. to symulator samochodowy, azarazem gra przedstawiajàca
rozwój kierowcy wyÊcigowego. Twórcy postanowili stworzyç realistyczny
idajàcy du˝o radoÊci model jazdy
pokazujàc sugestywnie, jak rozwijajà
si´ umiej´tnoÊci kierowcy.Postworzeniu profilu kierowcy wybieramy

OBALANIE MITU
Odwielu lat
mo˝naspotkaç si´
zpoglàdem, ˝e gry
komputerowe szkodzà
dzieciom oraz rozwijajà
wnich agresywne
odruchy. Jest to mit
wielokrotnie ju˝ obalony

jednà zdost´pnych umiej´tnoÊci, tj.
zdrowie, skupienie, zastraszanie.
Wtrakcie kariery izdobywania doÊwiadczenia mo˝narozwijaç te
umiej´tnoÊci, atak˝e nabywaç nowe. Wp∏ywajà one napsychicznà
odpornoÊç kierowcy,nasytuacje
stresowe (kiedy nazderzaku „siedzi”
konkurent), pozwalajà szybciej przyÊpieszaç, atak˝e cofnàç troch´
czas, kiedy pope∏ni si´ b∏àd (t´
umiej´tnoÊç mo˝nat∏umaczyç zdolnoÊcià doanalizy zachowania si´
auta natrasie).

przez naukowców.
Co wi´cej, badacze
zjawiska udowadniajà, ˝e
gry komputerowe, oprócz
funkcji rozrywkowych,
pomagajà wrozwoju
umiej´tnoÊci cz∏owieka,
abrutalnoÊç naekranie
monitora nie przek∏ada

Ka˝dy wyÊcig daje pewnà liczb´ punktów doÊwiadczenia, dzi´ki czemu
mo˝nazaobserwowaç, jak zwyÊcigu
nawyÊcig kierowca staje si´ coraz
lepszy. Dodatkowo atrybuty mo˝nazwi´kszyç poprzez za∏o˝enie specjalnych strojów wyÊcigowych. Tutaj
trudno mówiç orealizmie, bo jak wiadomo nawet najdro˝szy kombinezon
czy kask nie podwy˝sza umiej´tnoÊci,
jednak mo˝nato potraktowaç jako
dodatkowà nagrod´ zaosiàgni´cia.
Dodyspozycji kierowcy twórcy oddali
najs∏ynniejsze modele Alfy, takie

si´ nawzrost agresji
wÊród grajàcych. Co
ciekawe, coraz cz´Êciej
gry komputerowe s∏u˝à
tak˝e ró˝nym firmom
doszkolenia
pracowników.
Gry komputerowe to
obecnie

jednaznajdynamiczniej
rozwijajàcych si´ ga∏´zi
rozrywki. Co roku pojawia
si´ kilkaset nowych
tytu∏ów, które oprócz
dobrej rozrywki
iodpr´˝enia poci´˝kim
dniu pozwalajà
nakszta∏cenie takich

ulicznych i szosowych. Ka˝dy z nich
wymaga innych umiej´tnoÊci. Szerokie drogi Toskanii to idealne miejsce
do rozwijania zawrotnych pr´dkoÊci,
za to na ulicach Mediolanu nale˝y

Po zachowaniu si´ wirtualnych kierowców widaç, ˝e twórcy gry przy∏o˝yli si´ do pracy. Ka˝dy wyÊcig wyglàda
troch´ inaczej, a samochody nie je˝d˝à jak „po sznurku”, co nieraz mo˝-

majà lepsze przyspieszenie, inne skuteczniej trzymajà si´ nawierzchni.
Ró˝nica w autach jest wyczuwalna od razu. Alfa 147 jest mniej stabilna od 156, a wersja GTA ma zauwa˝alnie wi´kszà moc silnika. Perfekcyjne opanowanie maszyny zajmuje troch´ czasu, ale daje wiele satysfakcji.
Alfa Romeo s∏ynie ze swojego sportowego zaci´cia. Dlatego do dyspozycji graczy oddano kilkanaÊcie zró˝nicowanych torów – wyÊcigowych,

wykazaç si´ umiej´tnym wchodzeniem w zakr´ty. Tor Donington Park
w Anglii charakteryzuje si´ ∏agodnymi ∏ukami i szerokà nawierzchnià.
Jego kompletnym przeciwieƒstwem
jest Hockenheim, gdzie dominujà
zakr´ty i wàska trasa.
Mile zaskakuje dobrze odwzorowane
zachowanie komputerowych przeciwników. To twardziele, którzy nie
bojà si´ ostrej konfrontacji i jazdy
zderzak w zderzak. Gracz nieraz poczuje, jak podczas
wchodzenia w ∏uk,
ktoÊ delikatnie stuka
go w zderzak, wytràcajàc z toru jazdy.
Szcz´Êliwie mo˝e robiç to samo i nikt nie
przyzna mu za
to
punktów karnych.

na zauwa˝yç w innych produkcjach
wyÊcigowych. Grajàc w S.C.A.R., jest
si´ Êwiadkiem b∏´dów pope∏nianych
przez innych zawodników! Czasem
w∏aÊnie taka pomy∏ka otwiera drog´
do zwyci´stwa, kiedy nagle Alfa
przed tobà wykonuje efektownego
„bàczka” i zalicza pobocze.
S.C.A.R. jest tytu∏em godnym polecenia ka˝demu mi∏oÊnikowi czterech
kó∏ek. Nowatorski system rozwoju
kierowcy w po∏àczeniu z pi´knymi
samochodami i ciekawymi trasami
oraz inteligentnymi przeciwnikami
powoduje, ˝e gra dostarcza niezapomnianych wra˝eƒ.
Tytu∏: S.C.A.R. – Squadra Corse
Alfa Romeo
Producent: Black Bean Games
Wydawca: LEM
Cena: 59.90 z∏

cech jak refleks, czy
umiej´tnoÊç planowania
i przewidywania
konsekwencji swoich
posuni´ç. Wi´kszoÊç

tytu∏ów umo˝liwia te˝
rozgrywk´ poprzez
internet, gdzie
mo˝na spotkaç innych
ludzi z ca∏ego Êwiata. To

umo˝liwia rozwijanie
znajomoÊci j´zyków
obcych.
Gry komputerowe to
Êwietna rozrywka dla
m∏odszych i starszych.
Nale˝y jednak pami´taç,
˝e tak samo jak
w przypadku telewizji,

siedzenie
przed komputerem nie
mo˝e staç si´ jedynà
rozrywkà. Gry sportowe
nie spowodujà wzrostu
t´˝yzny fizycznej,
a kontakty przez internet
nie zastàpià tych
rzeczywistych.
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jak 147, 156, GT, Gulia czy Alfasud.
Ka˝dy z pojazdów charakteryzuje si´
innymi w∏aÊciwoÊciami jezdnymi, dlatego za ka˝dym razem nale˝y dostosowywaç styl jazdy do auta – jedne
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podró˝e

Joanna Polak

Atrakcje
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Dolomitów
Przednami d∏ugi sezon narciarski.
Wybór miejsc, wktórych mo˝na poszaleç nanartach czy snowboardzie
jest du˝y, tym bardziej, ˝e Polacy coraz ch´tniej korzystajà zoferty wyjazdów zagranicznych. Sezon narciarski
wtych kurortach trwa bowiem domaja, mamy wi´c mnóstwo czasu nawybranie najodpowiedniejszej oferty.
Najch´tniej odwiedzane zimà sà W∏ochy, Austria, Francja iSzwajcaria.
Wporozumieniu zbiurem turystycznym
„Sport-Centrum” przedstawiamy czytelnikom najatrakcyjniejsze miejscowoÊci turystyki zimowej. Wtym numerze prezentujemy W∏ochy -turystycznà
pot´g´ nie tylko wokresie letnim.
Jednym znajbardziej obleganych
przez narciarzy regionów we W∏oszech
jest Val di Fiemme. Dolina di Fiemme
le˝y wregionie Trentino, wodleg∏oÊci
ok.40km napo∏udniowy wschód
odBolzano. Jest to jeden znajwi´kszych inajpi´kniejszych rejonów narciarskich wDolomitach. Ma doskonale rozwini´tà infrastruktur´ turystycznà, aprzytym zachwyca kolorytem lokalnym. Turystom oddano dou˝ytku
baseny, kr´gielnie, lodowiska, anawet strzelnic´. Najwa˝niejsze jest jednak doskona∏e przygotowanie tras,
które majà ok.150km. Dolina Fiemme posiada5 stacji narciarskich,
∏àcznie53 wyciàgi najeden skipass.
Stolicà regionu jest miasteczko Cavalese po∏o˝one nawysokoÊci

ok.1000m n.p.m., pe∏ne sklepów
ipizzerii. Ponadto mo˝emy si´ udaç
domiejscowoÊci Predazzo (s∏ynnej ze
skoczni narciarskiej), Molina di Fiemme iCastello di Fiemme. JeÊli chodzi
omiejsce dospania, mo˝na wybieraç
wszerokiej ofercie, poczàwszy odhoteli (jak Ancora, Liz, Los Andes), a˝
pokompleksy apartamentów wprzytulnych rezydencjach (jak Vacanze
Verona, czy Villa Panda).
Kolejnym atrakcyjnym miejscem jest
Val di Fassa. Malownicza dolina di
Fassa le˝y wÊrodku wschodniej cz´Êci Dolomitów, widaç zniej niemal
wszystkie wa˝niejsze szczyty (np. Marmolad´, najwy˝szà gór´ Dolomitów
–3342m n.p.m., polecanà zaawansowanym narciarzom, gdzie napó∏nocno-wschodnich stokach mo˝na

pojeêdziç nalodowcu). Najbardziej
znanymi centrami narciarskimi sà
Moena, skàd mo˝na przejechaç
doBellamonte, Passo San Pellegrino,
Vigo, Campitello. Nag∏ównà baz´ wypadowà najlepiej wybraç malowniczà
miejscowoÊç Mazzin di Fassa, usytuowanà nawysokoÊci1400m n.p.m.
lub wspomnianà Moen´. Dowyboru
hotele, rezydencje isamodzielne
apartamenty.
Znana narciarzom jest te˝ zpewnoÊcià Dolina S∏oƒca –Val di Sole. Stolicà Doliny jest Male, gdzie znajduje
si´ równie˝ koƒcowa stacja kolejki.
Najbardziej znane oÊrodki narciarskie
to Folgarida, Marilleva iMadonna di
Campiglio, po∏àczone jednym systemem tras iwyciàgów –∏àcznie127km tras, polecanych zarówno

W sumie jest tu oko∏o 300 km tras.
Najlepiej ulokowaç si´ w miejscowoÊci
Breuil-Cervinia (2000 m n.p.m.),
gdzie mo˝na jeêdziç przez ca∏y dzieƒ,
nie powtarzajàc tej samej trasy . Wyciàgami mo˝na dojechaç na wysokoÊç 3500 m n. p. m, a kolejkà linowà na Ma∏y Matternhorn (3820 m
n.p.m.), skàd tunelem mo˝na przejÊç
na poczàtek 16 km nartostrady.
Na koniec warto wspomnieç o dolinie
Alta Valle Susa. Le˝y ona w Piemoncie, w pobli˝u granicy z Francjà. Jest
to olbrzymi kompleks, zwany Vialattea. W miejscowoÊci Sestriere odbywajà si´ liczne zawody narciarskie
o randze Êwiatowej. Wspomniana
Vialattea to zbiór tras liczàcych
ok. 400 km, ∏àczàcych Sestriere,
Grangesises, Cesana, Borgata, Sauze
d’Oulx, Sansicario, Claviere. Mo˝na je
odwiedziç, nie Êciàgajàc nart. 90 wyciàgów mo˝e przewieêç ok. 100 tys.
narciarzy na godzin´!
Jednà z zalet wstàpienia do Unii Europejskiej jest mo˝liwoÊç ∏atwiejszego
przemieszczania si´, co powinniÊmy
wykorzystaç. Oferta dla zwolenników
bia∏ego szaleƒstwa jest bogata, dlatego warto ulec tej pokusie, tym bardziej, ˝e ceny wypoczynku zimowego
w Polsce i innych krajach Europy w∏aÊciwie si´ zrówna∏y. A Êwietnie przygotowane, szerokie trasy , zapewnià
z pewnoÊcià satysfakcj´.
W nast´pnym numerze dalszy ciàg
przewodnika po europejskich stolicach sportów zimowych. T ymczasem
zapraszamy do podró˝owania!

✁

KUPON PROMOCYJNY
dla pracowników Grupy Fiat i ich rodzin

✁

dla poczàtkujàcych, jak i zaawansowanych (dla nich s∏ynna trasa „3tre”). Najlepszà bazà wypadowà wydaje si´ Marillewa, gdzie trasy biegnà
dos∏ownie obok miejsc noclegowych.
Do dyspozycji turystów oddano si∏ownie, basen, kompleksy odnowy biologicznej i sieç uroczych knajpek.
Przy przedstawianiu narciarskich mo˝liwoÊci W∏och, nie mo˝na pominàç
doliny Valtellina, w Lombardii,
przy granicy ze Szwajcarià. Jej po∏o˝ona najdalej na pó∏noc cz´Êç, zwana
Alta Valtellina, s∏awna jest na ca∏y
Êwiat ze swoich kurortów – Livigno
(1816 m n.p.m.), Bormio (1225 m
n.p.m.), Santa Caterina (1738 m
n.p.m.) i Isolaccia (1350 m n.p.m.).
Region ten szczególnie poleca si´ zaawansowanym narciarzom i snowboardzistom. Trasy narciarskie zapierajà
dech w piersiach. Z Bormio kolejkà
gondolowà mo˝na si´ dostaç
na szczyt Cima Bianca (3012
m
n.p.m.) skàd prowadzi d∏ugi i pi´kny
przejazd przez Ciuk i San Pietro do samego miasta. W odleg∏oÊci 12 km
od Bormio le˝y Santa Caterina
(40 km tras). ¸àczna d∏ugoÊç tras
w Livigno to ok. 100 km, a w samym
Bormio 50 km. JeÊli chodzi o atrakcje, najbardziej rozrywkowe jest Livigno, pe∏ne pizzerii, dyskotek i barów.
Sezon narciarski trwa tu od listopada
do maja. Natomiast Bormio jest bogate w êród∏a termiczne (o temperaturze ok. 41 stopni), a tak˝e w zabytki architektoniczne. Do wyboru tradycyjnie mnóstwo hoteli, hotelików ,
pensjonatów i apartamentów.
Równie znana jest Valle d’Aosta – marzenie ka˝dego narciarza i snowboardzisty. Le˝y w pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci W∏och, na pograniczu z Francjà
i Szwajcarià. Sà tam najwy˝ej po∏o˝one w Europie trasy narciarskie (1800
– 3800 m n.p.m.). Szybkie kolejki,
bardzo sprawna infrastruktura decydujà o atrakcyjnoÊci tego miejsca.

Oszcz´dzasz 50 z∏ (1 miejsce w apartamencie bez wy˝ywienia)
lub 100 z∏ (1 miejsce w hotelu, gasthofie, pensjonacie)
z wy˝ywieniem (2 x dziennie) przy zakupie wczasów
i zimowisk z katalogu ZIMA 2006 Biura Turystycznego
SPORT CENTRUM z Bielska-Bia∏ej.
Warunkiem uzyskania upustu jest
zg∏oszenie si´ z za∏àczonym kuponem
promocyjnym do biura.
„Sport-Centrum”, ul. Piastowska 10,
43-300 Bielsko-Bia∏a, tel.,
fax (33) 819 31 31, 811 97 77
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150
150
150

6,0
6,0
6,0

kod

54
54
54

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108
1108

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

moc silnika KM

22.700**
22.525
23.290

pojemnoÊç cylindrów
cm3

FRESH
ACTUAL
50 th – wers. jubileuszowa

CHARAKTERYSTYKA

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.043.2z4JD
187.043.2
187.343.2

PANDA

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektrycznie sterowane szyby przednie z∏ 595 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wpom.
elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 195 – Dzielona tylna kanapa z∏ 340 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 913,75 • 228 – Cent. zamek z∏ 297,50 • 313 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 320
– Skórzana kierownica i ga∏ka skrzyni biegów z∏ 340 • 431 – Felgi alum. 13” + opony 165/65/13 z∏ 1.232,50 • 457- Zderzaki w kol. nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 935 • 564
– Radio z CD z∏ 1.360 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 212,5 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 382,5
** 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 – Klimatyzacja automatyczna z∏ 4.675 • 141
– Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 – Cztery zag∏. tylne tapicerowane z∏ 127,50 • 195 – Dzielona tylna kanapa 50/50 z∏ 340 • 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.
radioodtwarzacz 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∏ 768,40 • 4HS*
– Mapa Wschodniej Europy (m. in. Polski) z∏ 680 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,40 • 538* – Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* – Mapa
Holandii z∏ 768,40 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 768,40 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom .

PUNTO

ceny samochodów

600

cena (pln)

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 kasetowy 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 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170
** Cena wersji FRESH nie podlega upustom .

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

32.980
33.830
40.205
36.040
44.540
41.140
54.315

1242
1368
1248
1368
1248
1368
1910

65
77
75
77
90
95
130

155
165
165
165
175
185
200

6,1
6,1
4,7
6,1
4,6
b.d.
5,8

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

199.130.0
199.133.0
199.131.0
199.233.0
199.237.0
199.234.0
199.436.0

1.2 8v ACTIVE
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE
1.4 8v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY
1.4 16v DYNAMIC

34.255
35.105
41.480
37.315
45.815
42.415

1242
1368
1248
1368
1248
1368

65
77
75
77
90
95

155
165
165
165
175
185

6,1
6,1
4,7
6,1
4,6
b.d.

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

199.150.0
199.153.0
199.151.0
199.253.0
199.257.0
199.254.0

ALBEA 2005

1.2 16v ACTIVE
1.2 16v DYNAMIC

IDEA

• PAKIET ACTIVE STYLE (041, 097, 927) z∏ 510 • PAKIET ACTIVE COMFORT (011, 082, 195, 450) z∏ 935 • PAKIET ENERGY STYLE (431, 923, 927) z∏ 1.360 • PAKIET ENERGY COMFORT
(025, 132, 564, 623) z∏ 3.825 • PAKIET SPORT GOLD (140, 347, 400, 508) z∏ 3.825 • PAKIET ENERGY/DYNAMIC GOLD (140, 347, 400, 508) z∏ 6.375 • 008 – Zdalnie sterowany centralny zamek
z∏ 382,5 • 011 – Regulowana kolumna kierownicy w dwóch p∏aszczyznach z∏ 425 • 023 – Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 510 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.825 • 041 – Lusterka podgrzewane, lakierowane, czujniki temperatury zewn´trznej z∏ 425 • 064 – Dead Locks z∏ 85 • 070 – Przyciemniane szyby tylne z∏ 340 • 082 – Instalacja radiowa – 6 g∏oÊników z∏ 467,5 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 425 • 108 – Felgi aluminiowe 15” (5-ramienne) opony 185/65 z∏ 1.275 • 132 – Pod∏okietnik przedni z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 4.675 • 150 – Kolanowa poduszka powietrzna z∏ 510 • 195 – Dzielona tylna kanapa 40/60 z∏ 425 • 208 – Felgi aluminiowe 15” (10-ramienne) opony 185/65 z∏ 1.275
• 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.232,5 • 211 – Skórzana tapicerka Elegant z∏ 3400 • 212 – Skórzana tapicerka Sport z∏ 3400 • 256 – Pojemnik w baga˝niku Cargo Box z∏ 255 • 320 – Skórzana
kierownica i ga∏ka skrzyni biegów z∏ 382,5 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 352 – Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 340 • 365 – System kontroli ciÊnienia oponach z∏ 510 • 392
– ESP+ASR/MSR, HBA and Hill Holder z∏ 2.125 • 400 – Szklany dach Sky Dome z∏ 3.400 • 407 – Skrzynia biegów automatyczna MTA z∏ 4.250 • 4GE – Skrzynia 6-biegowa manualna z∏ 1.275 • 41A
– Radio CD/MP3 z przyciskami na kierownicy z∏ 1.700 • 416 – Tempomat z∏ 1.275 • 42F – Aktywne zag∏ówki antiWhiplash z∏ 340 • 431 – Felgi aluminiowe 16” (14-ramienne) opony 195/55 wersja
ENERGY z∏ 1.530 • 432 – Felgi aluminiowe 15” (10-ramienne) opony 185/65 wersja ACTIVE, ENERGY z∏ 1.275 • 432 – Felgi aluminiowe 15” (10-ramienne) opony 185/65 wersja SPORT z∏ 0 • 434
– Felgi aluminiowe 17” (15-ramienne) opony 205/45 wersja SPORT z∏ 425 • 439 – Felgi aluminiowe 16” (18-ramienne) opony 195/55 wersja ENERGY z∏ 1.530 • 439 – Felgi aluminiowe 16” (18-ramienne) opony 195/55 wersja DYNAMIC z∏ 0 • 450 – Regulacja wysokoÊci siedzenia kierowcy z∏ 510 • 452 – Podgrzewane siedzenia przednie z∏ 850 z∏ • 505 – Boczne poduszki powietrzne z∏ 1.020
• 508 – Czujnika parkowania z∏ 850 • 511 – Trzeci zag∏ówek z∏ 340 • 55G – C1 – Bluetooth z∏ 850 • 4J3 – C2 – Bluetooth+USB z∏ 1.275 • 55Y – C3 – Bluetooth+USB+NAWIGACJA z∏ 2.125 • 564
– Radio CD z przyciskami na kierownicy z∏ 1.275 • 565 – Instalacja do zmieniarki CD z∏ 850 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 623 – Elektryczna regulacja l´dêwiowa siedzenia kierowcy z∏ 595
• 718 – System Hi-Fi z subwoofer 100W z przyciskami na kierownicy z∏ 850 • 733 – Filtr czàstek sta∏ych DPF (dla silników Multijet) z∏ 2.550 • 802 – Lakier sportowy z∏ 1.700 • 823 – Gniazdo 12V
w baga˝niku z∏ 170 • 923 – Tylny spoiler z∏ 510 • 926 – Spoilery boczne z∏ 680 • 927 – Listwy boczne z∏ 212,5 • 965 – Trzeci pas bezw∏adnoÊciowy z ty∏u (wersja 5-osobowa) z∏ 85 • 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 255

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

29.741,50
32.291,50

1242
1242

80
80

162
162

7,0
7,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.164.0
172.166.0

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

46.210**
52.810**
44.888,50
50.498,50
48.798,50
50.668,50
54.408,50

1368
1248
1368
1248
1368
1368
1248

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

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 – TPMS (czujnik 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 • 40X – 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 – Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny pow. boczne z∏ 1.275 • 709 – Ster. radiem i 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∏ 731 • 533 – Mapa Niemiec* z∏ 768,40 • 537 – Mapa Francji* z∏ 768,40 • 538 – Mapa Belgii* z∏ 768,40 • 540 – Mapa Holandii* z∏ 768,40 • 542 – Mapa Szwajcarii* z∏ 768,40 • 548 – Mapa Austrii* z∏ 768,40 • 554 – Mapa Wlk. Brytanii* z∏ 768,40 • 549
– Mapa Danii* z∏ 768,40 • 356 – Mapa Portugalii* z∏ 768,40 • 574 – Mapa Hiszpanii* z∏ 768,40 • 5B2 – Kolor pastelowy Extraserie z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 728 – Tapicerka
z Alcantary z∏ 2.975 • 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 (opcja w wer. Active) 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.

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 11 listopada 2005 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w P olsce, 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.

moc silnika KM

1.2 8v ACTIVE
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE
1.4 8v ENERGY
1.3 Multijet 16v ENERGY
1.4 16v DYNAMIC
1.9 Multijet 8v SPORT

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
GRANDE PUNTO

CENA

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

45.900**
53.900**
47.090
58.400**
50.490
53.890
55.590
59.415

1368
1910
1368
1368
1910
1910
1910
1910

95
120
95
95
120
120
120
150

180
194
180
180
194
194
194
209

6,5
5,3
6,5
6,5
5,3
5,3
5,3
5,6

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

192.3JA.2z4JD
192.JL2.2z4JD
192.3JA.2
192.3RA.2
192.3JL.2
192.3RL.2
192.32L.2
192.32M.2

1.4 16v FRESH
1.9 Multijet 8v FRESH
1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 Multijet 8v ACTIVE
1.9 Multijet 8v DYNAMIC
1.9 Multijet 16v DYNAMIC

45.900**
53.900**
47.090
50.490
53.890
55.590
59.415

1368
1910
1368
1598
1910
1910
1910

95
120
95
105
120
120
150

178
193
178
183
193
193
207

6,7
5,4
6,7
7,0
5,4
5,4
5,8

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

192.5JA.2z4JD
192.5JL.2z4JD
192.5JA.2
192.5JB.2
192.5JL.2
192.54L.2
192.54M.2

1.4 16v FRESH
1.9 Multijet 8v FRESH
1.4 16v ACTIVE
1.6 16v ACTIVE
1.9 Multijet 8v ACTIVE
1.9 Multijet 8v DYNAMIC
1.9 Multijet 16v DYNAMIC

49.400**
60.100**
50.065
54.315
59.160
63.410
69.190

1368
1910
1368
1598
1910
1910
1910

95
120
95
105
120
120
150

176
193
176
183
193
193
207

6,8
5,6
6,8
7,2
5,6
5,6
5,8

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

192.7JA.2z4JD
192.7JL.2z4JD
192.7JA.2
192.7JB.2
192.7JL.2
192.74L.2
192.74M.2

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

moc silnika KM

1.4 16v FRESH
1.9 Multijet 8v FRESH
1.4 16v ACTIVE
1.4 16v RACING
1.9 Multijet 8v ACTIVE
1.9 Multijet 8v RACING
1.9 Multijet 8v DYNAMIC
1.9 Multijet 16v DYNAMIC

cena (pln)
STILO 2005
STILO MW

ceny samochodów

CHARAKTERYSTYKA
pojemnoÊç cylindrów
cm3

CENA

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2005

MULTIPLA

• 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 • 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. z 6 przyciskami i ga∏ka zmiany biegów pokryte skórà 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 pokryte 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 • 41I – Bluetooth z∏ 850 • 108 – Felgi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Felgi alum. i poszerzone opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Felgi alum.
i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 3-drzw.) z∏ 2.210
• 469 – Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eliminuje ko∏o zapasowe) z∏ 0 • 4C6 – Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla wersji 3-drzwiowych z∏ 3.060 • 501 – Elektr. ster. podgrz. fotel kierowcy z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850
• 510 – Tylne boczne poduszki powietrzne z∏ 1.275 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.105 • 5B2 – Lakier sportowy pastelowy z∏ 510 • 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 – Zmieniarka CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295 • 709
– Kierow. z 11 przyciskami i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 680 • 718 – System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.275 • 727 – Dwukolorowa deska rozdzielcza (dla wersji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Tapicerka skórzana dla wn´trza 727 z∏ 5.950 • 733 – DPF Filtr czàstek sta∏ych dla silnika 1.9 Multijet 8v 120 KM z∏ 2.125 • 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe)
z∏ 0 • 904 – System CONNECT NAV+ z wyÊwietl. kolorowym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pakiet COMFORT 1 (czujnik parkowania, deszczu i automat. Êwiat∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spojler tylny dachowy z∏ 425
• 926 – Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzw.) z∏ 425 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 0 • 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∏ 768,40 • 4HS* – Mapa Wschodniej Europy (m. in. Polski) z∏ 680 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,40
• 537* – Mapa Francji z∏ 768,40 • 538* – Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* – Mapa Holandii z∏ 768,40 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,40 • 554* – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 768,40 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)
** Cena wersji FRESH, RACING nie podlega upustom.

62

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**
58.097,50
62.772,50
62.347,50
66.597,50

1580
1910
1580
1910
1580
1910

103
115
103
115
103
115

170
173
170
173
170
173

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

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

186.211.2z4JD
186.231.2z4JD
186.211.2
186.231.2
186.411.2
186.431.2

• 009 – ABS z∏ 2.465 • 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 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 • 561 – 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 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.

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

39.990
49.990
38.165
46.665
48.365
55.165

1368
1248
1368
1248
1910
1596

77
85
77
85
105
103benz./92gaz

148
156
148
156
164
163/154

7,4
5,5
7,4
5,5
5,8
9,2/9m3

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

119.416.2
119.418.2
119.516.2
119.518.2
119.513.2
119.514.2

1.3 Multijet 16v z DPF FAMILY
1.9 Multijet 8v z DPF FAMILY
1.4 8v DYNAMIC
1.9 Multijet 8v DYNAMIC

51.552,50
56.057,50
41.565
51.765

1248
1910
1368
1910

85
120
77
105

156
174
148
164

5,5
6,1
7,4
5,8

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

119.528.2
119.529.2
119.716.2
119.713.2

CROMA

• 008 – Centr. zamek ster. z pilota z∏ 510 • 011 - Reg. kolumny kier. na wys. z∏ 340 • 025 – Klimatyzacja man. z∏ 3.400 • 041 – Elektrycznie ster. i podgrz. lusterka z∏ 467,50 • 055 – Dod. drzwi
boczne przesuwne lewe z∏ 1.190 • 070 – Przyc. szyby boczne i tylne z∏ 425 • 072 – Przyst. pod radio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod radio (okablowanie + antena + g∏oÊniki)
z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 552,50 • 108 – Felgi aluminiowe 15“ (14” dla Natural Power) z∏ 1.190 • 148 - Drzwi tylne podno szone do góry z∏ 382,50 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne
tylne z∏ 51 • 209 – Pó∏ka nad przestrzenià baga˝. z∏ 255 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 357 Relingi dachowe z∏ 595 • 4BJ - Listwy bocz. w kol. nadwozia z∏ 340 • 360 – Podwy˝szony dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.275 • 451 – Radioodtw. kaset. z∏ 850 • 453 – Ogrz. siedzenie kierowcy (tylko z opcjà 627) z∏ 722,50 • 5BY - Czujnik temp.
zewn. z∏ 170 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.020 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 519 – Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 467,50
• 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.190 • 585 – Przesuwny dach nad baga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏ok., reg. wys. i l´dê. z∏ 382,50 • 678 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne
(specyficzne) z∏ 68 • 711 – Sterowanie g∏osowe (dost. z 903) z∏ 1.105 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 297,50 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 903 – CONNECT NAV z∏ 6.630 • 904
– CONNECT NAV+ (radionawigator MAPA, CD, CDR, TEL. SIM) kartograficzny z∏ 8.500 • 980 - Zapasowe ko∏o pe∏nowymiarowe (dla F resh) z∏ 170 • 990 - F artuchy przeciwb∏otne przed. i tyl. z∏ 170
• 356* – Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,40 • 538* – Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540* – Mapa Holandii
z∏ 768,40 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 768,40 • 554 – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 768,40 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.9 JTD Multijet ACTIVE
1.9 JTD Multijet ACTIVE
1.9 JTD Multijet ACTIVE AUT.
1.9 JTD Multijet DYNAMIC
1.9 JTD Multijet DYNAMIC
1.9 JTD Multijet DYNAMIC AUT.
1.9 JTD Multijet EMOTION
1.9 JTD Multijet EMOTION AUT.
2.4 JTD Multijet EMOTION 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

ULYSSE

• 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 • 416 – Cruise Control z∏ 1.615 • 564 – Radio z CD
z∏ 1.275 • 41A – Radio z CD MP3 (Active) z∏ 1.700 • 41A – Radio z CD MP3 (Dynamic, Emotion) z∏ 425 • 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 • 369 – Mapa Finlandii z∏ 1.190 • 370 – Mapa Szwecji z∏
1.190 • 371 – 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 (Active) z∏ 2.125 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (Dynamic) z∏ 850 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45/R18 (Dynamic) z∏ 2.125
• 433 – Ko∏a ze stopu 225/45/R18 (Emotion) z∏ 1.700 • 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 pionow a 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 przyci sków) 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 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 850 • 350 – Pakiet zimowy
102+110+452 z∏ 1.275 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 255 • 213 – Alarm z czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.105 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.530 • 400 – Elektr. otw. 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 )

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

90.185
97.920
116.280

1997
1997
2179

136
109
128

185
174
182

9,1
7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

179.111.0
179.115.0
179.957.0

• 064 – Superblokada z∏ 595 • 070 – Przyciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 850 • 087 – 3 rzàd siedzieƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2.932,50 • 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-os., 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∏ 1.020 • 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∏ 2.125
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 11 listopada 2005 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w P olsce, 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.

moc silnika KM

1.4 8v FRESH
1.3 Multijet 16v z DPF FRESH
1.4 8v ACTIVE
1.3 Multijet 16v z DPF ACTIVE
1.9 Multijet 8v ACTIVE
Natural Power 1.6 16v/CNG (gaz) ACTIVE

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
NOWE DOBLÒ

CENA

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2005

64

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

1.6 TS 16v IMPRESSION
1.6 TS 16v PROGRESSION
1.6 TS 16v DISTINCTIVE
1.6 TS 16v DISTINCTIVE
2.0 TS 16v DISTINCTIVE
2.0 TS 16v SELESPEED DISTINCTIVE
1.9 JTD 8v M-JET PROGRESSION
1.9 JTD 16v M-JET PROGRESSION
1.9 JTD 16v M-JET DISTINCTIVE

56.015
60.265
64.600
67.490
78.540
84.830
71.230
74.715
78.965

1598
1598
1598
1598
1970
1970
1910
1910
1910

105
105
105
120
150
150
120
150
150

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

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

190.521.2
190.021.2
190.221.2
190.421.2
190.325.2
190.825.2
190.135.2
190.127.2
190.427.2

1.6 TS 16v IMPRESSION
1.6 TS 16v PROGRESSION
1.6 TS 16v DISTINCTIVE
1.6 TS 16v DISTINCTIVE
2.0 TS 16v DISTINCTIVE
2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
1.9 JTD 8v M-JET PROGRESSION
1.9 JTD 16v M-JET PROGRESSION
1.9 JTD 16v M-JET DISTINCTIVE

57.715
61.965
66.300
69.190
80.240
86.530
72.930
76.415
80.665

1598
1598
1598
1598
1970
1970
1910
1910
1910

105
105
105
120
150
150
120
150
150

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

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

190.571.2
190.071.2
190.271.2
190.471.2
190.375.2
190.875.2
190.155.2
190.177.2
190.477.2

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
ALFA ROMEO 147

CHARAKTERYSTYKA

• 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 • 182 – Dwa zag∏ówki na kanapie tylnej z∏ 0 • 205 – Ogrzewanie dodatkowe (tylko dla silników Diesla) z∏ 850 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.890 • 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 obszyte skórà z∏ 510 • 321 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów ozdobione drewnem z∏ 765
• 392 – VDC (ESP) z∏ 1.615 (z ASR z∏ 2.465) • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. Êciemniajàce si´ z∏ 340 • 415 – Felgi aluminiowe 15” („Sport” 5-otworowe), opony 195/60 z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tempomat (Cruise Control) z∏ 850 • 420 Felgi aluminiowe 17” („Sport II” wieloszprychowe), opony 215/45 z∏ 1.700 • 431 – Felgi aluminiowe 15” („Elegant” 10otworowe), opony 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Felgi aluminiowe 16” („Sport” 5-otworowe), opony 205/55 z∏ 0 – 2.550* • 433 – Felgi aluminiowe 17” („Sport” 5-otworowe), opony 215/45 z∏ 1.700
– 2.975* • 435 – Felgi aluminiowe 16” („Sport II” wieloszprychowe), opony 205/55 (niemo˝liwy monta˝ ∏aƒcuchów) z∏ 850 – 2.550* • 439 – Felgi aluminiowe 17” („Supersport” 6-otworowe), opony 215/45 (niemo˝liwy monta˝ ∏aƒcuchów) z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Regulacja wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czujnik parkow. z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 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 • 727 Tapicerka siedzeƒ z materia∏u sport.
w kol. czarnym z∏ 0 • 728 – Tapicerka siedzeƒ z materia∏u AlfaTex z∏ 425 • 732 – Fotele sportowe – tapicerka skórzana z∏ 4.250 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu GSM z∏ 680 • 879 – Brak
oznaczenia wersji na klapie baga˝nika z∏ 0 • 903 – System teleinformat. CONNECT NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System teleinformat. 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 – Radio CD z mp3 z∏ 2.125 • 41I – Przygot. do monta˝u tel. GSM z funkcjà Bluetooth z∏ 1.020 • Pakiet Ti z∏ 6.800
• Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 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 GT

ceny samochodów

CENA

1.8 TS 16v IMPRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION
2.0 JTS 16v PROGRESSION
2.0 JTS 16v 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
125.333.0
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

191
212
210
222
228
240
191
212
210
222
228
240

5,9
8,7
6,0
9,4
6,8
11,5
5,9
8,7
6,0
9,4
6,8
11,5

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

140.363.0
140.312.0
140.364.0
140.315.0
140.366.0
140.329.0
140.463.0
140.412.0
140.464.0
140.415.0
140.466.0
140.429.0

ALFA ROMEO 156
CROSSWAGON Q4

1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE

ALFA ROMEO 166

• 023 – Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 0 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 0 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 909,5 • 103- Zas∏ona przeciws∏oneczna na tylnà szyb´ z∏ 340 • 140 – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 0 • 177 – Fotele przednie regulowane elektrycznie z∏ 4.131 • 195 – Tylna kanapa sk∏adana i dzielona (60/40) z∏ 0 • 204 – Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa z∏ 935 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.465 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 2.890 • 230 – Reflektory bi-ksenonowe wraz ze spryskiwczami refelktorów z∏ 2.949,5 • 245 – Przyciski na kierownicy
sterujàce radiem i telefonem z∏ 527 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 3.825 • 320 – Ko∏o kierownicy i dzwignia zmiany biegów obszyte skórà z∏ 0 • 341 – Lusterka boczne sk∏adane elektrycznie z∏ 0 • 392
– VDC (ESP) – system stabilizujàcy tor jazdy z systemami Brake Assistant i Hill Holder z∏ 0 • 415 – Felgi aluminiowe 16” („ELEGANT” 7-otworowe) z oponami 215/55 z∏ 0 • 420 – Felgi aluminiowe 17”
(„SUPER SPORT” podwójna szprycha) z oponami 225/50 z∏ 1.419,5 • 431 – Felgi aluminiowe 16” („SPORT” promieniste) z oponami 215/55 z∏ 892,5 • 432 – Felgi aluminiowe 17” („SPORT I” promieniste) z oponami 225/50 z∏ 2.992 • 433 – Felgi aluminiowe 17” („ELEGANT I” diamentowe) z oponami 225/50 z∏ 2.992 • 439 – Felgi aluminiowe 18” („SUPER SPORT I” promieniste) z oponami 235/45 z∏ 5.542 • 452 – Podgrzewane fotele przednie z∏ 1.266,5 • 454 – Regulacja wysokoÊci fotela pasa˝era z∏ 331,5 • 499 – Zestaw naprawczy zamiast ko∏a zapasowego z∏ 0 • 508 – Czujniki parkowania z przodu i z ty∏u z∏ 1.054 • 511 – Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 0 • 563 – Zmieniarka CD w baga˝niku (10 p∏yt) z∏ 1.445 • 564 – Radio CD z∏ 0 • 717 – Radio CD z MP3 z∏ 1.360 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwooferem z∏ 2.431 • 728 – Tapicerka z materia∏u AlfaTex z∏ 450,5 • 803 – Ko∏o zapasowe dojazdowe z∏ 382,5 • 833 – Przygotowanie do monta˝u telefonu GSM z∏ 909,5 • 879
– Brak oznaczenia modelu na klapie baga˝nika z∏ 0 • 904 – System teleinformatyczny CONNECT NAV+ (nawigacja z mapà, kolorowym ekranem, telefon GSM, b-CONNECT*) z∏ 9.477,5 • 980 – Ko∏o
zapasowe pe∏nowymiarowe – stalowe z∏ 476 • 982 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe – aluminiowe z∏ 680 • 44J – Fotel kierowcy i pasa˝era z mechanicznà regulacjà z∏ 221 • 57J – Szyba przednia
z odbijajàcym promienie podczerwone ciemnym pasem i ogrzewaniem strefy wycieraczek z∏ 527 • 52B – Czujniki parkowania z ty∏u z∏ 850 • 52Y – Ogrzewanie dodatkowe (tylko dla silników Diesla)
z∏ 238 • 58J – Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie, z pami´cià ustawieƒ z∏ 1122 • 58X – System nawigacji satelitarnej z telefonem GSM (mapa i kolorowy ekran) z∏ 8.585 • 4DK – Wy∏àcznik
poduszek powietrznych po stronie pasa˝era z∏ 0 • 40D – Pakiet WIDOCZNOÂå 1 (zawiera Czujnik deszczu i Êwiat∏a oraz Lusterko wewn´trzn e samoÊciemniajàce si´) z∏ 340 • 4A6 – Pakiet WIDOCZNOÂå 2 (zawiera Czujnik deszczu i Êwiat∏a, Czujnik zaparowania szyb, Czujnik zapachów, Lusterko wewn´trzne samoÊciemniajàce si´) z∏ 629 • 4HS – Mapa Europy Wschodniej (Polska, Czechy, S∏owacja, W´gry, S∏owenia) z∏ 833 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 833 • 359 – Mapa Finlandii z∏ 833 • 371 – Mapa Norwegii z∏ 833 • 530 – Mapa W∏och z∏ 833 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 833 • 537 – Mapa Francji z∏ 833 • 538 – Mapa Belgii z∏ 833 • 540 – Mapa Holandii z∏ 833 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 833 • 548 – Mapa Austrii z∏ 833 • 549 – Mapa Szwecji i Danii z∏ 833 • 554 – Mapa Wielkiej
Brytanii z∏ 833 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 833
* us∏ugi b-CONNECT sà nieaktywne na terenie Polski

2.4 JTD 20v PROGRESSION
3.2 V6 24v PROGRESSION
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE
3.2 V6 24v DISTINCTIVE
3.2 V6 24v LUXURY

119.000
127.500

1910
1910

150
150

192
192

7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.026.3
116.076.3

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

151.130
162.350
157.080
168.300
170.850

2387
3179
2387
3179
3179

180
240
180
240
240

222
241
222
245
245

7,5
12,5
7,5
12,5
12,5

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

136.114.1
136.103.1
136.314.1
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 11 listopada 2005 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w P olsce, 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.

120
160
150
185
200
260
120
160
150
185
200
260

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1910
1859
1910
2198
2387
3195
1910
1859
1910
2198
2387
3195

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

99.450
101.575
107.525
116.450
144.500
162.350
106.675
108.800
114.750
123.675
151.725
169.575

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.9 JTD M 8v PROGRESSION
1.9 JTS 16v PROGRESSION
1.9 JTD M 16v PROGRESSION
2.2 JTS 16v PROGRESSION
2.4 JTD M 20v PROGRESSION
3.2 JTS V6 Q4 24v PROGRESSION
1.9 JTD M 8v DISTINCTIVE
1.9 JTS 16v DISTINCTIVE
1.9 JTD M 16v DISTINCTIVE
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE
2.4 JTD M 20v DISTINCTIVE
3.2 JTS V6 Q4 24v DISTINCTIVE

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
ALFA ROMEO 159

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 P ortugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.360 • 537 – Mapa F rancji 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 GRUDZIE¡ 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 • 53 3 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa F rancji 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 • 54 9 – 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

