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Prezes Fiata, Luca Cordereo di Montezemolo, i wiceprezes
John Elkann przekazali burmistrzowi Rzymu, Walterowi Veltroni, Fiata Multipl´ Natural Power (foto obok). Ten samochód, który mo˝e byç nap´dzany zarówno metanem jak
i benzynà, w 2005 roku zebra∏ 11 tys. zamówieƒ. Fiat dostarcza miastu Rzym tak˝e autobusy zasilane metanem.

Ambulans Iveco
dla Ekwadoru
Ekwador to kraj, w którym pi´kno natury kontrastuje z ubóstwem mieszkaƒców wsi. Brakuje tu najbardziej podstawowych dóbr, ˝ywnoÊci i energii elektrycznej. W równie krytycznym stanie znajduje si´ szkolnictwo i opieka zdrowotna. Iveco, od zawsze zaanga˝owane w upowszechnianie
wartoÊci opartych na poczuciu solidarnoÊci oraz szacunku
dla cz∏owieka i Êrodowiska, podarowa∏o organizacji Fondo Equadoriano Popolorum Progressio samochód Daily 40.10 WM 4x4 z wyposa˝eniem ambulansu. FEPP koordynuje misje ojców salezjanów w tym kraju. Samochód
b´dzie przewozi∏ pi´ç generatorów elektrycznych i zapewni
pomoc medycznà mieszkaƒcom.
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W warszawskim Domu Dochodowym odby∏a si´ 13 lutego
przedpremierowa prezentacja najnowszego modelu Alfa
Romeo – Brera. Wieczór poprowadzi∏a Marzena Rogalska,
a o samochodzie opowiada∏ prezes Zarzàdu Fiat Auto Poland, Enrico Pavoni oraz dyrektor Sprzeda˝y i Marketingu
Alfa Romeo, Lucyna Bogusz. Prezentacji fascynujàcego
swojà stylizacjà coupé towarzyszy∏ wyst´p artystów Teatru
Ruchu „Ocelot”.
Oto niektóre opinie zaproszonych goÊci. „To pi´kny i nietuzinkowy samochód, który zdecydowanie wyró˝nia si´ swoim wyglàdem” (gwiazda TVP Conrado Moreno na zdj´ciu
obok), „Ten samochód ma klas´ i musz´ przyznaç, ˝e jestem nim zachwycony„(aktor Wojciech Pszoniak), „Najnowsza Alfa Romeo, to samochód dla prawdziwych smakoszy” (W∏odzimierz Zientarski, dziennikarz motoryzacyjny).

Foto: Adam Proƒczyk, AKPA Polska Press
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Wieczór
z Alfà Brera

Tak zmienia si´
Isvor Fiat
W ostatnim roku Isvor Fiat przeszed∏ dog∏´bnà restrukturyzacj´ niezb´dnà dla skoncentrowania si´ na potrzebach
szkoleniowych Grupy, innowacjach i jakoÊci programów.
Firma rozwija wspó∏prac´ z mi´dzynarodowymi szko∏ami
biznesu, uniwersytetami i oÊrodkami badawczymi, centrami doskonalenia Grupy i spoza niej. Zmieni∏a si´ te˝ siedziba spó∏ki: ju˝ od poczàtku 2005 roku biura sukcesywnie
przenoszono do Fundacji Agnellich przy Via Giacosa 38
w Turynie. Szkolenia prowadzone sà tak˝e w siedzibach
Sektorów.

FIAT AUTO ROÂNIE W SI¸¢
nadal utrzymuje Fiat Panda, z udzia∏em w segmencie
na poziomie 29,5%. Wzrasta równie˝ sprzeda˝ Cromy, która osiàga 2% udzia∏ w swoim segmencie z prawie 33 tysiàcami zamówieƒ.
Firma Fiat Auto osiàgn´∏a bardzo pozytywne wyniki w wielu
krajach: pierwsze ze wszystkich sà Niemcy, gdzie sprzeda˝
wzros∏a o 67 procent w stosunku do stycznia 2005,
a udzia∏ zmieni∏ si´ z 1,8% do 2,6%. Silny wzrost zanotowano równie˝ w Hiszpanii (+30,7% sprzeda˝ i 3,8% udzia∏,
wzrost o 0,9%) i we Francji (+9,7% sprzeda˝, 3,3% udzia∏,
wzrost o 0,2%).
Brand Fiat sprzeda∏ w Europie ponad 78.000 samochodów,
o 26,2% wi´cej w stosunku do stycznia 2005. Udzia∏ wzrós∏
o 1,2%, osiàgajàc 6,5%. Stabilne pozostajà udzia∏y Lancii
(wzrost sprzeda˝y o 1,8%) oraz Alfy Romeo (wzrost o 6,2%).

Iveco
dla Shell Gas
Rok 2005 pod wzgl´dem pozyskiwania nowych klientów
by∏ dla Iveco bardzo udany. Przyk∏adem nawiàzana niedawno wspó∏praca z jednym z najwi´kszych producentów gazu
p∏ynnego, firmà Shell Gas. W grudniu i styczniu, w ramach
umowy Iveco przekaza∏o tej spó∏ce 15 pojazdów gamy Eurocargo. Pojazdy sà przeznaczone do dystrybucji butli gazowych, a zabudow´ wykona∏a firma Plandex. WÊród zamówionych pojazdów znajdujà si´ w wi´kszoÊci ci´˝sze pojazdy takie jak: Eurocargo ML160E28PR, czy ML180E28PR
o rozstawach osi odpowiednio 5.175 mm i 6.210 mm.
Wszystkie pojazdy wyposa˝one sà w klimatyzacj´.
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W styczniu br. sektor samochodowy Grupy Fiat sprzeda∏
w Europie ponad 100 tys. samochodów, co stanowi wzrost
o 17,9% w stosunku do stycznia 2005 r. Jest to doskona∏y wynik, uzyskany na rynku, którego poziom wzrós∏ o 2,6%.
Udzia∏ Fiata Auto wyniós∏ 8,4%, o 1,1% wi´cej w stosunku
do analogicznego miesiàca roku poprzedniego.
W styczniu 2006 r. najwi´kszà popularnoÊcià wÊród klientów europejskich cieszy∏ si´ Fiat Grande Punto, którego
sprzedano w liczbie 37.977 egzemplarzy. Najnowszy model Fiata nie tylko zdoby∏ pozycj´ lidera segmentu B, ale
by∏ te˝ najlepiej sprzedawanym samochodem w Europie.
Jest to wynik o bardzo du˝ym znaczeniu, jakiego nie osiàgnà∏ ˝aden w∏oski model od prawie dziesi´ciu lat. Do dziÊ
iloÊç zamówieƒ na Grande Punto wynios∏a prawie 145 tysi´cy. WÊród samochodów z segmentu A swojà przewag´
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o tym si´ mówi

Grande Punto
podbija rynek
Fiat Grande Punto ma na swoim koncie ju˝ kilka europejskich nagród, teraz zyskuje uznanie tak˝e w oczach Polaków. 10 lutego w warszawskim hotelu SHERATON tygodnik
Motor i miesi´cznik Auto Moto og∏osi∏y wyniki konkursu
na najlepsze samochody i najwa˝niejsze wydarzenia na rynku motoryzacyjnym w roku 2005.
Zdaniem czytelników tych pism g∏ównà nagrod´ Auto Lider 2005, w kategorii Premiera Motoryzacyjna Roku zdoby∏
Fiat Grande Punto.
W finale rywalami najnowszego modelu Fiata by∏y: Volkswagen Passat; Alfa 159; BMW serii 3. W konkursie oddano
ponad 142 000 g∏osów.
Fiat Grande Punto zdoby∏ tak˝e tytu∏ „Auto dla m∏odego
playboya” ustanowiony przez miesi´cznik Playboy. Jurorzy,
m. in.: W. Zientarski (przewodniczàcy) i K. Ho∏owczyc napisali w uzasadnieniu, ˝e: „M∏ody playboy potrzebuje pi´knych kobiet i pi´knych przedmiotów – modnych i na czasie.
Niestety, nie ma jeszcze tak grubego portfela jak jego dojrzalszy kolega, szuka wi´c przedmiotów, które – choç taƒsze – sà jednak wyjàtkowe”.
Fiat Grande Punto wygrywa te˝ we wszystkich testach porównawczych, jakie przeprowadzane sà przez rodzime pisma motoryzacyjne. W testach Auto Motor i Sport, Auto
Âwiat, Auto Moto i Motor, w których najcz´Êciej porównywane sà osiàgi, ceny, wyposa˝enie, przestronnoÊç i komfort, najnowszy model Fiata zajà∏ pierwsze miejsca, wyprzedzajàc, m.in. Toyot´ Yaris, Renault Clio, Forda Fiest´,
VW Polo, Hyundaia Getza.
Na zdj´ciu powy˝ej: dyrektor wydawniczy wydawnictwa Bauer – w∏aÊciciela Motoru i Auto Moto – Tomasz Bitner wr´cza Bogus∏awowi CieÊlarowi, kierownikowi biura
prasowego FAP, nagrod´ dla Fiata Grande Punto.
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Alfa Romeo w regatach
Sydney-Hobart
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Nowy maxi jacht Alfa Romeo nosi t´ samà nazw´, co poprzednia jednostka, która zdominowa∏a mi´dzynarodowe
regaty w ubieg∏ych sezonach. Sterowana przez kapitana i armatora Neville’a Crichtona, wzi´∏a udzia∏ w Rolex
Sydney-Hobart, jednych z najtrudniejszych i najbardziej fascynujàcych na Êwiecie regat. Maxi jacht Alfa uplasowa∏ si´
w nich na drugim miejscu.

Dobre wyniki FAP
Fiat Auto Poland SA, najwi´ksza ze spó∏ek Grupy Fiat
w Polsce, wyprodukowa∏a w ubieg∏ym roku 286 900 samochodów (231 982 Fiatów Panda i 54 918 Fiatów 600). WielkoÊç eksportu wynios∏a 92,3 proc., czyli 264 912 samochodów trafi∏o na eksport do 51
paƒstw Êwiata, w tym m.in. do Japonii 1.188 szt.
Eksport samochodów Panda roÊnie z roku na rok:
w 2005 roku jego wielkoÊç wynios∏a 214 478 Pand,
tj. o 7840 wi´cej ni˝ w roku poprzednim.
Na rynku krajowym sprzedano 25 077 samochodów osobowych marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia, z udzia∏em w rynku na poziomie 10,65 proc, co pozwoli∏o firmie zajàç miejsce w pierwszej trójce najch´tniej kupowanych samochodów osobowych. W segmencie samochodów dostawczych
Fiat od trzech lat jest liderem na rynku – wynik 7 922
sprzedanych samochodów oznacza udzia∏ na poziomie 22,57 procent.

Fiat na Igrzyskach
Fiat jest jednym z g∏ównych sponsorów Olimpiady. Udost´pni∏ 3000 aut osobowych i 1200 autobusów, s∏u˝àcych
do przewo˝enia sportowców, widzów, dziennikarzy i wolontariuszy. Ich wartoÊç wynosi 40 milionów euro. Grupa Fiat
zwiàza∏a tak˝e swój wizerunek ze sportem, ∏àczàc marki i jego dyscypliny: Alf´ Romeo z w∏oskà dru˝ynà narciarstwa alpejskiego; Lanci´ z ∏y˝wiarstwem figurowym; Fiata ze snowboardem, freestylem, hokejem i bobslejami; Iveco z ∏y˝wiarstwem szybkim, short trackiem, biegami narciarskimi, skokami narciarskimi, kombinacjà norweskà i biathlonem.

Nowy Dyrektor
Handlowy
Wojciech Halarewicz zosta∏ mianowany na stanowisko Dyrektora
Handlowego Fiat Auto Poland.
Nowy dyrektor ma 33 lata, jest
˝onaty, ukoƒczy∏ studia na Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu. Prac´ w Dyrekcji Handlowej
FAP rozpoczà∏ zaraz po studiach
w 1996 r. Od 2001 pracowa∏ w Fiat Auto w Turynie na stanowisku Szefa Procesów Zarzàdzania Siecià Dealerskà.
Od maja do grudnia 2001 r. by∏ odpowiedzialny za wdro˝enie Fiata Palio w Indiach. W 2002 objà∏ stanowisko Szefa
Obs∏ugi Serwisowej rynku w∏oskiego, a od 2004 by∏ odpowiedzialny za zarzàdzanie operacyjne Obs∏ugi Serwisowej
i Cz´Êci Zamiennych. Do Polski wróci∏ w maju 2005 r.,
obejmujàc stanowisko Szefa Sprzeda˝y Samochodów Osobowych Fiat Auto Poland.

Stypendia Centrum
Badawczego Fiata

Po raz 30. czo∏owy niemiecki magazyn motoryzacyjny „Auto Motor und Sport” zorganizowa∏ dla swoich czytelników
konkurs na Najlepsze Auta Roku 2006. G∏osy odda∏o oko∏o 100 000 osób. Czytelnicy g∏osowali na swoich faworytów w dziesi´ciu ró˝nych kategoriach, a ranking uwzgl´dnia∏
trzy najlepsze modele w zestawieniu ogólnym oraz wÊród
marek importowanych.
Fiat jest jednym z triumfatorów konkursu, zajmujàc pi´ç
pierwszych miejsc wÊród najlepszych importowanych modeli. Fiat Grande Punto uplasowa∏o si´ przed Peugeotem 206 oraz Toyotà Yaris. Warte podkreÊlenia jest te˝
drugie miejsce Fiata Pandy. Niemal tradycjà sta∏y si´ zwyci´stwa marki Alfa Romeo, której modele 159 i 147 nie
mia∏y sobie równych wÊród samochodów zagranicznych.
Wi´cej informacji na stronie http://www.auto-motor-und-sport.de/d/101128.

Sprostowanie:
W ostatnim, grudniowym wydaniu Fiata Wokó∏ Nas, w artykule prezentujàcym Fiata Grande Punto, znalaz∏o si´ kilka
nieÊcis∏oÊci, które pragniemy sprostowaç:
Grande Punto dysponuje przek∏adniami mechanicznymi
pi´cio- lub szeÊciobiegowymi. Te ostatnie przeznaczone sà
do silników 1.9 Multijet, 1.4 16v 95 KM oraz opcjonalnie
do 1.3 Multijet 16v 90 KM.
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Grupa Fiat produkuje
„Najlepsze Auta 2006”

23 stycznia br. na Politechnice Warszawskiej wr´czono promocje doktorskie (71 osób) i habilitacyjne (8 osób) oraz dyplomy za najlepsze prace magisterskie i doktorskie zg∏oszone do konkursu o stypendium Fiata.
Nagrody-stypendia sà rezultatem umowy Politechniki Warszawskiej i Centrum Badawczego Fiata w Turynie podpisanej w 1997 roku, w wyniku której Fiat nagradza prace doktorskie i magisterskie zawierajàce efekty badawcze zgodne
z ich zapotrzebowaniem. W tym roku nagrody (4000 PLN
dla ka˝dego laureata) wr´czono po raz dziewiàty.
Na zdj´ciu obok A. Piasto z Centrum Badawczego Fiata,
wraz z rektorem PW prof. W∏. Kurnikiem i prezesem zarzàdu Fiat Auto Poland E. Pavonim, wr´czajà nagrody autorom
najlepszych prac magisterskich i doktorskich.
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Prze∏om
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firma

w Fiacie
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Wyniki za rok 2005 - 1,4 mld euro zysku przedstawiajà Grup´ w dobrej kondycji.
Trzeci kwarta∏ to nagroda dla Sektora
Samochodowego, który po czterech latach
zaczyna znowu przynosiç zyski. Prezes
Fiata, di Montezemolo uwa˝a, ˝e firma
przekroczy∏a za∏o˝enia z lipca 2004 roku,
realizuje cele roku 2006, i za to nale˝à si´
s∏owa podzi´kowania wszystkim pracownikom.
Dobre wieÊci. Rok 2005 Grupa zamkn´∏a zyskiem netto 1,4 mld euro, obroty wzros∏y do poziomu 46,5 mld (o 2%). Wynik z zarzàdzania zwyczajnego
podskoczy∏ do miliarda (z 50 milionów w poprzednim okresie obrachunkowym), a wszystkie najwa˝niejsze sektory, jeÊli je porównaç z 2004 rokiem,
zakoƒczy∏y rok wzrostem.
Rok miniony by∏ prze∏omowy szczególnie dla Fiata. Zamkni´to kwesti´ General Motors, a w czwartym kwartale (paêdziernik-grudzieƒ) Fiat Auto osiàgnà∏
po raz pierwszy zysk z zarzàdzania zwyczajnego (21 mln euro) po kolejnych
siedemnastu kwarta∏ach strat. Rezultat ten Êwiadczy o s∏usznoÊci przyj´tej
strategii, co w po∏àczeniu z sukcesem handlowym Grande Punto oraz innych
nowych modeli, pozwala z ufnoÊcià patrzeç w przysz∏oÊç.
„Jest powód, by odczuwaç g∏´bokà satysfakcj´ – mówi Prezes Fiata, Luca
Cordero di Montezemolo. – PrzekroczyliÊmy wszelkie za∏o˝enia, które dyrektor generalny, Sergio Marchionne, og∏osi∏ w lipcu 2004 roku i jesteÊmy
na dobrej drodze do osiàgni´cia ustaleƒ na 2006 rok. Musimy podzi´kowaç
przede wszystkim naszym ludziom: managerom, pracownikom fabryki,
wszystkim tym, którzy w ró˝nych stronach Êwiata pracujà dla najwa˝niejszego przedsi´biorstwa we W∏oszech”.
W ciàgu roku, który w∏aÊnie si´ skoƒczy∏, rozwiàzano najwa˝niejsze wi´zy
strategiczne i finansowe: od stosunków z General Motors po udzia∏y w Italenergia Bis i zwrot po˝yczek obligacyjnych. Teraz, zdaniem Montezemolo, przyszed∏ moment, w którym na nowo mo˝na mówiç przede wszystkim o wyrobach i rynkach, o przysz∏oÊci przedsi´biorstwa. JeÊli chodzi o przysz∏oÊç, prezes Fiata przedstawi∏ „g∏ówne kierunki”, które mo˝na sprowadziç do czterech

s∏ów: zaanga˝owanie, innowacja, inwestycje i internacjonalizacja. Zadowolony z wyników jest tak˝e Sergio
Marchionne, który rok 2005 w Sektorze Auto dzieli na dwa etapy. W pierwszych dziewi´ciu miesiàcach zanotowano bowiem spadek w oczekiwaniu
na premier´ nowych modeli, natomiast w czwartym kwartale dokonano
olbrzymiego skoku. Wprowadzenie
na rynek Cromy, Grande Punto i Alfy 159 odwróci∏o dotychczasowe tendencje. Dlatego winiki przez du˝à
cz´Êç roku ujemne, w czwartym kwartale wzros∏y o 7,6%, a we W∏oszech
nawet o 14,7%. Sukces Grande Punto doprowadzi∏ dziennà produkcj´
w zak∏adzie w Melfi do maksymalnej
zdolnoÊci (1500 samochodów
w styczniu), zmuszajàc Firm´ do uruchomienia w maju produkcji nowego
modelu w Mirafiori, przewidzianej poczàtkowo na wrzesieƒ.
„Dobre wyniki – powiedzia∏ Marchionne – nie mogà sprawiç, ˝e zapomnimy o tym, co mamy jeszcze do zrobienia w 2006 roku. Naszym celem
jest uzyskanie wyniku z zarzàdzania
zwyczajnego od 1,6 do 1,8 mld, z dodatnim cash flow i zyskiem netto oko∏o 700 mln. G∏´boka restrukturyzacja
sektora samochodowego jest ju˝

na dzieƒ 31 grudnia wynosi∏a oko∏o
7 mld, natomiast inwestycje – 2.636
mln – sà takie jak w 2004 roku.
SAMOCHODY

Prezes Fiata Luca Cordero di Montezemolo (w Êrodku),
wiceprezes John Elkann (z lewej) i dyrektor generalny
i pe∏nomocny Sergio Marchionne w Centrum
Historycznym Fiata podczas konferencji prasowej.

CZWARTY KWARTA¸
WZROSTU

1 mld na koniec ca∏ego roku obrotowego.
Dodatni (2 mld 215 mln) by∏ wynik
operacyjny z 2005 roku, w stosunku
do 585 milionów straty odnotowanej
w 2004 roku. Zysk przed opodatkowaniem si´gnà∏ 2 mld i 264 mln,
w stosunku do 1.629 mln straty
w poprzednim roku. Wynik netto, by∏
dodatni na 1.420 mln euro (1.579
mln straty w 2004). Dobra jest p∏ynnoÊç finansowa Grupy Fiat, która

Rachunek ekonomiczny Grupy Fiat – rok obrotowy 2005
2005

2004

Przychody netto
Zmiana %

46.544
2%

45.637

Wynik z zarządzania zwyczajnego
Zmiana

1.000
950

50

Wynik operacyjny
Zmiana

2.215
2.800

(585)

Wynik przed opodatkowaniem
Zmiana

2.264
3.893

(1.629)

Wynik netto
(grupy i spółek trzecich)
Zmiana

1.420
2.999

(1.579)

(w mln euro)

W czwartym kwartale 2005 roku przychody Grupy wynios∏y 13,1 mld euro,
co stanowi wzrost o 7,5% w porównaniu z 12,2 mld euro w tym samym
okresie poprzedniego roku. Obroty si´gn´∏y 46,5 mld. Wynik z zarzàdzania
zwyczajnego w ostatnich trzech miesiàcach 2005 roku by∏ dodatni na sum´ 361 mln euro, co oznacza wzrost
o 486 mln w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku i daje sum´
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w toku: w 2006 roku dokonamy reorganizacji innych dzia∏alnoÊci przemys∏owych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem CNH. Grupa Fiat b´dzie nadal
anga˝owaç si´ w celowe sojusze
i pracowaç nad tym, by zaawansowanej technologii, jakà dysponujemy, towarzyszy∏a lepsza jakoÊç oraz wi´ksze
umiej´tnoÊci handlowe i us∏ugowe“.
Poni˝ej publikujemy wyniki Grupy oraz
najwa˝niejszych Sektorów.

W 2005 roku sektor samochodowy
uzyska∏ obroty na poziomie 21,7 mld
euro, przy wzroÊcie o oko∏o 3% w stosunku do 2004 roku. Fiat Auto
(Fiat, Alfa Romeo, Lancia i Samochody Dostawcze) uzyska∏ przychody
wielkoÊci 19,5 mld. Sprzeda˝ wynios∏a 1.697.000 sztuk, przy spadku
o 3,9% w porównaniu do 2004, zrekompensowanym poprawà mixu wyrobów. W 2005 roku Fiat Auto uzyska∏ wynik z zarzàdzania zwyczajnego
ujemny (281 mln euro), du˝o jednak
lepszy w porównaniu z 2004 r. (822
mln euro strat). Wzrost sprzeda˝y
w ostatnim kwartale (+7,6%) Êwiadczy, ˝e premiery tych modeli przynios∏y pozytywny skutek, (wzrost o 8,2%
w Europie Zachodniej).
Doskona∏e wyniki uzyska∏o Maserati,
które w 2005 roku mia∏o przychody
wielkoÊci 533 mln euro. Na popraw´,
(+30,3%) w stosunku do 2004 roku
wp∏ynà∏ sukces Quattroporte oraz
specjalnej serii drogowej MC12. Dobre wyniki ma tak˝e Ferrari; sprzedano a˝ 5.399 samochodów (wzrost
o 11% w stosunku do poprzedniego

9

roku), uzyskujàc przychody na poziomie prawie 13 mld (+9,7%).
Fiat Powertrain Technologies to
nowy Sektor, do którego w∏àczono
produkcj´ zespo∏ów nap´dowych,
którà Fiat od maja ponownie kontroluje po rozwiàzaniu Master Agrement
z General Motors. Od tego roku Fiat
Powertrain Technologies przejmie tak˝e dzia∏alnoÊç Iveco, CRF i Elasis
w zakresie silników i skrzyƒ biegów.
Przychody za okres maj-grudzieƒ 2005 wynoszà 1.966 mln euro; wynik z zarzàdzania zwyczajnego
jest dodatni i si´ga 26 mln euro.

MOODY’S PROMUJE GRUP¢
Prezentacji wyników z trzeciego kwarta∏u 2005 towarzyszy∏o
oÊwiadczenie agencji ratingowej Moody’s, która zauwa˝y∏a popraw´
perspektyw ekonomicznych Fiata. Rokowania Grupy przesz∏y
od „negatywnych” do „stabilnych”. Zmiana – wyjaÊnia Moody’s – jest
skutkiem „znaczàcej poprawy wyniku operacyjnego, p∏ynnoÊci oraz
mniejszego poziomu zad∏u˝enia.” Wed∏ug agencji, ocena Fiata
po opublikowaniu rachunku odzwierciedla pozytywne rozmieszczenie
geograficzne dzia∏alnoÊci Grupy; solidnà pozycj´ Case New Holland
oraz potencja∏ poprawy profilu zad∏u˝enia; stabilnoÊç pozycji Iveco
na europejskim rynku samochodów ci´˝arowych oraz najnowszà
sytuacj´ Grupy w sensie operatywnoÊci.

MASZYNY ROLNICZE
I DO ROBÓT ZIEMNYCH
W 2005 roku, obroty CNH – Case
New Holland wynios∏y 10,2 mld euro
(2,3% wi´cej ni˝ w poprzednim roku)
Na stan przychodów wp∏ynà∏ wzrost
produkcji maszyn do robót ziemnych,
zrekompensowany przez spadek wielkoÊci w sektorze rolniczym. Wynik
z zarzàdzania zwyczajnego CNH wyniós∏ 698 mln euro (467 mln
w 2004). Lepsze ceny, wzrost sprzeda˝y maszyn do robót ziemnych,
oszcz´dnoÊci produkcyjne oraz wy˝sza rentownoÊç us∏ug finansowych
w du˝ym stopniu wch∏on´∏y wzrost
Przychody i wyniki z zarządzania zwyczajnego według obszarów działalności
Przychody w roku obrotowym
Zmiana

2005

Zmiana

21.729

2,5%

(183)

669

Maszyny rolnicze i do robót ziemnych
(CNH)

10.212

2,3%

698

231

Pojazdy dostawcze (Iveco)

9.489

4,9%

415

44

Podzespoły i Systemy Produkcji
(Magneti Marelli, Teksid, Comau)

83
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Samochody (Fiat Auto, Maserati,
Ferrari i Fiat Powertrain Technologies)
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Wynik z zarządzania zwyczajnego

2005

(w mln euro)

6.642

3,5%

249

Inna działalność
(Usługi, Wydawnictwa, Holdingi i Różne)

1.618

-19,2%

(179)

-77

Inne działalności

(3.146)

-

Razem Grupa

46.544

2,0%

1.000

950

SIEDMIOLETNIE EUROOBLIGACJE

cen surowców, spadek wielkoÊci
w sektorze rolniczym, wi´ksze wydatki na badania i rozwój. W czwartym
kwartale 2005 roku przychody wynios∏y 2.584 mln euro (+9,4% w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku).
W ostatnim kwartale CNH przeprowadzi∏o reorganizacj´ dzia∏alnoÊci w czterech globalnych markach – Case IH
i New Holland dla sektora rolniczego
oraz Case i New Holland dla maszyn
do robót ziemnych. Celem tych wszystkich dzia∏aƒ jest ugruntowanie i zró˝nicowanie pozycji na rynku marek, dla
jeszcze wi´kszej poprawy wyników.
POJAZDY DOSTAWCZE
W 2005 roku Iveco uzyska∏o obroty
wielkoÊci 9,5 mld euro (+4,9%). Poprawa jest wynikiem wi´kszej sprzeda˝y w nast´pstwie dobrej kondycji
rynku
zachodnioeuropejskiego.
W ciàgu roku sprzedano 172 tys. samochodów przy wzroÊcie o 6,3%
w porównaniu do poprzedniego roku.
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego (dodatni na 415 mln euro), wyniós∏ 4,4% obrotów, du˝o powy˝ej poprzedniego roku. W czwartym kwartale przychody osiàgn´∏y 2,8 mld, co
daje przyrost o 9,8% w stosunku
do analogicznego okresu 2004 roku.

Wzrost jest zwiàzany ze zwi´kszeniem
wielkoÊci oraz cen. Dzia∏alnoÊç z zakresu produkcji zespo∏ów nap´dowych przynios∏a w 2005 roku ponad 435 tys. silników, przy dochodach na 2.554 mln euro (+ 6,3%).
PODZESPO¸Y I SYSTEMY
PRODUKCJI
Magneti Marelli uzyska∏o w 2005
roku obroty wielkoÊci ponad 4 mld
euro. Wzrost (+6,3%) w stosunku
do 2004 roku jest cz´Êciowo spowo-

dowany konsolidacjà Mako. Przy podobnym obszarze i kursach, przyrost
przychodów wynosi oko∏o 2%. Spadek obrotów we W∏oszech, gdzie zanotowano o˝ywienie w ostatnich miesiàcach roku, zosta∏ zrekompensowany dobrà sytuacjà w Brazylii i w Polsce
oraz dodatnim trendem w dzia∏alnoÊci
w zakresie systemów telematycznych.
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego Magneti Marelli (612 mln) jest taki sam
jak w 2004 roku.
Teksid osiàgnà∏ przychody na poziomie ponad 1 mld euro, z przyrostem
o 13,8% w stosunku do poprzedniego
roku. Dobra kondycja jest skutkiem
zwi´kszonych obrotów Jednostki Biznesowej Ghisa (˝eliwo), korzystnego
kursu walut oraz odzyskania w cenach
sprzeda˝y wi´kszego kosztu surowców.
W 2005 roku obroty w Comau przekroczy∏y 1,5 mld euro. Spadek w stosunku do poprzedniego roku jest spowodowany przeniesieniem dzia∏alnoÊci zwiàzanej z utrzymaniem ruchu
do Iveco, Magneti Marelli i CNH. Bez
zmian zakresu, przychody Comau odnotowa∏y przyrost o ok. 6%, w wyniku
dobrej kondycji obszaru Karoserii
i Utrzymania Ruchu. Wynik z zarzàdzania zwyczajnego wyniós∏ 42 miliony wobec 40 mln euro w 2004 roku,
lecz przy niezmienionym zakresie, poprawa wynosi 8 mln.
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Majàc dodatnie wyniki oraz notujàc popraw´, Fiat og∏osi∏ emisj´
po˝yczki obligacyjnej w euro z siedmioletnim terminem wa˝noÊci.
Emisji dokona Fiat Finance oraz Trade Ltd. Societe’ anonyme, spó∏ka
w ca∏oÊci kontrolowana przez Fiata i posiadajàca gwarancj´ Fiat SpA.
WysokoÊç i cena zostanà okreÊlone w oparciu o warunki rynkowe.
Przychody uzyskane z emisji zostanà wykorzystane na pokrycie
zwyk∏ych potrzeb Grupy, ∏àcznie ze zwrotem bie˝àcego zad∏u˝enia.
Dzi´ki p∏ynnoÊci, która wynosi siedem miliardów euro, Grupa Fiat nie
musi si´ spieszyç z po˝yczkami. Decyzja o wydaniu nowych obligacji
∏àczy si´ zatem z niskimi stopami oprocentowania oraz korzystnymi
obecnie warunkami.
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Chcàc si´ rozwijaç i sprostaç konkurencji,
nale˝y wykorzystywaç mo˝liwoÊci, jakich
dostarczajà nowe rynki. Plan Fiata polega
na zawieraniu celowych sojuszy a istota
rozwoju koncernu opiera si´ równie˝
na wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Dlatego
dosz∏o do podpisania nowych umów
w Indiach, Rosji i Chinach.
Przy okazji ostatniego salonu samochodowego w New Delhi, dyrektor
generalny i pe∏nomocny Fiata, Sergio Marchionne, podpisa∏ umow´ z koncernem przemys∏owym Tata, jednym z najwa˝niejszych w Indiach. Umow´
poprzedzi∏ pakt o wspó∏pracy przemys∏owej mi´dzy Fiat Auto i rosyjskim kolosem Severstal. Z kolei Iveco sta∏o si´ partnerem chiƒskiego Saic Motor
i Chongquing Heavy Vehicle Group. Pakty te stanowià element strategii
wzrostu opartej nie na „globalnych” joint-ventures, lecz na celowych sojuszach, których przedmiotem jest konkretny produkt lub rynek. Za przyk∏ad
pos∏u˝yç mo˝e, trwajàce od 25 lat, porozumienie mi´dzy Fiat Auto a Grupà Peugeot-Citroën w zakresie samochodów dostawczych. Jego nast´pstwem – po rozszerzeniu na samochody MPV – jest umowa podpisana
ostatnio z tureckim Tofas dotyczàca opracowania i produkcji nowego lekkiego samochodu dostawczego. Innym przyk∏adem jest sojusz z Suzuki dotyczàcy SUV i silników Diesla, a tak˝e umowa z Fordem dotyczàca samochodów kompaktowych.
Indie, olbrzymi kraj z równie olbrzymim potencja∏em, mogà staç si´ jednà z lokomotyw gospodarki Êwiatowej. Równie˝ rynek samochodowy ma tutaj du˝e
perspektywy rozwoju i to na nich bazuje porozumienie z Tata. Umow´ poprzedzi∏o wrzeÊniowe memorandum, przewidujàce rozprowadzanie od marca niektórych modeli Fiata w lokalnych salonach sprzeda˝y indyjskiej firmy. Tata, za∏o˝ona w XIX w., jest dzisiaj kolosem o obrotach rz´du 18 mld dolarów, z czego 4,7 mld pochodzi z produkcji samochodów przemys∏owych i osobowych.
„To porozumienie – oÊwiadczy∏ Marchionne – to kamieƒ milowy obecnoÊci
Fiata w Indiach. Pomo˝e nam zwi´kszyç baz´ sprzeda˝y w kraju i sàdz´, ˝e
wspó∏praca obejmie równie˝ obszar rozwoju wyrobów, produkcji i zaopatrze-

nia w komponenty. Fiat i Tata uznajà
te same wartoÊci i mam nadziej´, ˝e
w najbli˝szych latach dojdzie do zacieÊnienia wspó∏pracy”.
Innym rynkiem samochodowym, który
w ostatnim czasie sta∏ si´ jednym z najwa˝niejszych na Êwiecie, jest Rosja.
Fiat Auto i Severstal Auto podpisa∏y
umow´ o wspó∏pracy przemys∏owej,
która przewiduje montowanie w Rosji
modeli Palio i Albea. Produkcja rozpocznie si´ w przysz∏ym roku w zak∏adzie
niedaleko Kazania nad Wo∏gà, z zastosowaniem komponentów pochodzàcych z Tofas. Fiat i Severstal Auto podpisa∏y równie˝ porozumienie o dystrybucji w Rosji pe∏nej gamy samochodów
i aut dostawczych Fiata. Severstal to
jedna z najwi´kszych firm samochodowych w Rosji: montuje auta terenowe
(Uaz), lekkie samochody dostawcze
i ma∏olitra˝owe, jest tak˝e g∏ównym
producentem silników benzynowych.
Z Rosji przenieÊmy si´ do Chin, gdzie
od lat zadomowione jest Iveco. Nowe

12 MIESI¢CY POROZUMIE¡
STYCZE¡ 2005
FIAT/PIDF

MARZEC 2005
FIAT/PSA/TOFAS

WRZESIE¡ 2005
FIAT/ZASTAVA

PAèDZIERNIK 2005
FIAT/SUZUKI

IRAN
(SAMOCHODY OSOBOWE)

TURCJA
(SAMOCHODY DOSTAWCZE)

SERBIA
(SAMOCHODY OSOBOWE)

W¸OCHY/JAPONIA
(SILNIKI DIESLA)

LISTOPAD 2005

GRUDZIE¡ 2005
IVECO/SAIC
CHONGQUING

STYCZE¡ 2006
FIAT AUTO
SEVERSTAL AUTO

STYCZE¡ 2006

CHINY
(SAMOCHODY CI¢˚AROWE)

ROSJA
(SAMOCHODY OSOBOWE)

INDIE
(SAMOCHODY OSOBOWE)

FIAT/FORD

POLSKA
(PODZESPO¸Y)

FIAT/TATA

Najnowsze porozumienia mi´dzynarodowe podpisane przez Fiat.
Poni˝ej: Palio, jeden z modeli, które b´dà produkowane w Rosji.
U góry: Sergio Marchionne i Ratan Tata, prezes koncernu
indyjskiego o tej samej nazwie.

Nowy zak∏ad
Marelli w Chinach
Magneti Marelli otwar∏o nowy
zak∏ad produkujàcy systemy
elektroniczne w Guanzhou
w Chinach. Zbudowany na nowym
terenie przemys∏owym Hua Du,
zastàpi poprzedni, który okaza∏ si´
zbyt ma∏y, aby sprostaç wzrostowi
zamówieƒ oraz kryteriom jakoÊci
wymaganej przez globalny rynek.
W Chinach Magneti Marelli pracuje
dla lokalnych producentów
samochodowych i dla ich spó∏ek
joint-venture z najwi´kszymi
producentami na Êwiecie. „W 2004
roku obroty wynios∏y 8 mln euro,
w ubieg∏ym roku 14 mln,
a na 2006 zak∏ada si´ 25 mln
euro. WielkoÊci te nie sà wysokie,
lecz obrazujà dynamik´ tego
rynku” – powiedzia∏ Luca Biagini,
odpowiedzialny za dzia∏alnoÊç
Firmy w tym olbrzymim kraju
azjatyckim.
Uruchomiona w grudniu ubieg∏ego
roku Fabryka – dziesi´ç tysi´cy
metrów kwadratowych
z przylegajàcym terenem
pod ewentualnà rozbudow´
– b´dzie zatrudniaç obok
obecnych 150 pracowników,
jeszcze dwudziestu nowych.
Znajdujà si´ tam dwie nowe linie
produkcyjne kart elektronicznych
do tablicy przyrzàdów Audi A6
przeznaczonych na rynek chiƒski
oraz do monta˝u kompletnej deski
rozdzielczej. Nied∏ugo powstanie
trzecia linia do montowania tablic
przyrzàdów nowego Peugeota 307.
W marcu przewiduje si´
przeniesienie wszystkich obróbek
wykonywanych jeszcze w starej
fabryce, a w czerwcu zak∏ad
zostanie oficjalnie zaprezentowany
chiƒskim w∏adzom.
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porozumienie przewiduje cesj´ 67%
kapita∏u Chongquing Hongyan Automotive Co., firmy specjalizujàcej si´
w konstrukcji ci´˝kich pojazdów przemys∏owych, na rzecz spó∏ki joint-venture za∏o˝onej przez Iveco i Saic Motor. Grupa Saic posiada obroty na poziomie dziesi´ciu milionów euro i jest
drugim producentem samochodów
w Chinach (pierwszym pod wzgl´dem
zysków). Dzia∏alnoÊç przemys∏owa, jakà zak∏ada porozumienie, dotyczy
produkcji w technologii Iveco ci´˝kich
pojazdów i silników.
„Ta wspó∏praca – oÊwiadczy∏ dyrektor
generalny i pe∏nomocny Iveco Paolo
Monferino – to wa˝ny krok w naszej
strategii globalnego rozwoju. Porozumienie umacnia naszà pozycj´ na rynku o tak silnej ekspansji jak chiƒski,
na którym od lat jesteÊmy obecni
z naszymi lekkimi samochodami”.
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Dziesi´ç lat
z Fiatem
Wokó∏ Nas
JesteÊmy razem od dziesi´ciu lat. Dziesi´ç
lat – du˝o i ma∏o jednoczeÊnie. Ma∏o
– patrzàc z perspektywy ponad stu lat
istnienia Fiata, du˝o – jeÊli zmierzymy ten
czas przemianami, jakim ulega∏ koncern.
W tej krótkiej dotychczasowej historii
staraliÊmy si´ tworzyç czasopismo ∏àczàce
firm´ z pracownikami, nieoboj´tne wobec
zjawisk b´dàcych udzia∏em obydwu stron.
Pierwszy numer nosi∏ dat´ 1 marca 1996 roku. Na stronie tytu∏owej zdj´cie trzech uÊmiechni´tych pracowników reprezentujàcych Grup´ poprzez
dzia∏ajàce wtedy w Polsce spó∏ki: Fiat Auto Poland, Magneti Marelli Poland
i Teksid Poland, które postanowi∏y stworzyç pismo „Fiat Wokó∏ Nas”. Tytu∏
mówi∏ za siebie. Obok zdj´cia zach´ta: „Wejdêmy razem w XXI wiek”. Wewnàtrz numeru znalaz∏ si´ krótki tekst wyjaÊniajàcy rol´, jakà wyznaczy∏ sobie nowy magazyn ilustrowany, który co dwa miesiàce mia∏ trafiaç do rodzin
pracowników spó∏ek, które go stworzy∏y. Od tej chwili wiadome by∏o, ˝e powsta∏o czasopismo, którego celem b´dzie poszerzanie i pog∏´bienie wiedzy
o dzia∏alnoÊci Grupy, ale jednoczeÊnie uÊwiadamianie czytelnikom, ˝e w∏aÊnie oni stanowià nieocenionà wartoÊç Firmy.
Min´∏o dziesi´ç lat. „Fiat Wokó∏ Nas” kilka razy zmienia∏ swà szat´ graficznà. Pozosta∏ jednak zawsze wierny swojemu pierwotnemu przes∏aniu
jakim jest poÊredniczenie mi´dzy Firmà i jej pracownikami, a tak˝e uto˝samianie si´ z wielkim koncernem i jego spó∏kami. Duma z poczucia przynale˝noÊci do wielkiej rodziny motoryzacyjnego giganta mia∏a byç tym, co
∏àczy pracowników ró˝nych spó∏ek Fiata, których tylko w Polsce istnieje
ponad dwadzieÊcia.
Na ca∏ym Êwiecie ukazuje si´ wiele czasopism firmowych. Niektóre sà zwyk∏ymi ulotkami informacyjnymi, inne – magazynami z prawdziwego zdarzenia.
„Fiat Wokó∏ Nas” od poczàtku mia∏ w sobie coÊ szczególnego. Ju˝ sam nak∏ad stawia∏ go prawdopodobnie na pierwszym miejscu wÊród ukazujàcych
si´ w Polsce czasopism firmowych (house organ). Chcia∏ byç traktowany nie-

Dlaczego taki
magazyn?

o osiàgni´ciach i niepokojach,
o obawach i nadziejach.
Pragniemy, aby nasze pismo
mia∏o charakter rodzinny, aby
dostarcza∏o ˝onom informacje
o pracy ich m´˝ów (m´˝om zaÊ
o pracy ich ˝on). Proponujemy Ci
czasopismo, które powstaje
w bezpoÊrednim kontakcie
z czytelnikami i z ich udzia∏em.
Przed nami d∏uga droga, idêmy
nià razem.
Fiat Wokó∏ Nas
rok 1 nr 1 - marzec 1996
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Drogi Czytelniku! Pismo, które
przeglàdasz to nasze wspólne
pismo, które narodzi∏o si´
z potrzeby rozpowszechnienia
i pog∏´bienia wiedzy o Grupie
Fiat wÊród 18.000 pracowników
koncernu w Polsce. Fiat Wokó∏
Nas jest najwi´kszym,
pod wzgl´dem nak∏adu pismem
zak∏adowym w kraju a jego
pojawienie zbiega si´ z 75.
rocznicà otwarcia pierwszej
fabryki Fiata w Polsce.
Znajdziesz w nim informacje
o firmie i jej funkcjonowaniu,
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mal jak ktoÊ z rodziny. Przecie˝ po to
jest rozsy∏any do domów, aby mogli go
czytaç wszyscy domownicy. Aby ka˝dy
z pracowników móg∏ oÊwiadczyç swoim najbli˝szym: „Przeczytajcie, to w∏aÊnie jest firma, w której pracuj´”.
Specyficzny uk∏ad tematyczny czasopisma ma przybli˝aç czytelnikowi to,
co si´ dzieje wewnàtrz zak∏adu, ale
jednoczeÊnie pokazywaç Êwiat, poza
miejscem pracy. Obok prezentacji najnowszego modelu samochodu, ci´˝arówki czy traktora, czytelnik móg∏ znaleêç tak˝e „chwil´ refleksji” Jerzego
Turowicza, Wis∏awy Szymborskiej, Jana Nowickiego, Janiny Ochojskiej, Józefa Tischnera, Zbigniewa Preisnera,
Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kutza,
Czes∏awa Mi∏osza i wielu innymi znanych nie tylko w Polsce osobistoÊci.
Obok opisu TPM lub norm ISO radziliÊmy, jak si´ zdrowo od˝ywiaç, pisaliÊmy o nowoÊciach w dziedzinie genetyki, by∏o miejsce na humor, na sport,
na sztuk´. Chodzi∏o nam o to, aby horyzontu zainteresowaƒ naszych czytelników nie ogranicza∏a brama zak∏adu
pracy. Ta cecha pozosta∏a niezmienna
pomimo ciàg∏ej ewolucji magazynu,
którà przypominamy dziÊ w jubileuszowym skrócie.
Kiedy ukaza∏ si´ pierwszy numer nowe
spó∏ki nale˝àce do Grupy Fiat by∏y zaj´te umacnianiem struktury przemys∏owej oraz wdra˝aniem nowej organizacji pracy. Przej´cie fabryk FSM nastàpi∏o kilka lat wczeÊniej, faza przejÊcia do nowej koncepcji fabryki by∏a
w pe∏nym rozkwicie. Wprowadzenie
ró˝nych narz´dzi komunikacji (temu
s∏u˝yç mia∏ FWN) pomog∏o z pewnoÊcià w upowszechnianiu nowego sposobu myÊlenia oraz pog∏´bianiu ÊwiadomoÊci pracowników na temat obranej przez Firm´ drogi. „Od momentu
przej´cia FSM przez Fiat Auto, najwa˝niejszym celem by∏o stworzenie silnego polskiego przedsi´biorstwa samochodowego, które mog∏o rywalizowaç

Fiat Wokó∏ Nas obejmowa∏ ju˝ kul´
ziemskà. Nowy symbol nawiàzywa∏
do globalizacji Fiata i do w∏àczenia
dzia∏alnoÊci polskich segmentów
Grupy w jej Êwiatowà misj´. O˝ywi∏y
si´ kolory, treÊç zacz´∏a byç bardziej
„lokalna”, dzi´ki czemu tematyka
stawa∏a si´ coraz bli˝sza polskim pracownikom Grupy.
Ostatnie lata (zaraz po specjalnym numerze poÊwi´conym stuleciu Fiata)
by∏y trudne dla Grupy, chocia˝ jej zak∏ady produkcyjne w Polsce osiàga∏y
najlepsze wyniki pod wzgl´dem jakoÊci, produktywnoÊci i konkurencyjnoÊci wykazujàc, ˝e w nied∏ugim czasie
uda∏o im si´ dojÊç do doskona∏oÊci
na poziomie nie tylko europejskim.
We W∏oszech odeszli na zawsze ze
sceny najpierw Giovanni Agnelli, potem jego brat Umberto. Nasz magazyn
stara∏ si´ wiernie towarzyszyç Grupie
Fiat w trudnej fazie jej uzdrawiania.
Zwrot przyszed∏ wraz z nominacjà Sergio Marchionne na stanowisko prezesa Grupy i Johna Elkanna na wiceprezesa. Dzisiaj Grupa jest silniejsza
i szybko podà˝a drogà naprawy. Staramy si´ objaÊniaç cele
i metody, pomagajàc
pracownikom w zrozumieniu wysi∏ków
Firmy zmierzajàcych
do jej uzdrowienia
i wzrostu.
„Fiat Wokó∏ Nas”
koƒczy dziesi´ç lat,
niewiele w porównaniu z przypadajàcym w∏aÊnie w tym
roku 85-leciem
istnienia
Fiata
w Polsce. Dojdziemy do stulecia! Fiat jest wokó∏ nas – to nie tylko powód do satysfakcji, ale równie˝ ÊwiadomoÊç zobowiàzaƒ, jakie stawia przed nami tradycja stuletniego koncernu.

Illustrato
– Wielki Brat
Fiata Wokó∏ Nas
„Fiat Wokó∏ Nas” powsta∏ w 1996
na bazie wydawanego we W∏oszech
czasopisma dla pracowników Fiata.
Tradycje redagowania pism o takim
charakterze sà w Fiacie bardzo
d∏ugie. Pierwsze próby si´gajà 1932
roku. Wydawany wtedy – do 1943
roku – periodyk nazywa∏ si´ „Bianco
e Rosso” [Bia∏y i Czerwony]. Dziesi´ç
lat póêniej, w 1953 roku, powsta∏
„Illustrato Fiat”, który towarzyszy∏
sukcesom Firmy podczas boomu
ekonomicznego we W∏oszech,
a nast´pnie w latach
siedemdziesiàtych
i osiemdziesiàtych, w okresie
przemian spo∏ecznych, stara∏ si´
prowadziç ˝ywy dialog
z pracownikami.
Od 1990 roku czasopismo nazywa
si´ po prostu „Illustrato”, sta∏o si´
nowoczesnym, kolorowym
magazynem, mniej „oficjalnym
organem” przez co bli˝szym
czytelnikom. Nowa sta∏a si´ równie˝
jego zawartoÊç.
Zgodnie ze
zmianami
zachodzàcymi w
Firmie, przesta∏o
koncentrowaç si´
wy∏àcznie
na Turynie,
poszerzajàc kràg
swych
zainteresowaƒ
na Europ´ i Êwiat.
Obecnie liczàcy 130
stron miesi´cznik
„Illustrato” ukazuje
si´ w nak∏adzie
oko∏o 200.000
egzemplarzy i jest jednym
z najbardziej poczytnych magazynów
firmowych (house organ) w Europie.
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z najlepszymi fabrykami w Europie. Teraz mo˝emy powiedzieç, ˝e jesteÊmy
w po∏owie drogi…” – powiedzia∏
pierwszy dyrektor generalny Fiat Auto
Poland, Paolo Marinsek, i te s∏owa
znalaz∏y si´ w pierwszym numerze magazynu nowego czasopisma.
By∏y to lata budowania podstaw przysz∏oÊci: dostosowywania produkcji
do norm ISO w zakresie jakoÊci
i ochrony Êrodowiska, wprowadzania
tak zwanej lean production (fabryki
efektywnej) oraz wszystkich towarzyszàcych temu narz´dzi, od zarzàdzania wzrokowego po Total Productive
Maintenance. By∏y to lata budowania
koncepcji autocertyfikacji, ciàg∏ej poprawy, pracy zespo∏owej. Koncepcji,
które mog∏y byç przyj´te przez pracowników i zyskaç ich akceptacj´ tylko poprzez w∏aÊciwy sposób komunikowania si´ z nimi kadry zarzàdzajàcej. Komunikacja – to s∏owo zacz´∏o
istnieç w zupe∏nie nowym znaczeniu
ni˝ do tej pory.
W mi´dzyczasie do Polski wesz∏y inne
spó∏ki z Grupy: Iveco oraz New Holland (dzisiejsze CNH), która w 1998
zakupi∏a fabryk´ kombajnów Bizon
w P∏ocku. Pomi´dzy koƒcem lat dziewi´çdziesiàtych a pierwszymi latami
nowego wieku s∏owem kluczem by∏
„outsourcing”. Fiat skoncentrowa∏
si´ na swojej g∏ównej dzia∏alnoÊci,
czyli „core business” wydzielajàc
w Grupie (lub sprzedajàc na zewnàtrz) specjalistyczne sektory,
od ubezpieczeƒ po us∏ugi bankowe,
przemys∏ wydawniczy, us∏ugi ksi´gowe i ochron´ mienia.
Spó∏ki Fiata sà w Polsce tak liczne, ˝e
nasza redakcja postanowi∏a publikowaç ich list´ na przedostatniej stronie
ok∏adki. Outsourcing da∏ nowy impuls
i pozwoli∏ poszczególnym spó∏kom
na specjalizacj´ i si´ganie po tytu∏ lidera w swojej bran˝y.
W 2004 roku magazyn zmieni∏ szat´
graficznà, w tytu∏owym logo napis
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firma

Giancarlo Riolfo

Alfa Brera
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Spe∏nione
Futurystyczny prototyp zaprezentowany
przez Giugiaro w 2002 roku sta∏ si´
modelem seryjnym. Atutami nowego
coupé 2+2, który nie mo˝e zostaç
niezauwa˝onym, sà styl, osiàgi, luksus
i technologia. Dost´pne sà dwa silniki
cztero- i szeÊciocylindrowy o mocy
185 i 260 KM. Posiada nap´d przedni
lub integralny.

W marcu 2002 roku na Salonie
w Genewie Georgio Giugiaro przedstawi∏ niezwyk∏y „samochód marzeƒ”
marki Alfa Romeo. Coupé o op∏ywowej linii, dla dwóch osób z przodu
i dwóch z ty∏u nazywa si´ Brera i nawiàzuje do sztuki oraz mediolaƒskich
korzeni Marki. Dzisiaj ten prototyp
– nagrodzony tytu∏em „Best of Show”
– jest zwyci´zcà konkursu elegancji
w Villa d’Este. Zdobywca niezliczo-

marzenie
W∏oszech i Europie, ale tak˝e od Australii po Japoni´, gdzie nie brakuje
mi∏oÊników pi´knych samochodów
i wielbicieli Marki.

Elegancka i „z∏a” Alfa
Brera jest kwintesencjà
w∏oskiego sportowego
coupé. Warto zauwa˝yç
cztery koƒcówki rur
wydechowych, które
podkreÊlajà moc silnika.

W∏oski styl
Giorgio Giugiaro jest uwa˝any za jednego z mistrzów sztuki projektowania, i to nie tylko samochodów, gdy˝
swoim nazwiskiem firmowa∏ ró˝ne
wyroby przemys∏owe, od aparatów
fotograficznych po butelki wody mineralnej. Ponadto szczyci si´ d∏ugà
wspó∏pracà z Alfa Romeo. Wystarczy
przypomnieç niezwyk∏e nadwozie modelu Giulia Sprint GT (1963 r.) zaprojektowane, gdy by∏ jeszcze bardzo
m∏ody i terminowa∏ u Nuccio Bertone. Po czterdziestu latach nie straci∏o swojego uroku.
Gdy Giugiaro anga˝owa∏ si´ w projekt
Brery, nie sàdzi∏, ˝e któregoÊ dnia to
coupé wejdzie do produkcji. Mówi:
„W 2002 roku prezentujàc w Genewie
auto, które okreÊli∏em jako „sportowà,
bardzo sexy Alf´ Romeo”, nie wiedzia∏em, ˝e kiedyÊ zobacz´ je na drodze.
Mia∏em jedynie pewnoÊç, ˝e po niewielkich poprawkach, mo˝e byç
produkowane seryjnie”. W
istocie, ten concept car, zaprojektowany przede wszystkim z myÊlà o pobudzeniu
wyobraêni publicznoÊci salonów, przekszta∏ci∏ si´
w produkt przemys∏owy.
OczywiÊcie konieczne by∏y
niewielkie zmiany. Najwa˝niejsza dotyczy∏a rezygnacji
z drzwi otwieranych do góry
na rzecz tradycyjnych. Sà
mo˝e nieco mniej atrakcyjne, lecz bardziej praktyczne.
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nych mi´dzynarodowych wyró˝nieƒ
za design trafi∏ do seryjnej produkcji
(w zak∏adzie Pininfarina) a jego celem
jest wpisanie si´ w histori´ legendarnych modeli marki Alfa Romeo, takich jak 1900 Super Sprint, Giulietta
Sport, Giulia Sprint GT, Spider Duetto
lub Montreal. To przyk∏ady stylu a jednoczeÊnie wyrafinowanej techniki. To
„instant classic”, czyli klasyka, której
sukces nietrudno przewidzieç we
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Brera jest z ca∏à pewnoÊcià samochodem, którego nie mo˝na nie zauwa˝yç. Bardzo op∏ywowa linia charakteryzuje si´ mi´kkimi kszta∏tami
i kszta∏tem klina. Przód jest zdominowany charakterystycznà dla Alfa Romeo kratkà wlotu powietrza, która po∏àczona jest po obu stronach z wci´ciami na reflektory. Od kratki wlotu
powietrza wychodzà przet∏oczenia
biegnàce wzd∏u˝ maski silnika, które
w imponujàcy sposób podkreÊlajà
obecnoÊç pot´˝nego silnika. Odcinki
linii karoserii nie sà proste, lecz op∏ywowe, dzi´ki czemu auto emanuje
dynamikà. Imponujàce sà wymiary
(d∏ugoÊç ponad 4 metry i 40 cm),
a jednoczeÊnie dzi´ki zw´˝ajàcemu
si´ ty∏owi i przodowi – samochód wydaje si´ smuklejszy i bardziej kompaktowy. To w∏aÊnie gabaryty pozwoli∏y projektantom na stworzenie bardzo
przestronnego wn´trza jak na model
coupé z baga˝nikiem o pojemnoÊci 300 litrów, która zwi´ksza si´
do 610 po z∏o˝eniu tylnych foteli. Jak
to bywa w aucie sportowym, szczególnie starannie zaprojektowano miejsce
dla kierowcy. Wszystkie prze∏àczniki
sà w zasi´gu r´ki, dok∏adnie tam,

gdzie powinny si´ znajdowaç. To samo dotyczy wskaêników. Siedzenia
posiadajà wszelkie typy regulacji
a na zamówienie mogà byç wyposa˝one w sterowania elektryczne z pami´cià ustawieƒ.

Cztery lub szeÊç
cylindrów
Dla pasjonatów, oryginalna i elegancka karoseria to za ma∏o. Prawdziwa Alfa to przede wszystkim „wyjàtkowa mechanika”. To koncepcja,
którà doÊç trudno wyjaÊniç, bo nie
chodzi tylko o du˝à liczb´ koni mechanicznych pod maskà, ale równie˝

o innowacyjne i oryginalne rozwiàzania technologiczne. Ca∏oÊç ∏àczy
okreÊlona estetyka, bo – jak mawia∏
Ettore Bugatti, a on zna∏ si´ na samochodach jak nikt inny – ka˝da
najmniejsza cz´Êç mechaniczna,
równie˝ ta najbardziej schowana,
musi byç pi´kna.
W Alfie Brera mo˝na wybieraç spoÊród dwóch jednostek nap´dowych.
Obydwie sà benzynowe i posiadajà
awangardowe rozwiàzania techniczne, takie jak wtrysk bezpoÊredni JTS
i ciàg∏y regulator fazy zaworów ssàcych i wydechowych. Ró˝nià si´ natomiast po∏o˝eniem i pojemnoÊcià.
Ze swoimi 260 koƒmi mechaniczny-

Zwarte formy
Brery kryjà du˝e
wymiary.
D∏ugoÊç 4.40 m
sprzyja
przestronnoÊci
wn´trza.

mi, szeÊcioma cylindrami w uk∏adzie V i pojemnoÊcià 3.2 l jest to najmocniejszy silnik w gamie Alfa Romeo, który potrafi rozp´dziç Brer´
do pr´dkoÊci 240 km/h i przyspiesza
od 0 do 100 km w 6,8 sekundy. System zasilania to ekskluzywny JTS: oryginalna technologia Alfy Romeo, zapewniajàca wtrysk benzyny bezpoÊrednio do komory spalania, co
zmniejsza zu˝ycie paliwa i poziom
emisji zanieczyszczeƒ, a jednoczeÊnie
zapewnia maksymalne osiàgi. Aluminiowa g∏owica mieÊci wyjàtkowo wyrafinowany system rozrzàdu: cztery
zawory na cylinder, popychacze hydrauliczne, dwa wa∏ki rozrzàdu dla

ka˝dej g∏owicy, a przede wszystkim regulator fazy typu ciàg∏ego „Twin Phaser”. Urzàdzenie, ju˝ stosowane w silnikach Alfa Romeo z czterema cylindrami, tutaj po raz pierwszy wykorzystane zosta∏o w jednostce szeÊciocylindrowej. Zaletà systemu, który dzia∏a zarówno na zawory ssàce jak i wydechowe, jest optymalizacja dostarczanej mocy oraz momentu odpowiednio w zale˝noÊci od pr´dkoÊci
obrotowej przy zmniejszeniu zu˝ycia
paliwa i poziomu emisji zanieczyszczeƒ. Mówiàc proÊciej: silnik ma
wi´kszà moc na wysokich obrotach,
bardziej dynamiczny moment przy ruszaniu na niskich obrotach i niskie zu-

˝ycie paliwa, gdy kierowca nie wymaga maksymalnych osiàgów.
Mniejszy, choç niemniej wyrafinowany, jest silnik czterocylindrowy 2.2
JTS, który charakteryzuje si´ lekkoÊcià
uzyskanà dzi´ki zastosowaniu korpusu – oprócz g∏owicy – ze stopu aluminium. W po∏àczeniu z podwójnym
wa∏kiem rozrzàdu, czterema zaworami
na cylinder i regulatorem fazy „Twin
Phaser” oraz wtryskiem bezpoÊrednim, osiàga moc 185 KM. To wystarczy, by Brera rozwin´∏a pr´dkoÊç 222
km/h i przyspiesza∏a od 0 do 100 km/h
w 8,6 sekundy. Obydwa silniki po∏àczone sà z mechanicznà skrzynià biegów szeÊciobiegowà.

Przyklejona
do asfaltu
Czy dynamiczne przyspieszenie i wysoka pr´dkoÊç wystarczà by stworzyç
auto sportowe? Nie wystarczà. Równie wa˝ne sà zalety drogowe: zdolnoÊç do przekazywania mocy z zachowaniem pe∏nego bezpieczeƒstwa,
precyzja jazdy i hamowania, zachowanie na zakr´cie oraz podczas nag∏ych
manewrów. To zalety, na których mar-
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Troska o pasa˝erów
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KiedyÊ samochody
sportowe by∏y z za∏o˝enia
niewygodne, nie liczy∏o si´
nic poza osiàgami. Dlatego
podró˝ na dystansie
300 km mog∏a byç doÊç
m´czàca za kierownicà
granturismo z twardymi
zawieszeniami i twardà jak
o∏ów i ma∏o skutecznà
kierownicà. TrudnoÊci by∏y
tak˝e z odparowaniem
szyb podczas deszczowych
dni. Dzisiaj Alfa Brera
pokazuje jak
mo˝na stworzyç prawdziwe
auto sportowe, nie
zmniejszajàc przy tym
osiàgów, przyczepnoÊci
do jezdni i zachowujàc
komfort typowy dla
luksusowego sedana.
Wn´trze jest obszerne

i pe∏ne Êwiat∏a, co
podkreÊla szklany dach
panoramiczny dost´pny
w niektórych wersjach.
Klimatyzacja jest
dwustrefowa i sterowana
automatycznie. Jej
funkcjonowanie uwzgl´dnia
komfort termiczny
odczuwany przez pasa˝era,
który mierzony jest
poprzez wymian´ ciep∏a
mi´dzy cia∏em cz∏owieka
a powietrzem w kabinie
samochodu
wraz z poziomem
nas∏onecznienia. WÊród
wyposa˝enia wyró˝nia si´
sprz´t Hi-Fi Sound System
Bose o mocy 570 Watt
z szeÊcioma g∏oÊnikami
i subwooferem.
Na zamówienie Brera

mo˝e byç wyposa˝ona
w uk∏ad infotelematyczny
najnowszej generacji,
który ∏àczy nawigacj´
satelitarnà za pomocà map
cyfrowych, radio,
odtwarzacz CD, telefon
z zestawem
g∏oÊnomówiàcym i us∏ugi
bConnect. Urzàdzenie
posiada 6.5” kolorowy
wyÊwietlacz z aktywnà
matrycà. Uzupe∏nieniem
wyposa˝enia Alfy coupé
jest czujnik deszczu
do automatycznej kontroli
wycieraczek, czujnik
zmierzchu, który w∏àcza
Êwiat∏a, czujniki
parkowania, a w niektórych
wersjach – Cruise Control.
JeÊli chodzi
o bezpieczeƒstwo

pasywne, Brera mo˝e
si´ poszczyciç siedmioma
poduszkami powietrznymi
montowanymi
w standardzie, ∏àcznie
z poduszkà chroniàcà
kolana kierowcy
(podobna poduszka dla
pasa˝era jest
dost´pna na zamówienie).
Pasy posiadajà napinacze
i ograniczniki obcià˝enia.
Dla zwi´kszenia
bezpieczeƒstwa auto mo˝e
byç wyposa˝one
w zintegrowany system
urzàdzeƒ
zabezpieczajàcych
przed kradzie˝à. Nie
wspominajàc o tym, ˝e
sam z∏odziej mo˝e mieç
problem, by uciec
przed urokiem Brery.

Wybór ten szczególnie przypadnie
do gustu bardziej doÊwiadczonym
kierowcom.
Naturalnie, nowe coupé jest wyposa˝one w najbardziej zaawansowane
elektroniczne systemy kontroli hamowania, nap´du i stabilnoÊci.
Uk∏ad VDC (Vehicle Dynamic Control)

w szczególnoÊci, to specjalna wersja
Alfy Romeo uk∏adu ESP zapobiegajàcego utracie stabilnoÊci podczas jazdy. Jego cechà charakterystycznà jest
to, ˝e interweniuje tylko w warunkach
krytycznych, pozostawiajàc normalnie
pe∏nà kontrol´ nad samochodem
kierowcy.

Brera na drodze.
Na stronie obok: deska rozdzielcza.
Trzy okràg∏e wskaêniki nad wyÊwietlaczem
nawiàzujà do tradycji Alfa Romeo.
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ka Alfa Romeo zbudowa∏a swojà solidnà reputacj´. Dzisiaj, dzi´ki Brera
marka idzie o krok dalej, bo ∏àczy
„przyjemnoÊç szybkiej jazdy” z „przyjemnoÊcià podró˝owania”. Innymi
s∏owy uda∏o jej si´ to, co kiedyÊ by∏o
nie do pomyÊlenia: zapewnienie
sportowych osiàgów bez obni˝enia
komfortu jazdy.
Doskona∏e zalety drogowe nowego
coupé Alfy to przede wszystkim efekt
zawieszeƒ zastosowanych przez firm´: czterowahaczowe z przodu i multilink z ty∏u. To wyrafinowane rozwiàzanie, które zapewnia doskona∏e
osiàgi dynamiczne a jednoczeÊnie
dobre amortyzowanie nierównoÊci
nawierzchni. Szczególnych staraƒ
do∏o˝ono podczas projektowania
geometrii i dobierania tulei, by wyeliminowaç luzy.
Uk∏ad kierowniczy jest najbardziej
bezpoÊredni w tej kategorii: wystarczy 2 i 1/4 obrotu kierownicy, aby zdynamizowaç reakcj´ samochodu,
a panowanie nad kierunkiem jazdy
uczyniç bardziej precyzyjnym.
W wersji z silnikiem 3.2 JTS, Brera
posiada integralny nap´d na cztery
ko∏a Q4. To bardzo zaawansowany
typ przekazywania nap´du, który
w znaczàcy sposób zwi´ksza dynamik´ i bezpieczeƒstwo aktywne. Sercem systemu jest centralny mechanizm ró˝nicowy mechaniczny Torsen C. To urzàdzenie, które rozdziela
moment nap´dowy mi´dzy tylnà
i przednià oÊ, w zale˝noÊci od przyczepnoÊci kó∏, korygujàc naturalnie
takie zjawiska jak nadsterownoÊç lub
podsterownoÊç. Dla Brery wybrano
najbardziej zaawansowanà wersj´,
zwanà Torsen C „Twin Diff”, zawierajàcà wewnàtrz przedni mechanizm
ró˝nicowy, co umo˝liwi∏o uzyskanie
mniejszych wymiarów i ci´˝aru.
W normalnych warunkach jazdy, nap´d Q4 Brery rozdziela moment
z niewielkà przewagà na ty∏ (57%).
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Brera

jest jak
symfonia
Na taki luksus pozwalamy sobie raz w roku:
wybieramy mark´ i na jej bazie bez ˝adnych
ograniczeƒ tworzymy projekt. W ten sposób
powsta∏a Alfa Brera – mówi Giorgetto
Giugiaro na poczàtek wywiadu, którego
specjalnie udzieli∏ il Quadrifoglio.

Giorgetto Giugiaro – rocznik 1938, najwi´kszy projektant samochodów
na Êwiecie – opowiadajàc o nowym modelu coupé Alfy rozpoczyna od koncepcji: wolnoÊç designera nie mo˝e abstrahowaç od historii marki oraz
od funkcjonalnoÊci przedmiotu. Te dwa za∏o˝enia sà podstawà, reszta to
kwestia kreatywnoÊci.
Projektant (ju˝ nie liczy otrzymanych doktoratów honoris causa), którego
dzie∏ami sà mi´dzy innymi Alfa Sprint, Giulia GT, Alfasud, a tak˝e VWGolf, Fiat
Panda, Maserati Ghibli, spotka∏ si´ z nami w jednej z sal Italdesign Giugiaro
Spa, firmy za∏o˝onej przez niego w 1968 roku, w Moncalieri na przedmieÊciach Turynu.
Jak powsta∏a Brera?
– ZaprojektowaliÊmy jà na Salon w Genewie w 2002 roku. By∏o to çwiczenie
stylistyczne, zrealizowane prawie ˝e w wolnym czasie. Naturalnie chcieliÊmy
stworzyç koncepcj´, która kiedyÊ mog∏aby staç si´ samochodem seryjnym.
Przyj´cie Brery przez widzów i pras´ by∏o tak dobre, ˝e Alfa Romeo postanowi∏a wprowadziç jà do produkcji.
Jakimi zasadami si´ Pan kierowa∏?
– Przede wszystkim moim instynktem. Znalezieniem formy oryginalnej, a jednoczeÊnie czytelnej, przypominajàcej Alf´. Brera ma ten rodzaj linii, która biegnie wokó∏ niej, a tylna szyba to czysty styl Alfy. Do tego trzeba dodaç tak
bardzo charakterystyczne reflektory. Mówiàc w skrócie, nale˝a∏o zachowaç
cechy, które przypiecz´towa∏y sukces poprzednich modeli.
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Jest Pan zadowolony?
– Dzisiaj Brera to dla mnie sen, który
sta∏ si´ rzeczywistoÊcià. Nie ma co zaprzeczaç. JeÊli projekt studyjny, w który designer tak bardzo wierzy∏, zaczyna schodziç z linii monta˝owej, powielony w tysiàcach egzemplarzy, satysfakcja sprawia, ˝e on sam i pomagajàcy
mu zespó∏ majà pe∏ne poczucie dumy.
A jak dosz∏o do rozpocz´cia produkcji?
– Po kilku poprawkach w wyglàdzie,
w sumie bardzo drobnych. Form´ samochodu koncepcyjnego „przerobiliÊmy” tak, by zaadaptowaç jà do podwozia wybranego do produkcji, poszerzyliÊmy tak˝e wloty powietrza z przodu. Do tego dosz∏y wszystkie zmiany
umo˝liwiajàce nap´d na przednià oÊ
lub na cztery ko∏a, poniewa˝ pierwotny projekt zak∏ada∏ tylny nap´d.
By∏y to niewielkie, aczkolwiek pracoch∏onne korekty. Dostosowanie formy
bez utraty samego charakteru jest
bardzo trudne. W Brerze to si´ uda∏o.
Którà z zaprojektowanych przez
Pana Alf darzy Pan szczególnym
sentymentem?
– Giulia GT z 1963 roku to Alfa, którà
kocham najbardziej. Pierwszy samochód, w którym reflektory wp∏yn´∏y
na kszta∏t modelu. Tak˝e Alfasud
z 1974 roku. W tym przypadku chodzi∏o o stworzenie ca∏kowicie nowego
samochodu, który mia∏ byç produkowany w nowej fabryce.
To by∏ ogrom pracy. Do tej pory pami´tam baga˝nik, który by∏ najtrudniejszà
cz´Êcià. Rudolf Hruska, odpowiedzialny za projekt, chcia∏ zdecydowanie, by
mieÊci∏o si´ w nim mnóstwo walizek
– o jednà wi´cej ni˝ w ówczesnych
Mercedesach. Uda∏o nam si´, choç
pewne kompromisy by∏y nieuniknione.
Jak Pan pracuje?
– Chocia˝ kusi mnie, by przedstawiç
moje pomys∏y w sposób malarski, zaczynam zawsze od rysunku z czterech
perspektyw (przód, bok, maska, ty∏)
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i na planie, który mo˝na nast´pnie
przekszta∏ciç w trójwymiarowy model.
To najlepsza droga, by umo˝liwiç prac´ programów obliczeniowych, które
skanujàc rysunek, kreÊlà form´
i pierwszy model w skali. Pracuj´ razem z rysownikami, dopóki nie przekonam si´ do pomys∏u. Nast´pnie konieczna jest konfrontacja fizyczna z modelem w skali 1: 1, poniewa˝
to cz∏owiek nadaje proporcje. Musz´
us∏yszeç harmoni´ stylu jak muzyk´.
Czym jest dla Pana samochód?
– To wspó∏czesny przedmiot w prawdziwym tego s∏owa znaczeniu, podlegajàcy nieustannemu rozwojowi, pozbawiony nietykalnych cech stylistycznych. Ewoluuje wraz z up∏ywajàcym
czasem, zmieniajàcymi si´ gustami,
technologià, normami.
Cz∏owiek przypisuje mu ró˝ne znaczenia, poniewa˝ samochód jest jego ulubionà zabawkà, a ludzie muszà si´ bawiç, by ˝yç. Nawet jeÊli z ekonomicznego punktu widzenia jest to jeden
z motorów nap´dzajàcych Êwiat, sa-

mochód pozostanie zawsze zabawkà. I w gruncie rzeczy s∏u˝y tylko do tego, aby przemieszczaç si´ z jednego
miejsca do drugiego.
Na samochód przenosimy jednak
gust, pomys∏y, pasje. I to forma daje
najwi´cej satysfakcji, wyposa˝enie bowiem coraz cz´Êciej jest traktowane
jako rzecz oczywista. Dlatego linia b´dzie si´ zawsze liczyç, niezale˝nie
od tego, jak bardzo naszpikowane
technologià b´dà samochody.
Co nowego widzia∏ Pan na niedawnym Salonie w Detroit?
– Ca∏à mas´ nowoÊci, które jednak
pod wp∏ywem ciàg∏ej presji zaskakiwania popadajà równie˝ w brzydot´. Widaç to w pewnych rozwiàzaniach.
Na koƒcu nagrodzono jednak dwa
modele, które nawiàzujà do przesz∏oÊci. Tendencja jest jednak taka, by iÊç
w kierunku wszystkiego i wbrew
wszystkiemu.
Czyli?
– Sà samochody wygodne, funkcjonalne i jednoczeÊnie pi´kne. Sà te˝ in-

ne, dla tych, którzy
chcà cieszyç si´ estetycznym wyglàdem, nie dbajàc
o wn´trze. KiedyÊ ja te˝ projektowa∏em modele, którymi
mo˝na by∏o kierowaç tylko w pozycji
le˝àcej. Wymusza∏a to aerodynamika
i gust tamtych czasów.
Dzisiaj auta majà te same osiàgi, lecz
sà wysokie i wygodne. A jednak nie
dajà takiej przyjemnoÊci jak tamte. To

Studyjny prototyp Brery
z 2002 roku.

dlatego, ˝e samochód, powtarzam, to
zabawka. Tego efektem jest rosnàca
iloÊç modeli i wersji. Ogromna iloÊç
podyktowana prawami marketingu,
którymi czasem kierujà si´ równie˝
designerzy. W tej sytuacji traci si´
mnóstwo czasu i rzadko rodzà si´ dobre pomys∏y.
A zatem, w czym tkwi sekret
stworzenia auta odnoszàcego sukcesy?
– Trzeba zaufaç osobom, które si´
na tym znajà
i oczekiwaç oryginalnego wyniku.
Dlaczego twarz
jednej kobiety
jest pi´kna, a innej brzydka? To
wymiary, proporcje
sprawiajà, ˝e jest ona
bardziej lub mniej atrakcyjna. Podobnie jak w muzyce. Pi´kno
i wszystko to, co pi´kne jest oparte
na proporcjach.

O ile jednak, zgodnie z tymi rozwa˝aniami, mo˝emy zawsze powiedzieç, ˝e
jedna twarz jest pi´kniejsza od drugiej,
o tyle trudniej jest oceniç samochód.
Ka˝dy model jest dzieckiem swoich
czasów i musi byç oceniany na podstawie wielu czynników. Nie zapominajmy nigdy, ˝e samochód to przedmiot, który przede wszystkim musi
spe∏niaç pewnà funkcj´.
Moja metoda, gdy zabieram si´ za projektowanie, polega na tym, ˝e myÊl´
tak, jakbym si´ znalaz∏ przed partyturà
muzycznà – musz´ pami´taç o harmonii. Projektowanie stylu jest jak symfonia. Ka˝dy element osobno nie mówi
nic. Wszystkie razem tworzà muzyk´.
A Brera to muzyka?
– Moje uszy sà zawsze krytyczne. Nigdy nie mog´ patrzeç za siebie, bo zawsze znajd´ jakieÊ niedoskona∏oÊci.
W ka˝dym razie, oceniam jà jako udany projekt, ze wszystkimi nieuniknionymi kompromisami, jakie narzuca∏a
produkcja seryjna. To marzenie, które
sta∏o si´ rzeczywistoÊcià.

fiat wokó∏ nas LUTY / MARZEC 2006

„...zaczynam zawsze od rysunku z czterech perspektyw (przód, bok, maska, ty∏)
i na planie, który mo˝na nast´pnie przekszta∏ciç w trójwymiarowy model...”
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Grande Punt
pod Giewontem

Osiemdziesi´ciu dziennikarzy
motoryzacyjnych przyjecha∏o
do Zakopanego na polskà prezentacj´ Fiata
Grande Punto. Tutaj mogli oceniç nie tylko
urod´ samochodu, ale tak˝e poznaç jego
mo˝liwoÊci podczas jazdy próbnej
na zaÊnie˝onych drogach górskich.
Na rynku europejskim jest od wrzeÊnia ub.r., a ju˝ znalaz∏ ponad 130 tys.
klientów w 30 krajach Êwiata (w styczniu 2006 r. Grande Punto zaj´∏o pozycj´ lidera w segmencie B w Europie Zachodniej). Nowy model zdà˝y∏ te˝ zdobyç kilka presti˝owych nagród. „Z∏otà kierownicà” wyró˝ni∏o go wydawnictwo
Auto Bild, we W∏oszech zdoby∏ tytu∏ „Najlepszego Samochodu Europy 2006”, we Francji uznano go za „Najlepszy samochód miejski 2005”,
a ostatnio czytelnicy polskich pism Motor i AutoMoto przyznali mu nagrod´
Auto Lidera 2005 w kategorii „Premiera motoryzacyjna roku”. Ale Fiat od fazy projektowej stawia∏ przed tym modelem wyraêny cel: „Grande Punto, obok
Pandy, ma si´ staç si∏à nap´dowà rozwoju handlowego firmy”. Te oczekiwania wobec modelu podkreÊlano wielokrotnie na konferencji prasowej w Zakopanem zorganizowanej dla polskich dziennikarzy.
Enrico Pavoni, prezes Fiat Auto Poland, korzystajàc z okazji przedstawi∏ aktualnà sytuacj´ spó∏ki i jej przysz∏oÊç. Mówi∏ zw∏aszcza o przygotowaniach
do uruchomienia w Tychach produkcji dwóch nowych modeli: „500-tki” i nast´pcy Forda „Ka”, co jest dowodem uznania dla poziomu i jakoÊci produkcji oraz organizacji tyskiej fabryki. Prezes wspomnia∏ te˝ o wynikach produkcyjnych spó∏ki, do których w g∏ównej mierze przyczyni∏ si´ eksport Fiatów
Panda utrzymujàcy si´ na wysokim poziomie ju˝ trzeci rok z rz´du. „O rynku
polskim nie chc´ dziÊ mówiç, bo wszyscy wiemy, jak wyglàda sytuacja,
na którà wp∏ywa import u˝ywanych aut z Europy. Mam jednak nadziej´, ˝e
ten rok b´dzie dla nas troch´ lepszy. W tym roku planujemy bowiem zwi´kszenie udzia∏u w rynku, mi´dzy innymi poprzez wprowadzenie Grande Punto”.

Nowy model nale˝y do segmentu B,
najbardziej popularnego wÊród klientów. W ciàgu roku w Europie sprzedaje si´ w tym segmencie ok. 4 mln samochodów. Jest to najwi´kszy segment we W∏oszech (oko∏o 37% rynku)
i w Polsce (ponad 31%). Fiat zawsze
by∏ w nim mocno osadzony i dlatego
segment ten jest bardzo wa˝ny dla firmy. Poprzedni model Punto od 12 lat
znajduje si´ w pierwszej piàtce najlepiej sprzedajàcych si´ samochodów
w Europie.
„Wprowadzenie nowych samochodów
Fiata w tym segmencie zawsze by∏o wa˝nym wydarzeniem na rynku
– mówi Piotr Kolejwa, brand manager
Fiata, – by∏y to bowiem samochody innowacyjne, wyznaczajàce nowe tendencje. Poczynajàc od Balilli, poprzez
„600” z lat 60., Fiata 127 z nowatorskà koncepcjà nadwozia, po Uno
i wreszcie Punto, które wyznaczy∏o nowe standardy w tym segmencie. Fiat
zawsze oferowa∏ klientom wi´cej ni˝
si´ spodziewali bo przyzwyczai∏ ich
do niezwyk∏ych rozwiàzaƒ stylistycznych. Tak˝e w przypadku Grande Punto ca∏a nasza firma stara∏a si´ stanàç
na wysokoÊci zadania i przygotowa∏a
samochód, który w za∏o˝eniu mia∏

osiàgnàç mistrzowski poziom w swoim
segmencie i wyprzedziç konkurencj´”.
Zanim Grande Punto wprowadzono
na rynek pokazano samochód potencjalnym klientom, proszàc ich o ocen´.
W swoich opiniach najcz´Êciej wskazywali na pi´kno, wysokà jakoÊç i dynamizm samochodu. RzeczywiÊcie Grande Punto wyró˝nia wyjàtkowy projekt
genialnego stylisty, Giorgetto Giugiaro,
który zaprojektowa∏ nowy model we
wspó∏pracy z Centro Stile Fiata. Wiele
osób, które po raz pierwszy widzia∏y
Grande Punto, porównujà go wr´cz
do ma∏ego Maserati, tak˝e ze wzgl´du
na wn´trze, nale˝àce do najbogatszych, najbardziej kolorowych i funkcjonalnych w ca∏ym segmencie (funkcjonalnoÊç, przestrzeƒ i praktycznoÊç
zawsze nale˝a∏y do najmocniejszych
atutów Fiata). Warta podkreÊlenia jest
te˝ mo˝liwoÊç wielu konfiguracji wn´trza, co spotka si´ z aprobatà zarówno
tradycjonalistów jak i u˝ytkowników
o nowoczesnych upodobaniach.
„Z naszych badaƒ i obserwacji wynika,
˝e samochód przypad∏ do gustu klientom, uwa˝a si´ wr´cz, ˝e jest to najpi´kniejszy Fiat z zaprojektowanych
do tej pory. Bardzo mi∏o s∏yszeç takie
opinie – dodaje Piotr Kolejwa. – Ale to,
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z czym si´ kojarzy design i bry∏a nadwozia to architektura wn´trza, którego
przestronnoÊç uzale˝niona jest od
wielkoÊci samochodu. Grande Punto
jest najwi´kszym samochodem w segmencie. Jako jedyny przekracza 4 m.
Jest to wi´c spory skok jakoÊciowy
pod wz gl´dem wn´trza i gabarytów,
które bardziej mo˝na porównywaç
do samochodów segmentu C ni˝ B”.
Mocnym punktem Grande Punto jest
jakoÊç. Widaç to by∏o ju˝ w Fiatach
Panda, teraz przysz∏a kolej na Grande
Punto, którym Fiat ma udowodniç, ˝e
w tym segmencie nie ma sobie równych pod tym wzgl´dem. Dowodem
wysoka jakoÊç materia∏ów, precyzja
wykonania elementów i solidna konstrukcja. Ostatni, najtrudniejszy do
oceny element, potwierdza najlepszy
wynik w segmencie w testach Euro
NCAP (5 gwiazdek w zderzeniach czo∏owych). Do tej pory trudno by∏o pogo-

dziç udanà stylizacj´ nadwozia z bezpieczeƒstwem, ale w Grande Punto to
si´ uda∏o. Niezwykle wa˝nym atutem
jest dynamika samochodu sportowego
dzi´ki gamie nowoczesnych silników
o doskona∏ych osiàgach, ma∏ym zu˝yciu paliwa, ekologicznych i komfortowych (temat ten przedstawi∏ Andrzej
Miarka z Centrum Szkoleƒ Technicznych FAP). Cechy silników zosta∏y ju˝
uhonorowane. WÊród jednostek nap´dowych Grande Punto jest bowiem
m.in. „Silnik roku 2005” (1.3 SDE
produkowany przez Fiat-GM Powertrain z Bielska-Bia∏ej), a tak˝e 1.9 Multijet 130 konny w wersji sport – najmocniejszy w tym segmencie.
Dobre wra˝enie podczas jazdy robi nie
tylko dynamika, ale tak˝e nowoczesne
zawieszenie oraz uk∏ad kierowniczy
Dualdrive ze wspomaganiem, co pozwala kierowcy czuç si´ pewnie. Samochód jest przewidywalny, co ka˝dy

z obecnych w Zakopanem dziennikarzy móg∏ sprawdziç podczas liczàcej
ok. 70 km jazdy testowej na trasie Zakopane – KoÊcielisko – Witów – Chocho∏ów – Czarny Dunajec – Nowy Targ
– Poronin – Zakopane.
„Polska prezentacja Fiata Grande
Punto wypad∏a w styczniu, dlatego postanowiliÊmy zaprezentowaç dziennikarzom nowy model w autentycznej zimowej scenerii stolicy sportów zimowych – mówi Bogus∏aw CieÊlar, rzecznik prasowy FAP. – ChcieliÊmy, aby
mogli oceniç przyjemnoÊç jazdy tym
samochodem na ró˝nego rodzaju odcinkach, w tym tak˝e na kr´tych drogach
górskich. JesteÊmy przekonani, ˝e walory tego modelu znajdà uznanie równie˝ u klientów. Chcemy sprzedaç 6 tys.
egzemplarzy Grande Punto, i mamy
nadziej´, ˝e podobnie jak w Europie,
znajdzie si´ on w czo∏ówce najch´tniej
kupowanych samochodów”.

Wojciech
Sierpowski,
red. naczelny
pisma Auto
Rok, jeden
z polskich
jurorów
konkursu „Car
of the Year”.
„Samochód
mia∏em okazj´
poznaç w Turynie, gdzie odbywa∏y si´
oficjalne pierwsze jazdy. Nie omieszka∏em pojechaç tak˝e do oÊrodka Ital
Design, z którego pochodzi nadwozie. W∏aÊciwie nie jestem zaskoczony
tym samochodem. To musia∏o byç
arcydzie∏o bowiem Giugiaro zdaje sobie spraw´, jak wa˝nym dla Fiata
modelem jest Punto. Samochód bez
nadwozia by∏by tylko maszynà, ducha
samochodowi daje stylista, ducha
i „twarz”. Samych maszyn przecie˝
nie kochamy – kochamy sylwetki samochodów. Podobnie jest z piosenkà: ktoÊ uk∏ada s∏owa, ktoÊ muzyk´,
a tu kompozytorem by∏ Giugiaro, który nada∏ kszta∏t temu autu. Wydaje
mi si´, ˝e w tej swojej prostocie – bo
w gruncie rzeczy, jest to bardzo prosty design, bez zawi∏ych elementów
zewn´trznych – samochód ten jest
bliski idea∏u.
W czasie jazdy Grande Punto daje si´
odczuç, ˝e samochody segmentu B
bardzo uros∏y stajàc si´ konkurentami
segmentu C tylko, ˝e za ni˝szà cen´. I to jest bez wàtpienia pozytywna
tendencja w motoryzacji, bo ch´ç posiadania samochodu ma∏olitra˝owego
nie oznacza przecie˝, ˝e chce si´
w nim siedzieç w kucki. W Punto siedzi si´ z przodu jak i z ty∏u bardzo wygodnie. Do tego doszed∏ element bezpieczeƒstwa – jak wiemy Punto zdoby-

∏o 5 gwiazdek w Crash TeÊcie,
a wi´c mo˝emy liczyç nie tylko na przestronne wn´trze,
ale równie˝ na pe∏ne bezpieczeƒstwo. Na pierwszy rzut
oka ten samochód kojarzy mi
si´ z Maserati, ale nawet Ferrari nie obrazi∏oby si´, gdyby
dosta∏o takà „twarz”. Dzisiaj
wi´kszoÊç samochodów segmentu B stanowià samochody pude∏kowate, a w tym
przypadku mamy coÊ finezyjnego, ale
te˝ stoi za tà finezjà absolutny mistrz,
jakim jest Giugiaro. Punto ma jeszcze
jeden wa˝ny atut – proporcja wielkoÊci
samochodu do jego ceny.
Rozmawia∏em z wieloma kolegami
z „Car of the Year”, i wszystkim ten samochód przypad∏ do gustu. Dlatego
bardzo byliÊmy zawiedzeni, nie widzàc
go na liÊcie uczestników tego konkursu. No, ale mo˝e „co si´ odwlecze, to
nie uciecze”. Jednak trzeba przyznaç,
˝e dla producenta niekorzystna jest
sytuacja, je˝eli samochód spóênia si´
praktycznie o rok. Bo przecie˝ wiedzieliÊmy, ˝e ten samochód ju˝ jest, a jednak nie mogliÊmy go oceniç”.
Anna Lubertowicz-Sztorc,
dziennikarka Gazety
Prawnej i miesi´cznika
Razem, wielokrotna
mistrzyni w kategorii
kobiet Samochodowych
Mistrzostw Polski
Dziennikarzy.
„Czy chcia∏abym startowaç
w rajdach lub wyÊcigach
Grande Punto? OczywiÊcie.
Wydaje mi si´, ˝e Punto do takich zabaw wyÊcigowo-rajdowych doskonale
si´ nadaje. Jest dynamiczny, zwrotny,
idealnie si´ tym samochodem ma-

newruje. Doskonale sprawdza si´
podczas ró˝nego rodzaju samochodowych prób sprawnoÊciowych. Team
rajdowy w nowym Grande Punto
na pewno odniós∏by sukces.
Grande Punto to spe∏nienie kobiecych marzeƒ o samochodzie – jest
lekki, ∏atwy i przyjemny. Zaprojektowany z lekkoÊcià, jakà oferujà w∏oscy
styliÊci; proponuje nieco wyrafinowanà sylwetk´, a mi´kkie i zaokràglone
linie doskonale wspó∏grajà ze sportowymi elementami. Równie˝ kokpit
auta to wyraz w∏oskiego stylu – podoba mi si´ wyjàtkowa dba∏oÊç o detale. ¸atwoÊç prowadzenia to dla kobiety rzecz nies∏ychanie wa˝na. A jazda
nowym Punto dostarcza naprawd´
wielu wra˝eƒ, w ka˝dych warunkach
i w ka˝dej sytuacji. ZasiàÊç za kierownicà nowego Punto to przyjemnoÊç.
Jest jasno, przestronnie, kolorowo.
W jego wn´trzu poczu∏am si´ naprawd´ dobrze, a wszystko, czego potrzebowa∏am podczas jazdy, znalaz∏am
w zasi´gu r´ki.
W poznaniu auta pomóg∏ nam Êwietnie zorganizowany test drive i ciekawa trasa, a pozytywne emocje spot´gowa∏a organizacja prezentacji
– wysmakowana
i elegancka, idealnie pasujàca
do tego samochodu.
Na pewno polubimy Grande Punto
– jest nowoczesne, pe∏ne ekspresji, z bogatym
wn´trzem i si∏à witalnà. Ma wiele odcieni i barw (dos∏ownie i w przenoÊni). Poza tym my
bardziej ni˝ panowie docenimy styl
i charakter auta”.
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Oferty finansowania
Grande Punto
przewy˝sza
konkurencj´ nie tylko
wyjàtkowymi
parametrami.
Do nowego modelu
Fiat Auto opracowa∏
oryginalne
rozwiàzania finansowe
i specjalne us∏ugi
w zakresie
ubezpieczeƒ,
konserwacji,
rozszerzenia
gwarancji i pomocy
drogowej. Wszystko
dopasowano
do indywidualnych
wymagaƒ klienta.
Przyk∏ad? We
W∏oszech Sava
proponuje
najm∏odszym klientom
kredyty z „ratami
zmiennymi”, które
zmieniajà si´ wraz
z rosnàcà zdolnoÊcià
kredytowà i obejmujà
obowiàzkowe
ubezpieczenie
po bardzo
konkurencyjnej cenie.

Ten, kto kupi nowy
model korzystajàc
z us∏ug finansowych
Fiata Auto, otrzyma
ponadto „Punto bag”,
ma∏y plecak Vintage
zawierajàcy, mi´dzy
innymi, kart´
kredytowà Fiata,
uznawanà przez
wszystkie banki
na Êwiecie

wspó∏pracujàce
z MasterCard, która
stwarza
uprzywilejowane
warunki przy zakupie
produktów w sieci
Fiata
i op∏atach

przy korzystaniu
z pomocy drogowej.
Inne rozwiàzania
wychodzà naprzeciw
oczekiwaniom osób
wykonujàcych wolne
zawody. Nowa formu∏a
korzystania
z „wynajmu
d∏ugoterminowego”,
zapewnia du˝e
korzyÊci w zakresie
eksploatacji

i podatków. Klient
uwalnia si´
od wszelkich
obowiàzków
zwiàzanych
z bezpoÊrednià
obs∏ugà samochodu:
to firmy wynajmujàce
zajmujà si´

podatkiem
od w∏asnoÊci,
ubezpieczeniem (OC,
kradzie˝-po˝ar, Auto
Casco, itp.),
naprawami bie˝àcymi,
awariami i obs∏ugà
powypadkowà oraz
oferujà samochód
zast´pczy. Wszystko
to za miesi´cznà
op∏atà bez
zamro˝enia kapita∏u.
Specjalnie dla osób
wykonujàcych wolne
zawody opracowano
natomiast formu∏´
„wynajmu z zaliczkà”,
która oferuje znacznà
oszcz´dnoÊç
na miesi´cznej
op∏acie poprzez cesj´
auta u˝ywanego lub
zaliczk´ w gotówce.
Jest to Êwiat us∏ug,
odpowiadajàcych
wymaganiom ka˝dego
kierowcy,
opracowanych
specjalnie dla Grande
Punto
i dostosowanych
do rynków, na których
sprzedawany b´dzie
nasz samochód.
Jaros∏aw
J´drzejewski, Fiat
Bank Polska

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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Doskona∏oÊç
ponad wszystko
Imponujàcy wynik – 528 punktów,
które Zak∏ad Karoserii Fiat Auto Poland
w Tychach otrzyma∏ w minionym roku,
mobilizuje do podj´cia dalszych dzia∏aƒ
zmierzajàcych do osiàgni´cia upragnionego
celu – pierwszego poziomu Europejskiej
Nagrody JakoÊci.

Jest kilka przyczyn, dla których wznowiono starania o uzyskanie nagrody.
„Wspólny wysi∏ek, zmierzajàcy do zdobycia tego cennego trofeum z pewnoÊcià ∏àczy ca∏à za∏og´ – twierdzi dyrektor zak∏adu w Tychach, Zdzis∏aw Arlet.
– Fiat Auto Poland chce poznaç procesy rozwoju innych firm, mieç dost´p
do danych, bibliotek, dokumentacji, a w∏aÊnie temu sprzyja uczestnictwo
w programie EFQM. Decyzja o starcie w konkursie w bie˝àcym roku jest tak˝e uzasadniona naszymi planami produkcyjnymi na kolejne dwa lata.
Po pierwsze, rusza produkcja nowego Cinquecento 500 (w marcu uruchomiona zostanie w Tychach linia pilota˝owa), a póêniej Forda. Efektem tych
przedsi´wzi´ç b´dzie zwi´kszenie produkcji z 1250 do 1850 samochodów
na dob´. W realizacji tych projektów b´dà bardzo pomocne dotychczasowe
doÊwiadczenia i osiàgni´cia”.
Du˝ym bodêcem dla Fiat Auto Poland w Tychach jest tak˝e fakt, ˝e w rygorystycznym konkursie w 2005 roku przedsi´biorstwo odnios∏o bardzo dobre
wyniki i tylko niektóre kwestie wymagajà poprawy. „W tegorocznym konkursie planujemy zwróciç uwag´ na eliminacj´ s∏abszych punktów, na co wskazywa∏ ubieg∏oroczny raport audytorów EFQM – dodaje Zdzis∏aw Arlet. – Sà to
drobne niedociàgni´cia, wi´kszoÊç z nich mo˝emy usunàç na bie˝àco. Poprawy wymaga dzia∏alnoÊç w obszarach: przywództwa (leadership), pracowników i spo∏eczeƒstwa lokalnego. W Fiat Auto Poland zrobiono ju˝ sporo
w tym zakresie. Prowadzimy szeroko zakrojonà kampani´ uÊwiadamiajàcà

pracowników, czym jest dla nas nagroda
EFQM. Ukaza∏a si´ nawet specjalna broszura informacyjna, której celem jest
przedstawienie za∏odze naszej wizji, misji
i strategii. Wprowadzamy te˝ system anonimowych ankiet (pracownicy podajà tylko
na jakiej linii i na której zmianie pracujà),
pozwalajàcych ujawniaç problemy i rozwiàzywaç je natychmiast. W ten sposób
mo˝emy pozytywnie oddzia∏ywaç na atmosfer´ pracy. FAP w Tychach podejmuje
tak˝e dzia∏ania zmierzajàce do podniesienia poziomu ochrony Êrodowiska oraz poznania opinii miasta na temat przedsi´biorstwa. Sondujemy wÊród mieszkaƒców, jak oceniajà wp∏yw FAP na Êrodowisko. Wyniki tych ankiet sà pozytywne.
Obecnie profesjonalne ankiety przygotowujà i przeprowadzajà dla nas eksperci
i studenci Politechniki Gliwickiej”.
Dyrektor Zdzis∏aw Arlet nie ukrywa, ˝e
ubieganie si´ o najwy˝szà nagrod´ wymaga równie˝ zmian w dziedzinie polityki
i strategii: „Nasi pracownicy czujà si´
dumni z dotychczasowych osiàgni´ç i starajà si´ podnosiç jakoÊç swojej pracy
na ka˝dym stanowisku. Ten wysoki stopieƒ ÊwiadomoÊci i poczucie wspólnoty
pozwala nam na nieustannà popraw´ wyników i realizacj´ za∏o˝onych celów”.
Harmonogram dzia∏aƒ przedstawia si´ nast´pujàco: do koƒca marca zg∏oszenie
aplikacji do Brukseli, w kwietniu spotkanie
w Brukseli przedstawicieli Fiat Auto Po-

Czym jest EFQM?
Zdzis∏aw Arlet

EFQM to Europejska Fundacja Zarzàdzania
JakoÊcià, która zosta∏a za∏o˝ona w 1988 roku
z inicjatywy wiodàcych europejskich
przedsi´biorstw. Fundacja opracowa∏a Model
Doskona∏oÊci, czyli narz´dzie doskonalenia
jakoÊci oparte na zasadach kompleksowego
zarzàdzania jakoÊcià TQM – Total Quality
Management (o czym ju˝ pisaliÊmy
w 57 numerze FWN). Model sk∏ada si´
z 9 obszarów, jednak jego przyj´cie
i praktyczne wdro˝enie wymaga
przestrzegania przez firm´ 8 Zasad
Doskona∏oÊci. Opieranie polityki firmy
na modelu EFQM daje mo˝liwoÊç ubiegania
si´ o Europejskà Nagrod´ JakoÊci.
Jednym z najwa˝niejszym obszarów procesu
sta∏ego doskonalenia jest zaanga˝owanie
pracowników w popraw´ dzia∏alnoÊci firmy
poprzez przywództwo, które ma byç motorem
dla formu∏owania polityki i strategii,
zarzàdzania ludêmi, partnerstwem i zasobami
oraz procesami. Zadania leaderów w modelu
EFQM sà wi´c kluczowe, dlatego ich
szkolenia i uÊwiadamianie nowej roli
leadership jest g∏ównym wyznacznikiem
sukcesu jakim jest uzyskanie Europejskiej
Nagrody JakoÊci.
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land z audytorami programu, w czerwcu audytorzy z∏o˝à wizyt´ w tyskim zak∏adzie FAP.
Poza tym, podejmowane sà kroki
zmierzajàce do wciàgni´cia w program tak˝e dostawców: Erc, Denso,
Procars, Delfo I Powertrain, dla których Fiat Auto Poland stara si´ byç
si∏à nap´dowà.
„Bardzo wa˝ne w procesie EFQM jest
ciàg∏e doskonalenie pracowników.
Nieustanne ocenianie mo˝e byç jednak m´czàce i frustrujàce. Dlatego
prawdziwy sens ma praca nad sobà,
a nie tylko ocenianie i kontrolowanie.
Chodzi o to, aby ka˝dego pracownika
traktowaç indywidualnie i pomagaç
mu w samodoskonaleniu. Dlatego tak
wa˝ne sà szkolenia, które najlepsze
efekty przynoszà wtedy, gdy odbywajà
si´ w miejscu pracy” – mówi dyrektor
Zdzis∏aw Arlet.
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Pomys∏y na wag´ z∏ota
W realizacji „programu napraw” czynnie uczestniczà pracownicy Fiat
Auto Poland. Na wydzia∏ach powstajà propozycje zmian, przynoszàce
zak∏adowi wymierne korzyÊci. Wi´kszoÊç pomys∏ów jest realizowana,
najciekawsze sà dokumentowane, a ich autorzy nagradzani.
lifikowany do realizacji, bàdê
Inicjatywa, która mia∏a
odrzucony, ale mo˝e byç
umo˝liwiç pracownikom Fiat
równie˝ wykorzystany w póêAuto Poland zg∏aszanie w∏aniejszym okresie”.
snych propozycji udoskonaNajlepsze rozwiàzania dokuleƒ i innowacji powsta∏a
mentowane sà na tzw. karw 1997 roku. Stanowi∏a jetach popraw, zawierajàcych
den z filarów TPM (Total
Wies∏aw Bia∏oƒ
m. in.: temat ulepszenia,
Productive Maintenance),
nazwisko autora, dat´ wdroktóry zak∏ada ciàg∏e posze˝enia oraz uzyskane korzyÊci
rzanie wiedzy technicznej
finansowe. Wdro˝one udoi profesjonalizmu pracowniskonalenia prezentowane sà
ków, aby mogli skutecznie
na tablicach grup TPM oraz
zarzàdzaç w∏asnymi stanowiskami pracy.
w intranecie.
Program nabra∏ zdecydowaMotywacjà do wdra˝ania ponego tempa od 2004 roku,
mys∏ów sà szkolenia, mo˝likiedy fabryka rozpocz´∏a Miros∏aw Murdza woÊç wp∏ywania na zmiany
przygotowania do ubiegana w∏asnym stanowisku prania si´ o Europejskà Nagrod´ JakoÊci. cy, nagrody oraz rywalizacja Zespo∏ów
Rozwój i zaanga˝owanie pracowników Technologicznych w ramach konkursu
stanowi bowiem jednà z oÊmiu zasad „Przez Integracj´ Do JakoÊci”.
doskona∏oÊci, które sà podstawà Mo- „Po up∏ywie miesiàca, zespo∏y wszystdelu EFQM, stosowanego przez wiele kich jednostek produkcyjnych dokonueuropejskich przedsi´biorstw dosko- jà wyboru najlepszej propozycji – donalàcych systemy zarzàdzania.
daje Wies∏aw Bia∏oƒ. – Wybrane udo„Poprzez zg∏aszanie pomys∏ów pra- skonalenia prezentowane sà na specownicy majà mo˝liwoÊç wp∏ywu cjalnych tablicach. Wi´kszoÊç pracowna popraw´ organizacji pracy. Dyspo- ników przekracza za∏o˝onà norm´ (4
nujà bowiem najwi´kszà wiedzà o pro- pomys∏y na rok), a rekordziÊci zg∏aszablemach i dlatego mogà proponowaç jà rocznie 20, 30 i wi´cej propozycji.
najskuteczniejsze rozwiàzania – mówi Z koƒcem roku dyrektor zak∏adu przyWies∏aw Bia∏oƒ, koordynator prac znaje jednorazowe nagrody dla wyró˝prowadzonych w ramach TPM. – Ka˝- niajàcych si´ aktywnoÊcià w sferze indy pomys∏ podlega ocenie zespo∏u nowacyjnoÊci”.
technologicznego, który analizuje czy Na list´ szczególnie zaanga˝owanych
sugerowana poprawa ma sens i czy w „program popraw” trafi∏ Miros∏aw
jest mo˝liwa do wdro˝enia. W trakcie Murdza, lider na Monta˝u, pomys∏otej oceny pomys∏ mo˝e zostaç zakwa- dawca 16 projektów.

„Nagroda za pomys∏? – zastanawia
si´. – To nie jest dla mnie najwa˝niejsze. Najwa˝niejszà sprawà jest nieustanna poprawa pracy 11 osobowej
za∏ogi, którà kieruj´. Podpowiadam
moim wspó∏pracownikom, co mogà

Program popraw
w liczbach w 2005r.
• Efekty popraw:
– Spawalnia: 253.697 z∏
– Lakiernia: 214.805 z∏
– Monta˝: 678.954 z∏
• IloÊç udokumentowanych popraw:
– Spawalnia: 254
– Lakiernia: 132
– Monta˝: 437
• 4,12 pomys∏ów na pracownika
• 10.247 pomys∏ów ogó∏em
• 188 nagrodzonych pracowników

Pierwszy dotyczy∏ zastosowania, zamiast plastikowej szpachelki, no˝yka
z gumà do wykoƒczenia rynienek dachowych. Wp∏yn´∏o to nie tylko na obni˝enie kosztów, ale na estetyk´ wykoƒczenia rynienki. Druga propozycja
dotyczy∏a zdemontowania starego klimatyzatora, co umo˝liwi∏o w pierwszym etapie jego modernizacj´ a póêniej wymian´ na nowy. Za∏oga bardzo
na tym skorzysta∏a, bo podczas letnich upa∏ów trudno si´ pracowa∏o bez
klimatyzacji”.
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zmieniç, aby zaoszcz´dziç
tywnie wp∏ywajà na jakoÊç
czas, aby u∏atwiç sobie prawyrobu i estetyk´. „JeÊli
c´. Zach´cam ich do rozwacz∏owiek rozglàda si´ wokó∏
˝ania nowych pomys∏ów.
siebie, to zawsze zauwa˝y
Próba uzyskania najwy˝szecoÊ, co mo˝na zmieniç, pogo trofeum EFQM wymaga
prawiç” – mówi Piotr
Piotr Pielka
od nas nieustannego dà˝ePielka, lider na Spawalni.
nia do doskona∏oÊci. W ˝yciu
– Mia∏em prosty pomys∏.
zawodowym kieruj´ si´ zasaZauwa˝y∏em, ˝e wózki widà: Rób tak, aby twoja praca
d∏owe je˝d˝àce po linii masprawia∏a ci codziennie wi´jà problemy z manewrowacej satysfakcji. Zasada jest
niem, gdy˝ linie otoczone
dobra, bo stosowa∏em jà
sà przeêroczystymi Êcianprzy opracowywaniu ka˝dego
kami. Kiedy zauwaprojektu a wdro˝ono ich 80
˝y∏em na tych ÊcianJacek Szpak
procent. Jestem szczególnie
kach rysy, pomyÊladumny z dwóch moich po∏em, ˝e istnieje niemys∏ów. Pierwszy dotyczy∏ usuni´cia bezpieczeƒstwo ich przewróceÊrodka chemicznego z operacji wyko- nia i chcàc uniknàç zagro˝enia,
nywanej na Monta˝u. Dzi´ki temu ob- powinniÊmy ustawiç w tym
ni˝yliÊmy koszty produkcji i praco- miejscu mocnà, solidnà odbojch∏onnoÊç, co wp∏yn´∏o tak˝e pozytyw- nic´, gdy˝ ta nigdy nie ulegnie
nie na ochron´ Êrodowiska i BHP. Dru- zniszczeniu. Inny ciekawy pogim pomys∏em by∏o zamontowanie pó- mys∏. By∏o du˝o stanowisk,
∏eczki na narz´dzia przy poszczegól- przy których pracowano w okunych stanowiskach pracy. Nie ukry- larach ochronnych. Wymaga∏
wam, ˝e bardzo odcià˝y∏o to moich ko- tego system BHP, bo przy zgrzelegów oraz wp∏yn´∏o korzystnie na es- waniu powstajà iskry. Wygodniej
tetyk´ stanowisk pracy”.
by∏oby jednak pracowaç bez
Autorzy najlepszych pomys∏ów zgodnie okularów, które cz´sto zapodkreÊlajà, ˝e najwa˝niejszym dla chodzà parà. WpadliÊmy
nich bodêcem jest ch´ç wyeliminowa- wi´c na pomys∏, by na tych
nia zb´dnych procesów, które nega- stanowiskach powiesiç antyodpryskowe kotary z grubej
folii. Z zaproponowanych
przeze mnie 27 projektów
wdro˝ono 19”.
Jego zdanie podziela Jacek Szpak, lider odcinka
uszczelniacza na Wydziale
Lakierni. „Nie wszystkie
moje pomys∏y zosta∏y
wdro˝one, po∏owa z czterdziestu, ale nie przejmuj´
si´ tym, bo ka˝da moja
obserwacja mo˝e staç
si´ inspiracjà dla kogoÊ
innego. Najbardziej ciesz´ si´ z wdro˝enia
dwóch moich pomys∏ów.
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Uczyç si´
od mistrzów
Chcàc przetrwaç i dobrze prosperowaç
w dzisiejszych warunkach gospodarczych,
firmy muszà wprowadzaç nowe metody
optymalizacji systemu, w którym pracujà.
Wymaga to kulturowej transformacji klientów,
dostawców, pracowników i mened˝erów.
Celem szkoleƒ zorganizowanych
przez Fiat Auto Poland mia∏a byç zmiana w podejÊciu pracowników przedsi´biorstwa do zarzàdzania. Kurs „Wprowadzenie do transformacji jakoÊciowej
– uczenie si´ od mistrzów” przeznaczy∏
Fiat Auto Poland dla reprezentantów
Management Grupy Fiat. Szkolenie
prowadzi∏ Êwiatowej s∏awy specjalista
procesu TQM (Total Quality Management) – Louis E. Schultz. Przyjazna
atmosfera i innowacyjny charakter kursu sprawi∏y, ˝e jego uczestnicy dostrzegli elementy TQM w ˝yciu osobistym
i zawodowym. „Kilkadziesiàt lat temu
zarzàdzanie by∏o ukierunkowane na
produkt, rola pracownika w procesie
produkcji ogranicza∏a si´ jedynie do pos∏usznego wykonywania poleceƒ – mówi uczestniczàcy w szkoleniu Zenon
Raczyƒski, szef Monta˝u. – Szkolenie
usystematyzowa∏o nasze poj´cie o leadership, uÊwiadomiliÊmy sobie, ˝e rola przywództwa uleg∏a zmianom. Prace
dr. Deminga (mistrza Schultza) i innych
znamienitych autorów rozwin´∏y – w podejÊciu do wytwarzania wyrobów i us∏ug
– orientacj´ procesowà. Takie uj´cie
szczególnie podkreÊla rol´ procesów jako Êcie˝ki, prowadzàcej do wzrostu jakoÊci. Projekt jakoÊciowy wymaga od

nowoczesnych przedsi´biorstw wpro- Êci – mówi. – Utwierdzi∏o mnie równie˝
wadzenia zmian: kontrol´ pracowników w przekonaniu, ˝e wszystkie narz´dzia
zast´puje system certyfikatów, proces wykorzystywane w produkcji przez Fiat
produkcji ukierunkowany jest na wyma- Auto Poland, sà stosowane w najlepgania klienta, weryfikowana jest polity- szych firmach. Zasady, o których
mówi∏ prowadzàcy, wykorzystujemy
ka i strategia.
Fiat Auto Poland konsekwentnie reali- w praktyce w szeÊçdziesi´ciu procenzuje projekt „fabryki efektywnej” ju˝ tach, a zdobyta na szkoleniu wiedza
od 1996 roku, kiedy to zmniejszono mo˝e ten wynik podciàgnàç do sieliczb´ szczebli zarzàdzania z siedmiu demdziesi´ciu. Jednak w podejÊciu jado czterech. „Wszystkie teorie przed- koÊciowym liczby nie mogà byç stastawione na szkoleniu, od dawna zna- wiane na pierwszym miejscu. Tutaj
my w praktyce – mówi Raczyƒski. przede wszystkim liczy si´ pracownik,
– Udzia∏ w kursie pozwoli∏
którego nale˝y odpowiednio
usystematyzowaç wiedz´
motywowaç. I to jest w∏ana temat TQM i nazwaç
Ênie nowa rola managepewne zjawiska po imieniu.
mentu” – dodaje Andrzej
To niesamowite, ˝e ju˝ staTokarz.
ro˝ytni zajmowali si´ tym
Na prze∏omie lutego i marprocesem. Teraz jestem peca uczestnicy szkolenia zawien, ˝e Fiat Auto Poland
mierzajà przekazaç swojà
zmierza w dobrym kierunku
wiedzà innym pracowniZe
non
Ra
czyƒ
ski
i zdob´dziemy najwy˝sze
kom Fiat Auto Poland.
trofeum jakim jest EFQM”.
„Stworzymy grupy, przygotujemy najistotniejsze eleAndrzej Tokarz (Black
menty kursu i przeka˝emy
Belt) nie kryje zadowolenia
t´ wiedz´ innym. Chcemy
z udzia∏u w kursie. „Szkoleto zrobiç przed wst´pnà winie jest kolejnym dowodem
zytà audytorów EFQM
na to, ˝e nasza firma ma
w naszej firmie. Wszystko
ogromnà szans´ otrzymaç
Europejskà Nagrod´ Jakoto zgodnie ze „z∏otà zasaAndrzej Tokarz

kazali si´ ogromnym doÊwiadczeniem,
czynnie uczestniczyli w dyskusji.”
Schultz by∏ najbli˝szym wspó∏pracownikiem Deminga, twórcy teorii, dotyczàcej statystycznego sterowania procesami, który stworzy∏ te˝ tzw. czternaÊcie zasad wprowadzania nowej filozofii jakoÊci do organizacji oraz Ko∏o
Deminga (cykl ciàg∏ego doskonalenia). Louis E. Schultz nazywa Deminga swoim mistrzem. Na wyk∏adach
porusza jednak teorie stworzone ju˝
w staro˝ytnoÊci i odwo∏uje si´ do japoƒskich uczonych, którzy osiàgn´li
sukces w procesie udoskonalania jakoÊci. Mówi: „Doktor Deming bez wàtpienia zapoczàtkowa∏ nowoczesne po-

dejÊcie do TQM. Od niego uczyli si´ japoƒscy uczeni np. Kaoru Ishikawa
(twórca Ko∏a JakoÊci i Diagramu Ishikawy) i inni. To on wprowadzi∏ teori´,
˝e TQM nale˝y stosowaç najpierw
w ˝yciu, a póêniej w pracy. Pierwsze jego obserwacje doprowadzi∏y do poszerzania wiedzy o statystyce i sposobie
stosowania kart kontrolnych”.
Po zakoƒczeniu kursu du˝e wra˝enie
na Schultzu wywar∏a wizyta na linii
produkcyjnej Fiat Auto Poland. „Mój
mistrz dostrzeg∏, ˝e ka˝dy pracownik
jako jednostka, jest skarbem ka˝dego
przedsi´biorstwa. Ludzie powinni odczuwaç satysfakcj´ ze swojej pracy,
powinni lubiç przebywaç z sobà. Dzi´-

TQM – kompleksowe zarzàdzanie jakoÊcià

dà” Deminga: „Zrobi∏em, jak mog∏em
najlepiej” – mówià Andrzej Tokarz
i Zenon Raczyƒski.
Louis E. Schultz, prowadzàcy kurs
w Promnicach, jest pod wra˝eniem
postawy uczestników i atmosfery panujàcej podczas warsztatów. Mówi:
„Wszyscy odnosili si´ do mnie bardzo
mi∏o. Nie by∏y to, jak si´ zdà˝y∏em
przekonaç, uÊmiechy wymuszone, ci
ludzie sà tacy po prostu na co dzieƒ.
To niezwyk∏e i jednoczeÊnie najwa˝niejsze w procesie TQM. Uczestnicy
szkolenia zrobili na mnie bardzo pozytywne wra˝enie – ch∏on´li wiedz´, wy-

Jedna dru˝yna: jesteÊmy jednym zespo∏em,
otwarci, lojalni wobec siebie i firmy, rozwijamy
wspó∏prac´, eliminujemy wspó∏zawodnictwo.
MyÊlenie systemowe: decyzja, którà podejmujemy,
powinna byç zwiàzana z jakàÊ ogólnà zasadà,
nigdy nie ∏amiemy ustalonych regu∏.
Narz´dziem, które w znacznym stopniu upraszcza,
systematyzuje i optymalizuje proces wdra˝ania
TQM w organizacjach europejskich
jest Model Doskona∏oÊci EFQM
opracowany przez Europejskà Fundacj´
Zarzàdzania JakoÊcià.

ki temu przenikajà si´ kultury, rodzà
si´ przyjaênie i zadowolenie. Wizyta
na linii produkcyjnej by∏a dla
mnie bardzo cennym, powiedzia∏bym – najwa˝niejszym,
doÊwiadczeniem. Teoria to
nie wszystko. Ja po prostu widzia∏em, ˝e pracownicy Fiat
Auto Poland z satysfakcjà wykonujà swojà prac´. A to
okreÊlam mianem skutecznego TQM” – podkreÊli∏
Schultz.
Louis E. Schultz
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Koncepcja zarzàdzania TQM (kompleksowe
zarzàdzanie jakoÊcià) jest procesem
ukierunkowanym na zaspokajanie potrzeb klienta
poprzez w∏àczenie si´ wszystkich pracowników
w doskonalenie przedsi´biorstwa. TQM mo˝na
nazwaç uniwersalnà metodà podnoszenia
sprawnoÊci, aktywnoÊci zespo∏ów ludzkich,
zmiany sposobu myÊlenia. Ów sposób myÊlenia,
zwany cz´sto doktrynà jakoÊci, streszcza si´
w trzech zasadach:
Sta∏e doskonalenie: doskonalimy stale,
wszystko i doskonalimy si´ wszyscy.
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Skarbem ka˝dej firmy sà ludzie
Podczas spotkaƒ Workshop Leadership, zorganizowanych w tyskim
zak∏adzie Fiat Auto Poland, uczestnikom pokazano film o Napoleonie,
który zyska∏ w oczach uczestników miano przywódcy wszechczasów.
Przedstawione idea∏y przywództwa przeniesiono na rzeczywistoÊç FAP.
Warsztaty rozpocz´∏y si´ w grudniu szkoleniem dla I poziomu zarzàdzania FAP oraz kierowników In˝ynierii Produkcji i Zarzàdzania Operacyjnego
(ok. 30 osób), prowadzonym przez Dyrektora Zak∏adu w Tychach, Zdzis∏awa
Arleta przy wspó∏udziale Dyrektora Personelu, Andrzeja Pi´tki. Kolejne cztery
edycje, zorganizowane w styczniu br.,
zgromadzi∏y oko∏o 140 uczestników
i prowadzone by∏y przez kierowników
Jednostek Produkcyjnych (Z. Raczyƒski, W. Rymer, Z. Szeja) oraz kierownika Obszaru JakoÊci (J. Mikotowicz),
przy wsparciu metodologicznym S∏u˝by
Rozwoju, Szkolenia i Komunikacji.
„G∏ówny nacisk k∏adliÊmy na dostosowanie wachlarza elementów nowego
modelu leadership do naszej rzeczywistoÊci – wyjaÊnia Matteo Della
Rocca ze S∏u˝by Rozwoju, Szkolenia
i Komunikacji. – Naszym celem by∏o
dotarcie do wszystkich kierowników
zak∏adu oraz osób, które w ró˝ny sposób kierujà, czy te˝ zarzàdzajà innymi”.
Poczàtkowy plan zak∏ada∏, ˝e ka˝da
edycja szkolenia b´dzie kierowana oddzielnie dla przedstawicieli ka˝dej Jednostki Produkcyjnej. Póêniej stwierdzono, ˝e wzbogaciç je mo˝e wymiana doÊwiadczeƒ i ró˝norodnoÊç punktów widzenia uczestników. „Stworzenie grup
mieszanych okaza∏o si´ dobrym rozwiàzaniem, a spotkania potwierdzi∏y to za∏o˝enie. O ile na pierwszym spotkaniu
wyniki pracy ca∏ej grupy przedstawia∏a
zazwyczaj tylko jedna osob´, to na ka˝dym nast´pnym pojawia∏y si´ nowe po-

mys∏y zarówno w zakresie omawianej „stawianie wyzwaƒ utartym schematematyki, jak i sposobów prezentacji tom” oraz „szerzenie optymizmu, poprzygotowanych opracowaƒ. Uczestnicy przez wizj´ zorientowania na klienta”
indywidualnie dzielili si´ swoimi doÊ- to najwi´ksze wartoÊci dla FAP. Cz´Êç
wiadczeniami z dziedziny,
teoretycznà koƒczy∏ film
w której czujà si´ najlepiej”
o Napoleonie, który zyska∏
– opowiada Teresa ¸ukaw oczach uczestników miawiecka z Dzia∏u Rozwoju.
no „przywódcy wszechczasów”. Te szczytne idea∏y
Program ka˝dego spotkania
przeniesiono na rzeczywisk∏ada∏ si´ z dwóch cz´Êci.
stoÊç FAP, chocia˝ – jak
W pierwszej, teoretycznej,
uprzedzali prowadzàcy –
managerowie Zak∏adu FAP
Matteo
„nie ka˝dy mo˝e byç Napoprezentowali uczestnikom
Della Rocca
leonem”. W drugiej cz´Êci
nowy model leadership, pospotkania, która by∏a prodzielony na sektory: leading
wadzona w formie warsztachange (8 zasad przewodzetów roboczych, uczestnicy
nia zmianom) oraz leading
wzi´li udzia∏ w dyskusji na
people (8 zasad przewodzetemat problemów i zmian,
nia ludziom). Prowadzàcy
jakie chcieliby wprowadziç
podkreÊlali najistotniejsze
w swoich obszarach. Ka˝da
elementy nowej rzeczywistogrupa mia∏a za zadanie
Êci, zgodnie uznajàc, ˝e
Teresa
¸ukawiecka

k∏adzie Fiata w Turynie:
U mnie wielu pracowników
„Z tym, o czym by∏a dziÊ moma ju˝ ponad 20 letnie dowa na szkoleniu, mia∏em do
Êwiadczenie i wa˝ne jest, by
czynienia podczas 5 miezaakceptowali zmiany, które
si´cznego pobytu we W∏oprzynoszà popraw´. IstotZbi
g
nie
w
Sze
ja
szech. PracowaliÊmy zespona jest te˝ „praca w grupie”,
∏owo i dzi´ki temu osiàgaliumiej´tnoÊç porozumiewaÊmy sukcesy. To szkolenie
nia si´ ludzi mi´dzy sobà. Te
pozwoli∏o mi nazwaç moje
czynniki wydajà mi si´ najpraktyczne doÊwiadczenia
wa˝niejsze.” B. Zoƒ przyzpo imieniu, wymieniç poglànaje, ˝e Workshop pozwoli∏
mu w pe∏ni zrozumieç pody z uczestnikami. MyÊl´, ˝e
wiedzenie cz´sto przywo∏yto, czego si´ dowiedzieliÊmy
wane podczas wyk∏adu –
na szkoleniu, jest wystarczajàcym narz´dziem, nale˝y Miros∏aw ˚oga∏a „Naprzód i Szybko” (Avanti
e Veloci).
tylko s∏uchaç, s∏uchaç, a poTeresa ¸ukawiecka i Matteo
tem umiej´tnie si´ tym naDella Rocca stwierdzili, ˝e
rz´dziem pos∏ugiwaç”.
w najbli˝szym czasie mateW opinii wi´kszoÊci uczestniria∏y z roboczej cz´Êci szkoków szkolenia wymiana inleƒ zostanà przeniesione do
formacji jest jednym z najintranetu. „ChcielibyÊmy,
wa˝niejszych elementów buaby kwestie poruszane
dowania nowego modelu leadership. „Szkolenie podpo- Marian Po∏àcarz przez uczestników grup znalaz∏y si´ w sieci, planujemy
wiedzia∏o mi, jakie narz´dzia
zamieszczenie tam sprawykorzystaç dla poprawienia
wozdania z warsztatów oraz
organizacji i czynnika motyrozpatrujemy mo˝liwoÊç
wujàcego pracowników –
utworzenia forum dyskusyjmówi Bogus∏aw Zoƒ, kienego. Ka˝dy pracownik
rownik Utrzymania Ruchu
mia∏by wtedy mo˝liwoÊç
w J. P. Monta˝. W∏aÊciwy
wprowadzania tam swoich
obieg informacji w zespole
Bogus∏aw Zoƒ
idei i pomys∏ów dotyczàcych
jest jednym z najwa˝niejzagadnieƒ przywództwa”.
szych czynników motywacyjnych. W dzisiejszych czasach informa- Nasze przedsi´biorstwo funkcjonuje
cja to jest w∏adza, pieniàdze, to jest na zasadzie odwróconej piramidy. T´
zysk i zadowolenie pracownika. Wa˝- maksym´ zawsze podkreÊla dyrektor
na jest te˝ komunikacja mi´dzy mnà Arlet, mówiàc, ˝e to pracownicy powina podw∏adnymi, trzeba tylko umieç ich ni mieç szans´ kreowania i realizacji
s∏uchaç i pomagaç im w rozwiàzywaniu swoich pomys∏ów, a managament muproblemów. Dzi´ki pomys∏om pracow- si ich w tym wspieraç” – mówi Della
ników mojego zespo∏u wypracowali- Rocca. Teresa ¸ukawiecka dodaje: „SiÊmy 400 tysi´cy z∏ zysku dla zak∏adu. ∏a tkwi w ludziach i musimy robiç
Naszym najwi´kszym wyzwaniem by∏o wszystko, aby t´ si∏´ wydobyç. Szkoleporuszone na szkoleniu „upraszczanie nia nie koƒczà dyskusji na temat znarzeczy” (staramy si´ np. upraszczaç czenia zagadnienia przywództwa, dlaprocedury naprawiania urzàdzeƒ). Po- tego planujemy kolejne spotkania, dla
za tym czynnie realizujemy formu∏´ wymiany doÊwiadczeƒ oraz dalszego
„wychodzenie poza utarte schematy”. umacniania naszego Leadership”.
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odpowiedzieç na 3 pytania: co ju˝ zosta∏o zrobione w ramach inicjatyw ukierunkowanych na change management, co od zaraz zrobi ka˝dy uczestnik oraz jakie narz´dzia i bodêce sà potrzebne dla realizacji tych celów.
Uczestnicy ostatniej edycji Workshop
Leadership ˝a∏owali, ˝e warsztaty nie
trwa∏y d∏u˝ej i podzielali opini´, prowadzàcego cz´Êç teoretycznà Zbigniewa
Szeji (kierownika Jednostki Produkcyjnej Spawalnia), który stwierdzi∏, ˝e cechy przywództwa trzeba stale doskonaliç: „Manager to przede wszystkim leader, który musi patrzeç naprzód, dzia∏aç szybko oraz – co wa˝ne – dobrze realizowaç stawiane przed nim zadania,
a tak˝e dostrzegaç, ˝e skarbem ka˝dego przedsi´biorstwa sà ludzie, których
trzeba nieustannie wspieraç w budowaniu polityki, strategii i wizji. Nale˝y
do tego wykorzystywaç swój optymizm
i konsekwencj´, nie si∏´. Wybitni przywódcy pociàgali za sobà ludzi swoim
autorytetem i doÊwiadczeniem”.
Uczestniczàcy w warsztacie leaderzy
swoje doÊwiadczenia zamierzajà przekazywaç kolegom i wykorzystywaç je
w praktyce udoskonalajàc prac´.
„Bardzo ceni´ sobie tego typu szkolenia – mówi Miros∏aw ˚oga∏a, kierownik Zespo∏u Technologicznego w Jednostce Produkcyjnej Monta˝. – Sà dla
mnie tym bardziej cenne, ˝e mam krótki sta˝ na zajmowanym stanowisku.
Mam wi´c szans´ poznaç opinie kolegów i zaproponowaç nowe rozwiàzania.
Dzisiaj stara∏em si´ przekonaç uczestników, ˝e cennà inicjatywà by∏oby pokazanie ludziom z produkcji pracy kierownika-leadera. Do niedawna sam
pracowa∏em jako pracownik fizyczny
i wiem, ˝e pewne procesy inaczej si´
widzi z pozycji leadera. Chcia∏bym, aby
pracownicy poznali moje problemy”.
Dla Mariana Po∏àcarza, kierownika
Zespo∏u Technologicznego Monta˝u,
szkolenie by∏o okazjà do podzielenia
si´ jego doÊwiadczeniami z pracy w za-
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Ambitne
plany
Strategia dzia∏aƒ Fiat-GM Powertrain Polska
to kolejny dowód na to, ˝e zak∏ad nie
zamierza spoczàç na laurach po serii
ubieg∏orocznych sukcesów. Nieustanny
wzrost produkcji stwarza realnà szans´
na nowe miejsca pracy. Niebawem za∏og´
mo˝e zasiliç 300 nowych pracowników.
Firma jest w doskona∏ej kondycji. W ubieg∏ym roku osiàgn´∏a pe∏nà
zdolnoÊç produkcji, przekraczajàc tym samym liczb´ 2450 sztuk silników
na dob´. Turbo Diesel 1.3 SDE zosta∏ uhonorowany presti˝owym tytu∏em
„Silnika Roku 2005”. Wyznacznikiem wielkiego sukcesu firmy jest nie tylko produkcja du˝ej iloÊci silników, ale tak˝e jakoÊç dorównujàca, albo
wr´cz wy˝sza od najlepszych zak∏adów na Êwiecie – potwierdzi∏y to badania zadowolenia klientów i kosztów gwarancji.
„Najbardziej cieszy mnie fakt, ˝e wysoko wykwalifikowana za∏oga potrafi
sprostaç nawet najtrudniejszym wyzwaniom dlatego w∏aÊnie jestem przekonany, ˝e nasz g∏ówny cel na bie˝àcy rok, czyli zwi´kszenie produkcji, zostanie osiàgni´ty. Ka˝da ambitna firma musi dà˝yç do nieustannego rozwoju, w zwiàzku z tym musimy dbaç równie˝ o bezpieczeƒstwo pracy, popraw´ jakoÊci i obni˝anie kosztów produkcji. Jestem przekonany, ˝e staç
nas na to, aby ten dobry produkt (silnik Turbo Diesel 1.3 SDE) by∏ wytwarzany tylko w naszym zak∏adzie” – mówi Tadeusz Âwierczek, Prezes Zarzàdu Fiat-GM Powertrain Polska.
Te ambitne plany wymagajà du˝ego zaanga˝owania ca∏ej za∏ogi. Dlatego
w∏aÊnie dyrekcja dà˝y do jej ciàg∏ego powi´kszania. Obecnie firma zatrudnia 1360 pracowników, ale ta liczba nieustannie roÊnie. Tadeusz Âwierczek nie ukrywa, ˝e najwi´kszà satysfakcj´ daje mu fakt, ˝e mo˝e przyjmowaç do pracy coraz wi´cej osób.
„M∏oda za∏oga, a stanowi jà oko∏o 50 procent pracowników, która przejawia ch´ç do pog∏´biania swojej wiedzy, nabywania nowych doÊwiadczeƒ to

moja najwi´ksza radoÊç. Dlatego
w∏aÊnie moim priorytetowym celem,
podczas ulepszania strategii, jest
ch´ç przyjmowania do pracy coraz
wi´kszej iloÊci m∏odych ludzi. W tym
roku mamy szans´ daç zatrudnienie 300 nowym pracownikom. W tym
celu konieczne jest wprowadzenie
szóstego dnia pracy maszyn, przy zachowaniu 5 dni pracy Êrednio w tygodniu (40 godzinny tydzieƒ pracy)
dla 100 procent pracowników produkcyjnych a dla pracowników utrzymania ruchu w niedziel´ na dwóch
zmianach. MyÊl´ o tym, bioràc
pod uwag´ utrudnienia pracy w soboty i niedziele. System pracy 18/20

Fiat Powertrain Technologies
Przemys∏owego
Fiata i General
Motors. Fiat-GM
Powertrain Polska,
jako jedyna spó∏ka tej
grupy, nadal jest
wspó∏w∏asnoÊcià obu
koncernów. Powsta∏a
1 grudnia 2000 roku
w Bielsku-Bia∏ej
na terenie Katowickiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej na
bazie by∏ego Zak∏adu
Mechaniki Fiat Auto
Poland. W tym krótkim
okresie swojego
funkcjonowania
zas∏u˝y∏a sobie

na chlubne miano
najwi´kszego
pracodawcy i zak∏adu
produkcyjnego
na Podbeskidziu.
Najbardziej intratnym
przedsi´wzi´ciem by∏a
decyzja o wytwarzaniu
innowacyjnego silnika
Turbo Diesel 1.3 SDE.
W listopadzie
ubieg∏ego roku
milionowy silnik
zjecha∏ z taÊmy
produkcyjnej
a obecnie spó∏ka
mo˝e si´ poszczyciç
produkcjà 2450 sztuk
silników na dob´.

Najwa˝niejsze liczby
●

1.000.000 silników wyprodukowano w przeciàgu 2,5 roku
(26.03.2003 – 14.11.2005)

●

do 2450 silników na dob´ wzros∏a zdolnoÊç produkcyjna

●

z 850 do 1360 wzros∏a liczba zatrudnienia pracowników
w przeciàgu 5 lat, nie liczàc nowych przyj´ç w spó∏kach,
które pracujà na tym samym terenie dla spó∏ki
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zmian, który zamierzamy wprowadziç
jest zatem zgodny z polskim prawem
i naszym Regulaminem Pracy. FiatGM Powertrain Polska osiàga∏ sukcesy we wszystkich, podejmowanych
wczeÊniej inicjatywach. Licz´ na to,
˝e tak b´dzie i tym razem. Nie oznacza to wcale, ˝e nic nie wymaga poprawy – jest wiele takich kwestii.
Wa˝ne jest, aby nasze codzienne doÊwiadczenia pozwala∏y nam unikaç
b∏´dów w przysz∏oÊci. Za∏oga Fiat-GM
Powertrain Polska przez ca∏y czas daje dowody entuzjazmu i odwagi w dà˝eniu do naszych wspólnych celów,
za co zawsze wszystkim jej cz∏onkom
dzi´kuj´ – dodaje T. Âwierczek”.

Fiat Powertrain
Technologies to
globalna grupa,
w sk∏ad której, oprócz
polskiej firmy,
wchodzi 26 zak∏adów
i 16 oÊrodków
in˝ynieryjnych.
Zatrudnia ∏àcznie
23.000 pracowników,
prowadzi interesy
w 12 krajach, posiada
rozbudowana sieç
dealerskà
w ponad 100 krajach.
Swojà dzia∏alnoÊç
w Polsce rozpocz´∏a
w wyniku realizacji
postanowieƒ Sojuszu
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Aldona Górna, fot. archiwum CNH

firma
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Ekologiczny

sukces
CNH
CNH Polska w P∏ocku konsekwentnie
prowadzi polityk´ zrównowa˝onego rozwoju.
Na rezultaty nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç.
Podczas styczniowego zintegrowanego
audytu, firma otrzyma∏a certyfikat
ISO 14001 za wdra˝anie nowoczesnych
systemów s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska.

„Naszym celem nadrz´dnym jest nieustanne doskonalenie polityki w zakresie ochrony Êrodowiska naturalnego – mówi Artur Bednarczuk, pe∏nomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania, CNH Polska Sp. z o.o. – Decyzja o wdro˝eniu norm Êrodowiskowych w naszej spó∏ce zapad∏a w 2004
roku, jednak certyfikat ISO 14001 stanowi zwieƒczenie dzia∏aƒ proekologicznych, podejmowanych przez nas ju˝ od 1999 roku. Od tego czasu zbudowaliÊmy oczyszczalni´ Êcieków, naziemnà stacj´ paliw i sk∏adowiska odpadów.
Dzi´ki zastosowaniu separatorów w studzienkach kanalizacyjnych rozwiàzaliÊmy te˝ kwesti´ oczyszczania wód deszczowych”.
Staranie si´ o certyfikat ISO 14001 wymaga∏o od Case New Holland w P∏ocku wprowadzenia innowacji w planowaniu, polityce Êrodowiskowej, wdra˝aniu i funkcjonowaniu, dzia∏aniach korygujàcych i przeglàdach. Znaczàcà rol´
odegra∏ EKO zespó∏, kierowany przez Joann´ Fabisiak – specjalist´ ds. ochrony Êrodowiska. Zespó∏ zidentyfikowa∏ i opracowa∏, na bie˝àco aktualizowanà,
list´ aspektów Êrodowiskowych, które zosta∏y odpowiednio sklasyfikowane.
Nast´pnie opracowano instrukcje post´powania w przypadku zagro˝eƒ oraz
tzw. Karty Bezpieczeƒstwa. W procesie wdra˝ania CNH uzyska∏o te˝ niezb´dne pozwolenia na wytwarzanie odpadów, emisj´ gazów i py∏ów do atmosfery i odprowadzanie oczyszczonych Êcieków przemys∏owych.
Te dzia∏ania doprowadzi∏y w pierwszej kolejnoÊci do audytu wst´pnego, a nast´pnie do uzyskania certyfikatu ISO 14001. Prace audytorskie, kierowane przez
dr Jacka Eliasza, by∏y prowadzone przez TÜV Management Service GmbH.

„Otrzymanie certyfikatu wymaga
od naszej firmy podejmowania ciàg∏ych wyzwaƒ, których celem jest doskonalenie systemu. Dlatego stworzyliÊmy plan Êrodowiskowy, uwzgl´dniajàcy inwestycje przysz∏oÊci – dodaje Artur
Bednarczuk. – Najwa˝niejszymi celami
na najbli˝sze dwa lata sà: wydzielenie

Aby chroniç
Êrodowisko

magazynu chemicznego, ograniczenie
emisji zwiàzków organicznych do atmosfery, modernizacja kabiny lakierniczej hedera zbo˝owego oraz zmniejszenie iloÊci odpadów wytwarzanych przez
CNH Polska. W polityce Êrodowiskowej
zmierzamy do podnoszenia ÊwiadomoÊci ekologicznej pracowników CNH

oraz optymalizacji procesów, co doprowadzi do ograniczenia negatywnego
oddzia∏ywania na Êrodowisko naturalne. Proces ten wymaga ciàg∏ej kontroli, dlatego regularnie prowadzimy pomiary emisji zanieczyszczeƒ”. Na podstawie audytów wewn´trznych, które
sà wymagane przez norm´ Êrodowi-

skowà ISO, powstajà plany dzia∏aƒ korygujàcych i naprawczych. Ponadto
kierownictwo dokonuje corocznego
przeglàdu systemu zarzàdzania, podczas którego analizowane jest funkcjonowanie systemu, jego efektywnoÊç
oraz zapadajà decyzje dotyczàce dalszych kierunków rozwoju.
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Obok: Kombajn TC56 przed bramà g∏ównà zak∏adu.
Poni˝ej: audit wst´pny (od lewej: Artur Bednarczuk,
dr Jacek Eliasz, Joanna Fabisiak); cz´Êç instalacji
oczyszczalni Êcieków; zbiorniki w stacji paliw.

ISO 14001 to mi´dzynarodowa
norma dotyczàcà zarzàdzania
Êrodowiskowego. Zak∏ada ona, ˝e
polityka Êrodowiskowa firmy
powinna si´ opieraç na stworzonej
przez Edwarda W. Demminga,
koncepcji sta∏ego doskonalenia
(tzw. cykl Demminga). Norm´
opracowano w sposób
umo˝liwiajàcy przystosowanie jej
do ró˝nych warunków
geograficznych, kulturowych
i spo∏ecznych. Nak∏ada ona jednak
na przedsi´biorstwa obowiàzek
dostosowania swojej polityki
do ustawodawstwa i przepisów
prawnych, majàcych chroniç
Êrodowisko naturalne. Certyfikat
ISO 14001 mo˝e otrzymaç firma,
która stale doskonali swój system
zarzàdzania Êrodowiskowego.
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danie specjalne
fot. archiwum Andrzeja G∏owackiego

Âmiesznie
i strasznie

Z Januszem G∏owackim, dramaturgiem,
prozaikiem, felietonistà, autorem scenariuszy
o sukcesie, Nowym Jorku i zamachu na Hollywood
rozmawia Anna Lubertowicz-Sztorc.

Z pewnà takà nieÊmia∏oÊcià zaczynam rozmow´ z Panem, bo wed∏ug
Pana kobiety sà g∏upie i ma∏o kreatywne...
Nieprawda, kobiety w moich ksià˝kach i sztukach sà zawsze lepsze
od m´˝czyzn...
Czyli z kobietami mo˝na si´ przyjaêniç?
(Chwila milczenia) Noo, przyjaêƒ z kobietà jest mo˝liwa, ale ma prawie zawsze jakiÊ podtekst erotyczny. Ja si´
przyjaêni´ z kilkoma kobietami.
Pan du˝o mówi i pisze o sukcesie
i pora˝ce. Co jest bardziej inspirujàce, co bardziej dopinguje do
dzia∏ania?
Sukces i pora˝ka to cz´Êç ˝ycia, nale˝y je traktowaç jako rzecz normalnà
– w∏aÊnie tego dowiedzia∏em si´
w Nowym Jorku. To miasto uczy twardoÊci, czyli umiej´tnoÊci wygrywania
i umiej´tnoÊci przegrywania. Nie
wiem, co jest trudniejsze – wygraç
z godnoÊcià czy przegraç z godnoÊcià.

„...T´ ksià˝k´ pisa∏em troch´
jak powieÊç, której jestem
g∏ównym bohaterem...”

Co jest bardziej inspirujàce? Pasmo
kl´sk nie dodaje raczej ch´ci do walki.
Sukces potrzebny jest do ˝ycia. Natomiast pora˝ki i upokorzenia bardzo dobrze robià artyÊcie, bo cz´sto motorem dzia∏ania jest ch´ç odwetu. Jak
ktoÊ mi strasznie przy∏o˝y, wtedy z furià bior´ si´ do pisania.

Z Arthurem Pennem i Malcolmem McDowellem

No w∏aÊnie, podobno jak Pana wyrzucili z PWST, to zosta∏ Pan krytykiem, by opisywaç tych, którzy Panu przy∏o˝yli...
Tak, zaczà∏em pisaç recenzje teatralne, ˝eby przy∏o˝yç moim profesorom,
którzy uznali – s∏usznie zresztà – ˝e jestem zupe∏nie pozbawiony talentu aktorskiego. Tak naprawd´ wyrzucono
mnie za cynizm, bo za sam brak talentu ze szko∏y teatralnej si´ nie wyrzuca.
Wystarczy w∏àczyç telewizj´ albo iÊç
do teatru, aby si´ o tym przekonaç.
Porozmawiajmy jeszcze o sukcesie. Co jest miarà Pana sukcesu?
Ja wiem? Jak przyjecha∏em do Nowego
Jorku, to pewne nazwiska by∏y dla mnie
legendà. Nie bardzo nawet wierzy∏em,
˝e Paul Newman czy Arthur Miller naprawd´ istniejà. MyÊla∏em o nich jak
o legendach mojej m∏odoÊci, a nagle
okaza∏o si´, ˝e ci ludzie czytajà moje
sztuki, interesujà si´ mnà... Poza tym
za du˝y sukces uwa˝am to, ˝e ˝yj´
z pisania, czyli z tego co lubi´ robiç.

Ale tak naprawd´ poj´cie sukcesu jest
umowne i ma wiele odcieni. Wielki
i prawdziwy sukces ma na przyk∏ad Roman Polaƒski, którego zna ca∏y Êwiat.
Arthur Miller zainteresowa∏ si´ Pana sztukami i...
On mi w Ameryce najbardziej pomóg∏.
Ten s∏ynny amerykaƒski dramaturg
przeczyta∏ „Kopciucha”, spodoba∏ mu
si´, i wys∏a∏ go do najlepszego teatru
w Nowym Jorku. To by∏ wspania∏y cz∏owiek, taki amerykaƒski Europejczyk albo europejski Amerykanin, przyjaêni∏
si´ z pisarzami stàd i stamtàd, by∏ nies∏ychanie otwarty.
Która z Pana sztuk zadecydowa∏a
o sukcesie?
„Polowanie na Karaluchy”. To historia
o parze emigrantów przera˝onych Nowym Jorkiem. To by∏ ogromny sukces,
równie˝ komercyjny. Sztuka by∏a grana w 50 teatrach w Ameryce i potem
na ca∏ym Êwiecie. „Antygona w Nowym Jorku” te˝ posz∏a Êwietnie, ale
nie a˝ tak. By∏a grana równie˝ w Europie, zosta∏a przet∏umaczona na ponad 20 j´zyków.

Boi si´ Pan czegoÊ? Zawodowo?
˚yciowo?
Boj´ si´ na przyk∏ad, ˝e nie wyjdzie
ksià˝ka, którà teraz pisz´. Jest szalenie trudna. Piszàc, staram si´ nie powtarzaç, chc´ próbowaç czegoÊ nowego. Wie pani, im cz∏owiek jest starszy, tym trudniej si´ pisze. W m∏odoÊci walczy, chce coÊ zmieniaç. Teraz

„...Sztuka by∏a grana w 50
teatrach w Ameryce i potem
na ca∏ym Êwiecie...”

chc´ napisaç coÊ, co naprawd´ wydaje mi si´ wa˝ne i dlatego bardzo
oszcz´dnie i uwa˝nie dobieram i tematy, i s∏owa, i zdania, i przecinki,
i kropki. Izaak Babel napisa∏ zdanie
w rodzaju:... ˝aden sztylet nie wchodzi
tak mi´kko w cia∏o jak w∏aÊciwie postawiona kropka...
A co jest najtrudniejsze w akcie
twórczym...
Trzeba próbowaç pisaç coÊ, co ma
sens, co jest wa˝ne i umieç to napisaç. Ja jestem pesymistà, uwa˝am, ˝e
bardziej ni˝ internet ∏àczy dziÊ ludzi poczucie depresji. Ta depresja jest
wszechogarniajàca. Zauwa˝y∏em jà,
kiedy by∏em w Rosji, ale Ameryka te˝
ostatnio posmutnia∏a i to jest dla mnie
wa˝ne. Pisz´ na ogó∏ tragikomedie
– utwory i Êmieszne, i straszne. Uwa˝am, ˝e nie ma lepszego sposobu wypowiadania si´ o rzeczach tragicznych
ni˝ ironia. W ten sposób próbuj´ przyjrzeç si´ Êwiatu, zastanowiç si´
nad nim. Nie sàdz´ ˝ebym znalaz∏ jakieÊ odpowiedzi, ale uwa˝am, ˝e literatura powinna stawiaç pytania.

fiat wokó∏ nas LUTY / MARZEC 2006

Z Evà Nagorski i Arthurem Millerem
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Z Janem Himilsbachem podczas kr´cenia „Rejsu”
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A bariera j´zykowa?
Pisanie w obcym j´zyku to koszmar,
chyba, ˝e wyjedzie si´ jako dziecko.
Dlatego polska literatura w∏aÊciwie
w Ameryce nie istnieje. Ja mog´ pisaç
sztuki po angielsku, ale wymaga to
póêniej czyjejÊ pomocy. „Antygon´
w Nowym Jorku” napisa∏em po angielsku, ale potem jeszcze sporo czasu
siedzia∏em nad nià z amerykaƒskà pisarkà. Na ogó∏ w przek∏adzie, nawet
dobrych t∏umaczy, dwadzieÊcia procent utworu ginie, zw∏aszcza, ˝e ja pisz´ cienko, ironicznie.
Jaka jest obecnie rola pisarza?
Scenarzysta tasiemcowego serialu
czy autor tekstów na podkoszulkach to przecie˝ dzisiaj wybitny
twórca...
KiedyÊ by∏o tak, ˝e ludzie starali si´
dorastaç do sztuki, a teraz sztuka dopasowuje si´ do ludzi. Âwiatem rzàdzà pieniàdze – to jest najnowszy
piàty ˝ywio∏. To te˝ jest czàstka mojej
depresji: schamienie i dewaluacja
kultury. KiedyÊ, aby braç udzia∏ w kulturze trzeba by∏o chocia˝ nauczyç si´
pisaç i czytaç, dzisiaj wystarczy

umieç naciskaç guzik w pilocie telewizora. Ale to smutne i nie zamartwiajmy si´ ju˝ tym...
Mieszka Pan w bardzo presti˝owej
dzielnicy Nowego Jorku. Jaki ma
Pan widok z okna?
To bardzo dobra dzielnica, w tym samym domu mieszkajà znane gwiazdy.
Widok mam na rzek´ Hudson – olbrzymià, szerokà, wspania∏à. Widz´ rów-

„...Nowy Jork wytwarza
olbrzymià energi´, która
jednym s∏u˝y innym nie...“

nie˝ Brodway, synagog´, obok jest katedra. I to jest w∏aÊnie pot´ga Nowego Jorku. To miasto wytwarza olbrzymià energi´, która jednym s∏u˝y innym
nie. Mnie wydaje si´ s∏u˝yç, chocia˝
ostatnio, po raz pierwszy mnie m´czy∏o. Warszawa to cudowne, ma∏e miasto, spokój, cisza, nikt si´ nie spieszy,
widaç niebo.... To tak, jakbym cofnà∏
si´ w czasie o – co najmniej – 50 lat.
Niewiarygodne...
W Nowym Jorku panuje straszny t∏ok,
zgie∏k i ciàgle przyje˝d˝ajà nowi ludzie. Wydawa∏o mi si´, ˝e po zamachach 11 wrzeÊnia ludzie zacznà
z tego miasta uciekaç. Nic podobnego. Jest ich coraz wi´cej, kilkanaÊcie
milionów.
Szykuje Pan zamach na Hollywood?
Zamach na Hollywood to ja szykuj´
od bardzo dawna, ale ze Êrednimi
efektami. Hollywood skutecznie si´
broni (Êmiech). Sprzeda∏em tam 5
scenariuszy. Kupili je, ale nie zrealizowali. Do dwóch rozpocz´to nawet
zdj´cia, ale z ró˝nych wzgl´dów, projekty upad∏y. W Hollywood trzeba ko∏o
swoich spraw nieustannie chodziç.

Opowiem takà anegdot´. Mia∏y rozpoczàç si´ zdj´cia do „Polowania
na Karaluchy” i wozi∏ mnie i jednà
z producentek w∏oski szofer. S∏ucha∏
rozmów,
które
prowadziliÊmy.
Na koƒcu da∏ mi wizytówk´ i powiedzia∏: „je˝eli film wyjdzie, to mnie wynajmiesz, a je˝eli nie, to przyjdê
do mnie, dam ci prac´”. Jest to bardzo nowojorskie: huÊtanie si´ mi´dzy
sukcesem i kl´skà.
„Z g∏owy” to powieÊç autobiograficzna, ale zastanawiam si´, czy
naprawd´ jest szczera a˝ do bólu
czy to tylko pozory, a Pan powiedzia∏ tylko tyle, ile chcia∏.
T´ ksià˝k´ pisa∏em troch´ jak powieÊç, której jestem g∏ównym bohaterem. Pewne rzeczy sà w niej zmyÊlone, ale sà to zmyÊlenia prawdziwe,
to znaczy takie, które nawet je˝eli si´
nie zdarzy∏y, to powinny si´ zdarzyç.
Nie nale˝y tego traktowaç jako dokument mojego ˝ycia – jest to jakaÊ kreacja. Ta ksià˝ka zosta∏a dobrze przyj´ta, co bardzo mnie ucieszy∏o. Przekona∏em si´, ˝e na pisaniu mo˝na w Polsce coÊ zarobiç.

Z córkà w Nowym Jorku

A tak naprawd´ to lubi Pan Ameryk´? PowieÊç „Ostatni cieç” jest
raczej zjadliwym i cynicznym obrazem amerykaƒskiej rzeczywistoÊci...
W Ameryce sà dwa fascynujàce miejsca Los Angeles i Nowy Jork. A w∏aÊciwie Nowy Jork i Los Angeles. Z resztà
bywa ró˝nie.
Ameryka to kraj wspania∏y, ale i straszny. To nie przypadek, ˝e najwi´ksza literatura powstaje w∏aÊnie w Ameryce.
Tam jest ogromne st´˝enie dramatu.
Sukces i katastrofa chodzà pod r´k´.
Tam mi si´ dobrze pisze, tamtejsza
energia mi s∏u˝y. Czy ja to lubi´? Lubi´.
DwadzieÊcia kilka lat temu, tu˝
przed stanem wojennym, kiedy
znalaz∏ si´ Pan po raz pierwszy
w Nowym Jorku, by∏ Pan ma∏o znanym polskim emigrantem. Co takiego jest w cz∏owieku, ˝e ka˝e mu
walczyç, przeç do przodu...
Ch´ç sprawdzenia si´. Przed wyjazdem by∏em uznawany za pisarza
„warszawki”, w Ameryce, znalaz∏em
si´ w sytuacji zupe∏nie dla mnie nowej i zaczyna∏em od poczàtku. Bar-

dzo by∏em ciekawy, czy w tym straszliwie trudnym kraju, mog´ zaistnieç
jako pisarz Janusz G∏owacki. Teraz
wiem, ˝e mog´.
Pan jest wymagajàcy i wyrafinowany nie tylko w swoich kreacjach
ale i w strojach, jeêdzi Pan ∏adnym
autem...
W strojach? Przesadza pani. A ta Alfa Romeo GT to harmonijne po∏àczenie formy i treÊci. ¸adna, niedu˝a,
szybka i wygodna. Namówi∏ mnie
na nià Jurek Iwaszkiewicz, bo ja si´
nie znam na samochodach. I nie ˝a∏uj´, ˝e jà kupi∏em. Wybra∏em czarnà,
nie tylko ze wzgl´du na swój pesymizm, ale uwa˝am, ˝e Alfa powinna byç czarna – wtedy wyglàda pi´knie i ma swój styl.
Czego Panu ˝yczyç w nowym roku?
Nie dziel´ ˝ycia na dni, miesiàce, lata.
Prosz´ mi ˝yczyç tego samego, co
w zesz∏ym roku...
czyli...
... ˝ebym coÊ dobrego napisa∏, ˝ebym
nie chorowa∏, ˝eby kocha∏y mnie kobiety, co najmniej jedna.
W takim razie tego ˝ycz´.
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Z jego Alfà GT w centrum Warszawy
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Krzywy uÊmiech
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filmy

Joanna Polak

PRL-u
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Polacy niezmiennie uwielbiajà powroty do przesz∏oÊci, nie dziwi wi´c, ˝e
p∏yta „Najzabawniejsze polskie
kroniki filmowe” sta∏a si´ hitem.
M∏odsze pokolenie nie mia∏o okazji
bywaç w kinie, gdzie przed w∏aÊciwym
seansem wyÊwietlano Polskà Kronik´
Filmowà. W ostatnich latach mo˝na zaobserwowaç rosnàce zainteresowanie czasami PRL-u. Nie dziwi
wi´c, ˝e ktoÊ wpad∏ na pomys∏ wydania na p∏ycie zbioru najzabawniejszych kronik. Oglàda si´ je z narastajàcym zdziwieniem.
Teraz ta „lektura”
wy∏àcznie Êmieszy,
choç czasem jest
to gorzki Êmiech.
W zbiorze znajdujà
si´ najbardziej znane odcinki – np. o s∏ynnym „˝uku Colorado”, czyli o stonce ziemniaczanej
(zrzuconej przez Amerykanów), czy
o likwidowaniu przydomowych bimbrowni. Przy produkcji kronik pracowali najbardziej znani twórcy polskiego filmu, na przyk∏ad Jerzy Hoffman.
PREMIERY
„Pinokio: przygoda
w przysz∏oÊci”
To futurystyczna wersja
bajki Collodiego – Pinokio
to ma∏y robot, który
marzy o tym, aby staç si´
prawdziwym ch∏opcem.
Film wyprodukowano

Do przesz∏oÊci przenosi
nas równie˝
film „K-19”
– oparta na
praw dzi wej
historii opowieÊç o za∏odze radzieckiej ∏odzi podwodnej (nakr´cona i grana przez Amerykanów). W g∏ównych
rolach wyst´pujà Liam Neeson i Harrison Ford. Akcja toczy si´ w czasach
„zimnej wojny”. „K-19” mieÊci si´
idealnie w kanonie podobnych produkcji. Jest misja do spe∏nienia, jest
awaria okr´tu, czyli wszystko, czego
potrzeba do zbudowania napi´cia.
Okazuje si´ równie˝, ˝e od losu za∏ogi
∏odzi podwodnej zale˝y przysz∏oÊç
Êwiata, na pok∏adzie znajdujà si´ bowiem g∏owice atomowe. Film ma odpowiednià dawk´ napi´cia i ∏atwy
do przewidzenia koniec. W czasie pracy nad filmem nie pos∏ugiwano si´
makietà – kr´cono na specjalnie zrekonstruowanym okr´cie, który mia∏
wymiary identyczne jak K-19.

Kwestià czasu by∏o nakr´cenie filmu o ˝yciu
i bokserskiej
karierze Muhammada
Ali. „Ali” zosta∏ wyre˝yserowany przez Michela Manna.
W g∏ównej roli wystàpi∏ Will Smith.
Ci´˝ko jednak zagraç ˝yjàcà legend´,
dlatego opinie na temat filmu sà podzielone. Muhammad Ali (w∏aÊciwie
Cassius Clay) to jeden z najwi´kszych
sportowców na ca∏ym Êwiecie. Teraz
niestety dawnego mistrza oglàdamy
najcz´Êciej w kontekÊcie jego zmagaƒ
z chorobà Parkinsona, a przecie˝ warto go zapami´taç z czasów, kiedy by∏
nie do pokonania.

przy pomocy technologii
trójwymiarowej. Re˝.:
Daniel Robichaud, scen.:
Claude Scasso.
„Niedokoƒczone ˝ycie”
Film w gwiazdorskiej
obsadzie - Robert
Redford, Morgan
Freeman, Jennifer Lopez.

Nakr´cony na podstawie
bestsellerowej powieÊci.
G∏ównym bohaterem jest
zgorzknia∏y, starzejàcy si´
m´˝czyzna, który nie potrafi
pogodziç si´ ze Êmiercià
syna. Re˝.: Lasse Hallstrom,
scen.: Mark Spragg, Virginia
Korus Spragg.

Ta ksià˝ka Leopolda Tyrmanda zosta∏a wydana po raz pierwszy w 1967 roku przez paryski Instytut Literacki. Autorzy, którym nie uda∏o si´ „przepchnàç” utworu przez sito cenzury
PRL-owskiej, zwracali si´ o pomoc
do Instytutu, gdzie zazwyczaj spotykali
si´ z przychylnoÊcià. Tyrmand by∏ ju˝
w ówczesnym czasie znanym pisarzem, jednym z najbardziej b∏yskotliwych obserwatorów ˝ycia PRL-u. I to
jest w∏aÊnie g∏ówna zaleta ksià˝ek
Tyrmanda – zmys∏ ironicznego, a zarazem subtelnego przekazu i bezwstydne demaskowanie absurdów rzeczywistoÊci. Spotkanie z Tyrmandem po
latach jest jak
pogaw´dka
z dawno nie widzianym, lubianym
przyjacielem. Leopold Tyrmand: ˚ycie
towarzyskie i uczuciowe. Prószyƒki
i S-ka. Warszawa 2005.

Ksià˝ka Austen prze˝ywa prawdziwy
renesans zwiàzany z kolejnà ekranizacjà. Ten romans, uwielbiany przez
Anglików, a zw∏aszcza przez Angielki,
cieszy si´
nies∏abnàcà popular no Êcià
od kilkudzie si´ ciu
lat. I s∏usznie – bo
jest zabawny, lekko
napisany
i pe∏en kolorytu epoki. Jane Austen by∏a inteligentnà i nowoczesnà, jak na ówcze sne cza sy ko bie tà, któ ra
na swój sposób krytykowa∏a skostnia∏y system spo∏eczno – towarzyski. Krytykowa∏a – oÊmieszajàc,
a nie ma groêniejszej broni od szyder stwa, na wet je Êli jest ono
w pewnym sensie nasycone sympatià. Jane Austen: Duma i uprzedzenie. Prószyƒski i S-ka. Warszawa 2000.

ksià˝ki

Miko∏ajek nale˝y
do postaci, które
nigdy si´ nie starzejà – dorastamy, zak∏adamy
rodziny, a ma∏y
urwis nie zamierza nas opuÊciç.
To dobry objaw,
dopóki mo˝emy, piel´gnujmy w sobie
dziecko. Nie dziwi wi´c, ˝e nowa
ksià˝ka GoÊcinnego, ilustrowana rysunkami Sempe, od kilku tygodni
utrzymuje si´ na szczycie list bestsellerów. Tym razem historyjek jest a˝
osiemdziesiàt, wystarczy na d∏ugie, zimowe wieczory. Jedno jest pewne
– rozrywka podczas czytania gwarantowana. Warto podkraÊç „Miko∏ajka”
dziecku lub czytaç go „legalnie”
– na g∏os, na czym skorzystajà zarówno dzieci, jak i rodzice. I nie bójmy si´
wracaç do w∏asnego dzieciƒstwa
– mo˝e si´ okazaç, ˝e jest to jeden
z najs∏odszych powrotów w naszym
˝yciu! Rene GoÊcinny, Jean-Jacques
Sempe: Przygody Miko∏ajka. Znak.
Kraków 2005.
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do Miko∏ajka

Joanna Polak

Od Tyrmanda
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nowoÊci

Joanna Polak

Czekajàc na komórk´
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z wodotryskiem
Firma Samsung zaprezentowa∏a nowy model
telefonu komórkowego
– A620. Producenci
zachwalajà zw∏aszcza aparat fotograficzny, w który wyposa˝ony jest telefon. Mo˝na sterowaç mi´dzy innymi
ustawieniem kolorów, aby
zdj´cie spe∏nia∏o oczekiwania nawet
najbardziej wybrednego u˝ytkownika.
Mo˝na tak˝e, na przyk∏ad, „oprawiç” foto w zabawne ramki. Ciekawostkà jest
mo˝liwoÊç dopasowania przechowywanych obrazów do spisu telefonów. W takim przypadku, kiedy ktoÊ do nas dzwoni, na wyÊwietlaczu pojawia si´ jego
zdj´cie. Aby maksymalnie
uproÊciç dzwonienie,
dano
klientowi
mo˝liwoÊç g∏osowego wybierania
numerów. Trzeba
po prostu wypowiedzieç nazw´,
jakà mamy wpiLogitech jest
jednym
z najbardziej znanych
producentów akcesoriów
komputerowych. Nowe
myszki G7 Laser
Cordless Mouse i G5
Laser Cordless Mouse

sanà w ksià˝ce telefonicznej,
bez powtarzania, a co najwa˝niejsze, bez wczeÊniejszego nagrywania! Tempo, w jakim rozwija
si´ rynek telekomunikacyjny sprawia, ˝e nied∏ugo telefony b´dà wymagaç minimalnej pomocy cz∏owieka, aby dzia∏aç efektywnie.
Firma Apple zaprezentowa∏a nowego
iPoda. iPod nano mieÊci oko∏o 1000
utworów albo 25000 fotografii, a jego
rozmiary sà jeszcze mniejsze ni˝ dotychczasowych modeli. Zamiarem producentów by∏o po∏àczenie oryginalnego
designu, ∏atwoÊci obs∏ugi i du˝ej pojemnoÊci. Dost´pne kolory to ró˝owy,
czerwony, niebieski, zielony, bia∏y i czarny. Mo˝na te˝ sprawiç swemu „pupilowi” gustowne etui.

przeznaczone sà
dla wymagajàcych graczy,
dla których liczy si´
szybkoÊç i precyzja
przekazu. Przesy∏ to

oko∏o 6,4 megapixeli
na sekund´. Firma
twierdzi, ˝e spe∏nia tym
samym marzenia milionów
graczy PC na ca∏ym

Êwiecie. Laser jest tak
szybki, ˝e nawet
najbardziej dynamiczne
gry zachowajà Êwietnà
jakoÊç. Nie ma opóênieƒ,
zak∏óceƒ, a gracz ma

do dyspozycji
wyÊwietlacz
informujàcy o stopniu
wyczerpania baterii. JeÊli
mysz jest u˝ywana bez
przerwy (na przyk∏ad
w wypadku turnieju),

Seria Velocity Blaupunkta to propozycja dla wymagajàcych, ceniàcych precyzj´ i czystoÊç
brzmienia. OdÊwie˝ona linia
zaspokoi tak˝e
estetyczne potrzeby potencjalnych klientów. W ofercie zestawów samochodowych pokaza∏y si´ g∏oÊniki niskotonowe i subwoofery w obudowach. Dzi´ki zastosowaniu wysokiej jakoÊci materia∏ów, dêwi´k jest bardzo precyzyjny, a monta˝ banalnie prosty. G∏oÊniki wyposa˝ono w lekkie,
sztywne i odporne
na rezonans

bateria
wytrzymuje oko∏o
siedmiu godzin bez
∏adowania. W normalnym
„biurowym”
wykorzystywaniu,
powinna starczyç
na cztery dni. Producenci

membrany z w∏ókna szklanego, które
zabezpieczajà dêwi´k przed zniekszta∏ceniem. Subwoofer posiada natomiast dodatkowy szew wzmacniajàcy. Nowa technologia, po raz pierwszy
zastosowana we wzmacniaczach, to
Thermal Throtlle, która zapobiega wy∏àczaniu si´ urzàdzania, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Comes – najwi´kszy producent notebooków w Polsce, zaprezentowa∏ swój
najnowszy
model
–
Aristo
Smart 400s. Jest on oparty o platform´ Intel Centrino, posiada panoramicznà matryc´ o przekàtnej 15,4.
Przy budowie ekranu zastosowano
technologi´ Glare, która gwarantuje
super krystaliczny obraz, niezale˝nie
od kàta widzenia. RozdzielczoÊç
to 1280 x 800 pikseli, co umo˝liwia
oglàdanie filmów dvd na pe∏nym
ekranie. Notebook wyposa˝ono w nagrywark´ DVD+/-RW. Dzi´ki zastosowaniu baterii 8-ogniwowej, osiàgni´to
bardzo dobre wyniki, jeÊli chodzi
o d∏ugoÊç czasu pracy.

wyposa˝yli
nawet myszk´ G5
w ruchome, miniaturowe
obcià˝niki, dzi´ki którym
mo˝na samemu sterowaç
wagà urzàdzenia. Aby
ca∏kowicie skorzystaç

z dobrodziejstw
technologii
laserowej, warto zakupiç
równie˝ bezprzewodowà
klawiatur´ MX 5000
LASER.
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Z nowego
produktu
firmy Bosch ucieszà si´ panowie, których
hobby to majsterkowanie. Pierwsza
na Êwiecie wiertarko-wkr´tarka udarowa – GSB 36 V-Li posiada bardzo
wydajny akumulator litowo-jonowy 36 V, co sprawia, ˝e urzàdzeniem
mo˝na pracowaç szybciej i d∏u˝ej.
Ca∏kowity ci´˝ar wiertarki to 3,2 kg.
Producent chwali si´, ˝e na jednym
cyklu ∏adowania wydajnoÊç roÊnie
o oko∏o 50 %. Obudow´ zaprojektowano tak, by nawet po upadku z wysokoÊci 2 metrów, nic si´ urzàdzeniu
nie sta∏o. Zastosowanie akumulatora litowo-jonowego sprawia, ˝e nawet
ostatnie wiercenie
jest wykonane
z takà samà
mocà, jak pozosta∏e. Diodowy wskaênik na∏adowania informuje
u˝ytkownika
o poziomie energii.
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Zostaƒ mistrzem

kierownicy
Wiele osób z pewnoÊcià pami´ta film „Mistrz kierownicy ucieka”
z Burtem Reynoldsem w roli g∏ównej, z szalonymi poÊcigami samochodowymi. Teraz my mamy okazj´ zabawiç si´ w kotka i myszk´
z policjà w kolejnej cz´Êci serii
Need for Speed.
Jest to ju˝ dziewiàta ods∏ona tej
najd∏u˝szej i najpopularniejszej
serii gier wyÊcigowych. Ostatnim
razem mieliÊmy stycznoÊç z podziemnym Êwiatem nielegalnych
wyÊcigów, gdzie stawki si´ga∏y
setek dolarów, a tym, co najbardziej si´ liczy∏o to presti˝ i najlepiej stuningowane auto. Teraz
do zabawy w∏àczy∏a si´ policja...
Przepisy sà dla mi´czaków
Historia opowiedziana w Need for
Speed Most Wanted nie nale˝y
do najbardziej wyszukanych, acz
nie o nià przecie˝ chodzi. JesteÊ,
a raczej by∏eÊ najlepszym kierowcà w mieÊcie. Niestety, na skutek
niefortunnych zbiegów okolicznoÊci, prze gry wasz swo je au to,
a na dodatek trafiasz za kratki
po wielokrotnym z∏amaniu przepisów drogowych. Kiedy wychodzisz
z pud∏a, masz tylko jeden cel: zemst´. Co gorsza, dowiadujesz
si´, ˝e Razor – kierowca, z którym
przegra∏eÊ – u˝ywa twojego auta
i uzna wa ny jest za mi strza.

Przed tobà nie lada zadanie – pokonanie 15 najlepszych kierowców w mie Êcie i tra fie nie
na szczyt „czarnej listy”.
Na po czàt ku nie dys po nu jesz
nadmiarem gotówki, tak wi´c wybór pojazdów jest mocno ograniczony. Co ciekawe, jednym z dost´pnych samochodów jest Fiat
Grande Punto. To bardzo mi∏e zaskoczenie, a i auto Êwietnie sprawuje si´ na drodze.
Bioràc udzia∏ w kolejnych wyÊcigach, zdobywasz szacunek wÊród
innych kierowców oraz gromadzisz fun du sze, któ re mo ˝esz
przeznaczyç na popraw´ osiàgów
auta. A jest w czym grzebaç...
skrzynia biegów, silnik, opony,
turbo, instalacja podtlenku azotu.
Po kilku takich zabiegach samochód zaczyna bez problemu ∏amaç barier´ 220 km/h. Nie nale˝y tak˝e zapominaç o jego zewn´trznym wyglàdzie. Du˝y wybór
zderzaków, spoilerów, felg aluminiowych pozwoli ci na stworzenia
auta marzeƒ – mo˝esz tylko lekko
prze mo de lo waç ka ro se ri´, lub
postawiç na tuning ekstremalny.
Ca∏e miasto twoje
Twórcy oddali do dyspozycji gracza ca∏e ogromne miasto wraz
z przylegajàcymi do niego terenami. W grze znajdzie autostrady,

Ch∏opcy radarowcy
Najwi´kszà atrakcjà najnowszego
Need for Speed sà emocjonujàce
poÊcigi z policjà. O obecnoÊci
stró˝ów prawa i porzàdku gracz
dowiaduje si´ z wmontowanego
w ka˝de auto antyradaru. Wystarczy przekroczyç dozwolonà pr´dkoÊç (co w tej grze nie jest zbyt
trudne), aby radiowóz ruszy∏ twoim Êladem.
Dzi´ki pods∏uchowi cz´stotliwoÊci
policyjnej s∏yszy si´, co planujà
patrole. Niech to u∏atwienie nie
uÊpi twojej czujnoÊci. Policjanci
sà na praw d´ zde ter mi no wa ni
w Êciganiu piratów drogowych.

Zanim gracz zdà˝y si´ zorientowaç, na ogonie mo˝e mieç nawet
kilkanaÊcie jednostek. Im d∏u˝ej
umy ka spra wie dli wo Êci, tym
wi´ksze si∏y sà rzucane przeciwko
niemu. Mo˝e si´ spodziewaç blokad dro go wych, he li kop te rów,
kolczatek czy specjalnych pó∏ci´˝arówek s∏u˝àcych do taranowania niepokornych kierowców.
Zapewniam, ˝e poÊcigi z policjà
sà bardzo emocjonujàce i dostarczajà ogromnej dawki adrenaliny.
Zw∏aszcza, ˝e wirtualni gliniarze
dobrze kombinujà, próbujàc np.
spychaç ci´ na pobocze, czy te˝
blokowaç trasy tak, abyÊ wpad∏
na blokad´.
Gaz do dechy!
Need for Speed Most Wanted
mo˝e pretendowaç do miana naj∏adniejszej gry wyÊcigowej. Ka˝dy
z 32 modeli samochodów zosta∏
przygotowany z wielkà dba∏oÊcià
o szczegó∏y, a efekty Êwietlne zapierajà dech w piersiach. Udêwi´kowienie i Êcie˝ka muzyczna te˝
sà bardzo wysokiej jakoÊci. Utwory muzyczne idealnie budujà atmosfer´ rozgrywki – sà dynamiczne i zach´cajà do bardziej agresywnej jazdy.
Bez wàtpienia jest to jedna z najlepszych cz´Êci serii. Przyst´pny
dla ka˝dego model prowadzenia
sa mo cho du, du ˝a prze strzeƒ,
po której mo˝na si´ poruszaç,
spo ry wy bór aut, tu ning, no
i wspania∏e poÊcigi policyjne. JeÊli jesteÊ mi∏oÊnikiem gier samochodowych – oto tytu∏ dla ciebie.

Tytu∏: Need for Speed Most
Wanted
Producent: Electronic Arts
Wydawca: Electronic Arts Polska
Cena: 139,90 z∏ – wersja PC
199,90 z∏ – wersja PS2
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ulice miejskie, szosy, a nawet
bezdro˝a. Gdyby nie mapa, po∏apanie si´ w terenie by∏oby niezmiernie trudne. Na dodatek drogi majà wiele skrótów, cz´sto niewidocznych na pierwszy rzut oka.
Warto je odszukaç, gdy˝ podczas
wyÊcigów skorzystanie z takiego
u∏atwienia mo˝e daç kilka sekund
przewagi.
Po ca∏ym terenie rozsiane sà
punkty, w których spotykajà si´
kierowcy, aby braç udzia∏ w rywalizacji. Rodzajów konkurencji mamy kilka.
Najbardziej standardowy jest wyÊcig na okreÊlonà liczb´ okrà˝eƒ
oraz sprint, czyli przejazd z punktu A do B. W trakcie kariery natrafia si´ tak˝e na wyzwania,
w których nale˝y przejechaç konkretnà tras´ w okreÊlonym czasie. Wbrew pozorom nie jest to
∏atwe. Nawet najmniejszy b∏àd
mo˝e doprowadziç do pora˝ki.
Najciekawszym trybem jest jednak wyÊcig polegajàcy na zaliczaniu kolejnych fotoradarów z jak
najwi´kszà pr´dkoÊcià. Wygrywa
ten, kto osiàgnie najwi´kszà sumarycznà pr´dkoÊç.
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Wakacje na Êniegu (2)

Drogi do

bia∏ego raju
Kto w tym roku nie wyszala∏ si´
na nartach, ma jeszcze sporo czasu,
bo w Europie sà miejsca, gdzie Êniegu jest zawsze pod dostatkiem,
a i s∏oƒca nie brakuje. Przedstawiamy
Paƒstwu dalszy ciàg przewodnika po
najbardziej atrakcyjnych miejscach,
które sà rajem dla narciarzy. Z biurem
turystycznym „Sport-Centrum” jedziemy wi´c do Austrii i Francji!
Prawdopodobnie najbardziej znanym
oÊrodkiem zimowego szaleƒstwa
w Austrii jest stolica Tyrolu – Innsbruck. Dwukrotnie odbywa∏y si´ tam
Zimowe Igrzyska Olimpijskie (1964
i 1976 rok). Dwa centra narciarskie
– Glungezer i Axamer Lizum (2340 m
n.p.m.) przeznaczone sà zarówno dla
narciarzy i snowboardzistów poczàtkujàcych, jak i zaawansowanych. Najs∏ynniejsza jest trasa olimpijskiego

biegu zjazdowego ze wspania∏ym widokiem na miasto. TuryÊci majà
do wyboru doskonale zorganizowany
transport busami, a tak˝e niezliczonà
iloÊç rozrywek. Axamer Lizum to oko∏o 40 km tras o ró˝nych stopniach
trudnoÊci, Glungezer obejmuje oko∏o 22 km tras. Ponadto w Innsbrucku
jest co zwiedzaç – mnóstwo tam Êredniowiecznych, uroczych kamieniczek.
Europa Sport Region obejmuje teren
powsta∏y z po∏àczenia dwóch znanych
miejscowoÊci – Kaprun i Zell am See.
Jest to chyba okolica najcz´Êciej odwiedzana przez polskich narciarzy. Europa Sport Region to ∏àcznie 130 km
tras, o ró˝nicy poziomów dochodzàcej
czasem do 1000 m! Jazda na lodowcu Kitzseinhorn jest mo˝liwa w zimie
i w lecie. Warto zatrzymaç si´ na przyk∏ad w miejscowoÊci Niedernsill, oko-

∏o 10 km na zachód od Kaprun, gdzie
znajdujà si´ przytulne pensjonaty, gasthofy lub apartamenty.
Na granicy Tyrolu i Vorarlbergu le˝y region narciarski Arlberg z najbardziej
znanymi miejscowoÊciami: St. Anton,
St. Christoph, Lech i Stuben. Arlberg
to teren ulubiony przez VIP-ów, w tym
przez europejskie koronowane g∏owy.
Trasy sà tu ró˝norodne – od naj∏atwiejszych do bardzo trudnych. Górna
stacja kolejki nad St. Anton (2811 m
n.p.m.) to poczàtek ca∏ej sieci tras,
a wyciàgi mogà w sumie obs∏u˝yç 120 tys. osób na godzin´!
Dolina Zillertal ciàgnie si´ poprzez kurorty narciarskie – Zell am Ziller
i Mayrhofen a˝ do po∏o˝onego pod lodowcem Hintertux. Dziesi´ç oÊrodków po∏àczonych jest wspólnym karnetem, codziennie mo˝na szaleç
na innej trasie. Specjalne trasy dla
snowboardzistów to dodatkowy magnes przyciàgajàcy amatorów sportów
zimowych. Skala trudnoÊci tras jest
kwestià wyboru. Najlepiej zatrzymaç
si´ w jednej z malowniczych miejscowoÊci, na przyk∏ad Uderns, Hippach
lub Wiesing.
Ski Amade powsta∏ przez po∏àczenie
kilku oÊrodków narciarskich. Aktualnie karnet Ski Amade obejmuje 5 regionów:
Salzburger
Sportwelt,
Schladming-Dachstein Tauern, Grossarltal, Gastein, Hochkonig’s Winterreich, 25 miejscowoÊci, 860 km tras

i 270 wyciàgów narciarskich. Region
to w sumie 314 km tras,
w tym 42 km trudnych, 168 km Êrednich i 104 km ∏atwych.
Karyntia to najbardziej wysuni´ty
na po∏udnie kraj zwiàzkowy Austrii,
a w jego pó∏nocno-zachodniej cz´Êci
le˝y najwy˝szy austriacki szczyt
– Grossglokner (3797 m n.p.m.).
Oprócz atrakcji narciarskich, mo˝na
skorzystaç ze êróde∏ termalnych. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ kurorty: Ankogel i Molltaler Gletscher.
Warto odwiedziç przepi´knà stacj´
narciarskà Bad Kleinkircheim po∏o˝onà na wysokoÊci 1100-1400 m
n.p.m., która oferuje êród∏a termalne.
Dolina Stubaital po∏o˝ona jest zaledwie kilkanaÊcie kilometrów od zimowej stolicy Austrii – Innsbrucku i ciàgnie si´ oko∏o 35 km w kierunku zachodnim. Dolina Stubai to przede
wszystkim najwi´kszy w Austrii lodowiec – Stubaier Gletsher o powierzchni 12 km kw., gwarantujàcy wyÊmienite warunki narciarskie przez wi´k-

szoÊç roku. Oferuje 160 km tras. Pozosta∏e miejscowoÊci to w kolejnoÊci
od poczàtku doliny: Mieders-Serles
(7 km tras), Fulpmes-Schilk 2000
(18 km), Neustift-Elfer (7 km).
Francja oferuje równie wspania∏e warunki do uprawiania sportów zimowych,
oto wi´c kilka propozycji do rozwa˝enia:
Risoul – Vars to dwa oÊrodki w Alpach
Kotyjskich, po∏àczone systemem wyciàgów. Obszar narciarski to 112 tras
o ∏àcznej d∏ugoÊci 180 km, obs∏ugiwanych przez 56 wyciàgów. Wi´kszoÊç tras znajduje si´ na pó∏nocnej
stronie, co zapewnia dobre warunki
Êniegowe. Paradiski to jeden z naj-

wi´kszych regionów zimowej turystyki
we Francji, powsta∏y z po∏àczenia
dwóch znanych stacji – La Plagne
i Les Arcs, co daje razem ok. 425 km
tras. La Plagne to obszar 125 tras
o ∏àcznej d∏ugoÊci 215 km, Les Arcs
to 114 tras o d∏ugoÊci 210 km. Val
Cenis to stacja po∏o˝ona na wysokoÊci 1400 m n.p.m., tu˝ przy granicy
w∏oskiej. W jej sk∏ad wchodzà dwa
miasteczka w alpejskim stylu – Lansebourg i Lanslevillard. 44 trasy narciarskie majà ∏àcznà d∏ugoÊç 80 km.
Trzy Doliny (Les Trois Valles) rozciàgajà si´ na powierzchni ponad 400 km
kw. i obejmujà doliny: St. Bon, des
Allues i Belleville. To najwi´kszy zespó∏ oÊrodków narciarskich w Europie, na jednym karnecie mo˝na przejechaç oko∏o 600 km tras! Jeêdziç
mo˝na praktycznie od listopada
do maja, a niewàtpliwym plusem jest
niesamowicie sprawny system wyciàgów. ¸àczna liczba tras to 295. Najlepiej zatrzymaç si´ w Meribel, po∏o˝onym w samym sercu Trzech Dolin.
Les 2 Alpes to nowoczesna stacja
narciarska o mi´dzynarodowej renomie, po∏o˝ona na wysokoÊci 1600 m
n.p.m., u stóp najwi´kszego w Europie lodowca. W tym miejscu narty
przypina si´ praktycznie pod samym
hotelem. Les 2 Alpes jest przeznaczony zw∏aszcza dla lepiej je˝d˝àcych
narciarzy, bowiem znajduje si´ tu du˝o stromizn i miejsc, dokàd nie dociera ratrak. Region ten to 200 km tras,
w tym jedna z najd∏u˝szych w Europie
– Le Sarenne o d∏ugoÊci 16 km.

KUPON PROMOCYJNY
dla pracowników Grupy Fiat i ich rodzin
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,
e-mail: s-c@sportcentrum.pl
www.sportcentrum.pl

43-300 Bielsko-Bia∏a, tel.,
fax (33) 819 31 31, 811 97 77

54
54

150
150

6,0
6,0

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

22.525
23.290

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

PANDA

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
FIAT 600

ACTUAL
50th - wer. jubileuszowa

3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.043.2
187.343.2

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektrycznie sterowane szyby przednie z∏ 595 • 082 – Przystosowanie do monta˝u radia z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425
• 112 – Wspomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 195 – Dzielona tylna kanapa z∏ 340 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 913,75 • 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Radioodtwarzacz
kasetowy z∏ 1.105 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka skrzyni biegów z∏ 340 • 431 – Felgi aluminiowe 13”, opony 165/65/13” z∏ 1.232,50 • 457 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka
powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 564 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.360 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 212,5 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 382,50

25.330
26.945
30.430
31.450
33.830
36.890
38.675
40.290
42.075

1108
1108
1242
1248
1248
1242
1242
1248
1248

54
54
60
70
70
60
60
70
70

150
150
155
160
160
145
145
150
150

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

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

169.010.0
169.022.0
169.033.0
169.014.0
169.034.0
169.063.0
169.073.0
169.064.0
169.074.0

• 008 – Zamek centralny 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 przeciwmg. z∏ 510 • 102 –
Spryskiwacze ref. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.487,50 • 140 – Klimatyzacja aut. 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 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 kol. 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)

PUNTO

ceny samochodów

CENA

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE

28.475
29.495
36.720

1242
1242
1248

60
60
70

155
155
164

5,7
5,7
4,5

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

188.010.4
188.110.4
188.111.4

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTUAL

29.750
30.770
37.995

1242
1242
1248

60
60
70

155
155
164

5,7
5,7
4,5

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

188.040.4
188.140.4
188.141.4

fiat wokó∏ nas LUTY / MARZEC 2006

• 008 – Zdalnie sterowany centralny zamek z∏ 382,5 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 063 – Regulacja wysokoÊci kierownicy, fotela kierowcy z∏ 467,5 • 082
– Przystosowanie do monta˝u radia z∏ 340 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Elektryczne wspomaganie kierownicy dual drive z∏ 1.615 • 195 – Dzielone oparcie tylnej kanapy z∏ 340 • 210
– Lakier metalizowan z∏ 1.232,5 • 268 – Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 255 • 315 – Radioodtwarzacz CD z∏ 1.275 • 329 – Skórzana kierownica z∏ 255 • 428 – Elektrycznie sterowane szyby przednie
i centralny zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi aluminiowe Elegant 14”, opony 185/60/H14” z∏ 1.275 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 505 – Boczne poduszki powietrzne z∏ 1.020 • 511
– Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.700 • 876 – Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170

60

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

IDEA

SERIA 1

ALBEA 2006

• PAKIET ACTIVE STYLE (041, 097, 927) z∏ 510 • PAKIET ACTIVE COMFORT (008, 195, 352, 450) z∏ 850 • 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∏ 382,50 • 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∏ 467,50 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 425* • 108 – Felgi aluminiowe 15” (5-ramienne) opony 185/65” z∏ 1275 • 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∏ 1.232,50 • 211 – Skórzana tapicerka Elegant z∏ 3.400 • 212 – Skórzana tapicerka Sport z∏ 3.400 • 256 – Pojemnik w baga˝niku Cargo Box z∏ 255 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka skrzyni biegów z∏ 382,50 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 352 – Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 212,50 • 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
• 435 – Felgi aluminiowe 17” (10-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* • 505 – Boczne poduszki powietrzne
z∏ 1.020 • 508 – Czujnik 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∏ 1.232,5 • 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 255
* szczegó∏y u sprzedawcy

1.4 8v ACTIVE
1.4 8v DYNAMIC

30.260
33.660

1368
1368

77
77

162
162

6,9
6,9

4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.164.1
172.274.1

• 008 – Zdalne sterowanie centralnym zamkniem drzwi z∏ 382,5 • 009 – ABS (wymaga zamówienia klimatyzacji) z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.400 • 028 – Szyby przednie sterowane elektrycznie
z∏ 680 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Ko∏a z lekkich stopów 14” z∏ 1.020 • 195 – Tylna kanapa dzielona z∏ 425 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 414 – Wbudowane radio
samochodowe z odtwarzaczem CD i RDS z∏ 1.190 • 502 – Poduszka powierzna pasa˝era z∏ 1.020 • 626 – Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci oraz w cz´Êci l´dêwiowej z∏ 510 • 728 – Dwukolorowa
deska rozdzielcza z∏ 1.020

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

43.137,50
48.322,50
47.812,50
49.682,50
52.997,50

1368
1248
1368
1368
1248

77
70
77
95
70

163
159
163
175
159

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

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

135.011.1
135.015.1
135.511.1
135.512.1
135.515.1

• 023 – Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 051 – Czujnik zmroku z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 097 – Swiat∏a przeciwmgielne
z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 108 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60 R15” z∏ 1.530 • 431 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60 R15” z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 16”,
opony 205/50 R16” z∏ 2.550 • 406 – Ko∏a stalowe, opony 195/60 R15” z∏ 255 • 132 – Pod∏okietnik siedzenia kierowcy z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja automatyczna, 2-dwustrefowa (dop∏ata do wersji
z klimatyzacjà manualnà) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 245 – Sterowanie radiem na kierownicy (6 przycisków) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 357 – Relingi dachowe
z∏ 595 • 365 – TPMS (czujniki ciÊnienia powietrza w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP (dynamiczna kontrola toru jazdy) z∏ 3.825 • 400 – Dwucz´Êciowy szklany dach otwierany elektrycznie z∏ 4.165 • 407
– Automatyczna skrzynia biegów (dost´pna z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40X – Wielofunkcyjne siedzenie tylne (jak w wersji Dynamic) z∏ 850 • 40Y – Regulacja l´d˝wiowa siedzenia kierowcy
z∏ 170 • 416 – Cruise control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏okietnik siedzenia pasa˝era z∏ 255 • 456 – Regulacja l´d˝wiowa siedzenia pasa˝era z∏ 170 • 499 – Zestaw do naprawy opon fix&go z∏ 85 • 505
– Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 563 – Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny powietrzne boczne z∏ 1.275 • 709
– Sterowanie radiem i nawigacjà na kierownicy (8 przycisków +3) z∏ 595 • 717 – Radio z cd mp3 z∏ 1.530 • 718 – Instalacja audio hi-fi z sub-wooferem z∏ 850 • 823 – Gniazdo z zasilaniem 12V
w baga˝niku z∏ 85 • 833 – Przystosowanie do radiotelefonu z∏ 340 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 – System CONNECT NAV+ z∏ 6.715 • 989 – Zestaw dla palàcych z∏ 85 • 352 – Korek
wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 187 • 530* – Mapa W∏och z∏ 731 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 768,4 • 537* – Mapa Francji z∏ 768,4 • 538* – Mapa Belgii z∏ 768,4 • 540* – Mapa Holandii
z∏ 768,4 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 768,4 • 548* – Mapa Austrii z∏ 768,4 • 549* – Mapa Danii z∏ 768,4 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 768,4 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 768,4 • 554* – Mapa
Anglii z∏ 768,4 • 5B2 – Kolor pastelowy extraserie z∏ 680 • 802 – Kolor metalizowany extraserie z∏ 1.700 • 728 – Tapicerka z alcantary z∏ 2.975 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka
skórzana z∏ 5.100 • 218 – Elektrycznie sterowane lusterka z∏ 425 • 082 – Przystosowanie do instalacji radia z g∏oÊnikami i antenà z∏ 340 • 256 – Pojemnik Cargo Box do baga˝nika (opcja w wersji
Active) z∏ 170 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 4DK – Dezaktywator poduszki powietrznej pasa˝era z∏ 170 • 923 – Spojler tylny z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 20
2006
r. Ceny
z 15%
upustem
dladla
pracowników
spó∏ek
Grupy
FiatFiat
w Polsce,
którzy
mogà
alternatywnie
skorzystaç
z opcji
10%
upustu
i darmowego
pakietu
ubezpieczeniowego.
11 lutego
listopada
2005
r. Ceny
z 15%
upustem
pracowników
spó∏ek
Grupy
w Polsce,
którzy
mogà
alternatywnie
skorzystaç
z opcji
10%
upustu
i darmowego
pakietu
ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

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

fiat wokó∏ nas LUTY / MARZEC 2006

62

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

rodzaj nadwozia

kod

1368
1910
1910
1910

95
120
120
150

180
194
194
209

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

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

192.3JA.2
192.3JL.2
192.32L.2
192.32M.2

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

47.940
52.190
57.035
61.285
67.065

1368
1598
1910
1910
1910

95
105
120
120
150

178
183
193
193
207

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

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

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

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

50.490
54.740
59.585
63.835
69.615

1368
1598
1910
1910
1910

95
105
120
120
150

176
183
193
193
207

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

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

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

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

cena (pln)
STILO EURO 4

47.090
56.185
60.435
66.215

STILO MW

CHARAKTERYSTYKA

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

• 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)

NOWE DOBLÒ

ceny samochodów

CENA

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

38.165
46.665
48.365
55.165

1368
1248
1910
1596

77
85
105
103benz./92gaz

148
156
164
163/154

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

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

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

• 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 podnoszone 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∏., 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 Fresh) z∏ 170 • 990 – Fartuchy 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)
** DPF - filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

206
195
210
205
206
195
210
205
210
205
210
205
216

7,5
6,1
6,1
7,1
7,5
6,1
6,1
7,1
8,6
9,7
6,1
7,1
8,0

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

194.730.0
194.732.0z4HY
194.747.0z4HY
194.748.0
194.750.0
194.752.0z4HY
194.757.0z4HY
194.758.0
194.765.0
194.766.0
194.767.0z4HY
194.768.0
194.764.0

MULTIPLA

• brak opcji 4HY – brak opcji 4HY oznacza, ˝e samochód posiada DPF (filtr czàstek sta∏ych) – tylko dla silników diesla z∏ 1700 (dla samochodów Croma z automatycznà skrzynià biegów DPF standardowo
w cenie samochodu • 392 – ESP, ASR, Hill Holder z∏ 2.465 • 505 – Poduszki powietrzne boczne przednie z∏ 1.020 • 510 – Poduszki powietrzne boczne tylne z∏ 1.105 • 150 – Poduszka powietrzna
kolanowa kierowcy z∏ 850 • 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∏ 8075 • 4HS – CD Mapa Polski z∏ 680 • 530 – CD Mapa W∏och z∏ 731 • 533 – CD Mapa Niemiec z∏ 768,40 • 537
– CD Mapa Francji z∏ 768,40 • 574 – CD Mapa Hiszpanii z∏ 768,40 • 554 – CD Mapa Wielkiej Btrytanii z∏ 768,40 • 356 – CD Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 538 – CD Mapa Belgii z∏ 768,40 • 540
– CD Mapa Holandii z∏ 768,40 • 542 – CD Mapa Szwajcarii z∏ 768,40 • 548 – CD Mapa Austrii z∏ 768,40 • 549 – CD Mapa Danii z∏ 768,40 • 369 – CD Mapa Finlandii z∏ 768,40 • 370 – CD Mapa
Szwecji z∏ 768,40 • 371 – CD Mapa Norwegii z∏ 768,40 • 718 – System Audio Hi-Fi z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 441 – Lusterka zwn´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∏ 1.700 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 (Emotion) z∏ 1.275 • 439 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 10-ramienne (Dynamic) z∏ 2.125 • 439 – Ko∏a ze stopu 225/45 R18 10-ramienne
(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 pionowa z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby z∏ 595 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 595 • 525 – Lusterko
wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425 • 245 – Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy (6 przycisków) z∏ 425 • 709 – Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy (8+3) przycisków z∏ 850 • 320
– Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 425 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.400 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 850 • 350 – Pakiet zimowy 102+110+452 z∏ 1.275 • 499 – Pakiet
Fix&Go z∏ 255 • 213 – Alarm czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.105 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 400 – Elektrycznie otwierany szklany dach z∏ 5.865 • 133 – Dodatkowa nagrzewnica firmy
Eberspacher (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

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

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

1580
1910
1580
1910

103
115
103
115

170
173
170
173

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

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

186.211.2
186.231.2
186.411.2
186.431.2

ULYSSE

• 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)

2.0 JTD ACTIVE
2.2 JTD 16v DYNAMIC

97.920
116.280

1997
2179

109
128

174
182

7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy

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 111lutego
20062005
r. Ceny
z 15%
upustem
dla pracowników
spó∏ek
Grupy
Fiat Fiat
w Polsce,
którzy
mogàmogà
alternatywnie
skorzystaç
z opcji
10%10%
upustu
i darmowego
pakietu
ubezpieczeniowego.
listopada
r. Ceny
z 15%
upustem
dla pracowników
spó∏ek
Grupy
w Polsce,
którzy
alternatywnie
skorzystaç
z opcji
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.

140
120
150
150
140
120
150
150
147
147
150
150
200

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1796
1910
1910
1910
1796
1910
1910
1910
2198
2198
1910
1910
2387

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

63.665
69.955
77.095
82.620
69.615
75.905
82.195
87.720
85.510
89.760
85.595
91.120
110.415

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.8 16v BUSINESS
1.9 Multijet BEZ DPF BUSINESS
1.9 Multijet 16v BEZ DPF ACTIVE
1.9 Multijet 16v Z DPF ACTIVE AUT.
1.8 16v DYNAMIC
1.9 Multijet BEZ DPF DYNAMIC
1.9 Multijet 16v BEZ DPF DYNAMIC
1.9 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC AUT.
2.2 16v EMOTION
2.2 16v EMOTION AUT.
1.9 Multijet 16v BEZ DPF EMOTION
1.9 Multijet 16v Z DPF EMOTION AUT.
2.4 Multijet 20v Z DPF EMOTION AUT.

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
CROMA

CENA

64

105
120
120
120
120
150
120
150
150
150
105
120
120
120
120
150
120
150
150
150

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

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

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

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

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

50.915
53.465
59.415
61.965
67.915
73.015
65.875
70.975
76.925
82.875
52.615
55.165
61.115
63.665
69.615
74.715
67.575
72.675
78.625
84.575

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
ALFA ROMEO 147

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

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

190.521.2
190.621.2
190.535.2
190.021.2
190.135.2
190.127.2
190.421.2
190.325.2
190.427.2
190.825.2
190.571.2
190.671.2
190.555.2
190.171.2
190.155.2
190.177.2
190.471.2
190.375.2
190.477.2
190.875.2

ALFA BRERA

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektr. podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Klim. manualna z∏ 4.675 • 082 – Przyst. do mont. radia z∏ 425 • 097 – Âw. przeciwmg. z∏ 595 • 102 – Sprys. refl. z∏ 595 • 132
– Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 182 – Dwa zag∏. na kanapie tylnej z∏ 0 • 205 – Ogrz. dodat. (silniki Diesla) z∏ 850 • 210 – Lakier met. z∏ 1.530 • 211 – Tap. skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275
• 230 – Refl. ksenonowe z∏ 2.890 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 302 – G∏oÊniki tylne wysokotonowe z∏ 255 • 303 – Przyc. ster. radiem na kier. z∏ 510 • 320 – Kier. i dêw. zmiany biegów obszyte skórà z∏ 510 • 321 – Kier. i dêw. zmiany biegów ozdobione drewnem z∏ 765 • 392 – VDC (ESP) z∏ 1.615 (z ASR z∏ 2.465) • 400 – Dach otw. elektr. z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. Êciemniajàce si´
z∏ 340 • 415 – Felgi alum. 15” („Sport” 5-otw.), op. 195/60 z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tempomat (Cruise Control) z∏ 850 • 420 Felgi alum. 17” („Sport II” wieloszprychowe), op. 215/45 z∏ 1.700 • 431
– Felgi alum. 15” („Elegant” 10-otw.), op. 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Felgi alum. 16” („Sport” 5-otw.), op. 205/55 z∏ 0 – 2.550* • 433 – Felgi alum. 17” („Sport” 5-otw.), op. 215/45 z∏ 1.700
– 2.975* • 435 – Felgi alum. 16” („Sport II” wieloszprychowe), op. 205/55 z∏ 850 – 2.550* • 439 – Felgi alum. 17” („Supersport” 6-otw.), opony 215/45 z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Reg. wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czuj. park. z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 564 – Radio z CD z∏ 1.785 • 709 – Przyc. ster. radiem i tel. na kier. z∏ 680 • 711 – Ster. g∏osowe z∏ 425 • 718
– System Hi-Fi BOSE z subwoof. z∏ 2.210 • 727 Tap. siedzeƒ z mat. sport. w kol. czarnym z∏ 0 • 728 – Tap. siedzeƒ z mat. AlfaTex z∏ 425 • 732 – Fotele sportowe – tap. skórzana z∏ 4.250 • 833
– Przyst. do mon. tel. GSM z∏ 680 • 903 – System teleinf. CONNECT NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ (mapa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. boczne lakier. w kol. nadw.
z∏ 0 – 680* • 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 170 • 41A – Radio CD z mp3 z∏ 2.125 • 41I – Przyg. 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

2.2 JTS 16v
2.2 JTS 16v Sky View
3.2 JTS V6 Q4 24v Sky View

ALFA ROMEO 166

fiat wokó∏ nas LUTY / MARZEC 2006

ceny samochodów

CENA

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

118.150
124.100
154.700

2198
2198
3195

185
185
260

222
222
240

9,4
9,4
11,5

2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy

177.111.0
177.211.0
177.237.0

• 102 – Sprys. refl. z∏ 909,5 • 135 – Fotele przed. reg. elektr., podgrz. z∏ 4.800 • 151 – Pod. pow. chroniàca kolana pas. z∏ 416,50 • 156 – Elementy deski rozdz. z matowego aluminium z∏ 0 – 595*
• 210 – Lakier met. z∏ 2.465 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.655 • 213 – Autoalarm z∏ 1.734 • 230 – Refl. bi-ksenonowe z∏ 2.949,50 • 245 – Przyc. na kier. ster. radiem i tel. z∏ 0 – 527* • 341
– Lust. boczne sk∏. elektr. z∏ 0 – 765* • 396 – Dywaniki z przodu z∏ 221 • 416 – Tempomat (Cruise Control) z∏ 1.028,50 • 432 – Felgi alum. 17” 225/50 z∏ 0 – 1.615* • 433 – Felgi
alum. 17” 225/50 z∏ 170 – 1.785* • 439 – Felgi alum. 18” 235/40 z∏ 5.015 – 6.800* • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.445 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwoof. z∏ 2.890 • 728 – Tapicerka z mat.
Alfatex z∏ 0 – 450,50* • 732 – Tap. skórzana Frau Pieno Fiore z∏ 6.060,50 • 762 – Siatka zabezp. baga˝e w bag. z∏ 59,50 • 803 – Ko∏o zap. dojazdowe z∏ 382,50 • 833 – Przyg. do monta˝u tel.
GSM z∏ 909,50 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ 9.477,50 • 41A – Radio CD z MP3 z∏ 1.360 • 4DK – Dezaktywacja pod. pow. po stronie pas. z∏ 331,50 • 55G – Przyg. do monta˝u tel. GSM
z sys. Bluetooth z∏ 1.275 • 57J – Szyba przed. z ciemnym pasem i ogrz. sfery wycier. z∏ 756,5 • 58J – Lusterka zew. sk∏. elektr., z pam. ustawieƒ z∏ 1.122 • 58X – System naw. sat. z tel. GSM z∏ 8.585
• 5B2 – Lakier pastelowy specjalny z∏ 510 • 4A6 – Pakiet WidocznoÊç 2 z∏ 629 • 4HS – Mapa Europy Wschodniej (Polska, Czechy, S∏owacja, W´gry, S∏owenia) z∏ 833 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 833
• 369 – 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
* w zale˝noÊci od wersji

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∏. przeciws∏. z∏ 340 • 113 – Przed. siedz. podgrz. z∏ 2.975 • 135 – Przed. siedz. elektr. reg. i podgrz. z pami´cià fot. kierowcy z∏ 5.100 • 205 – Dod. ogrzewanie
z∏ 2.975 • 210 – Lakier met. z∏ 2.380 • 211 – Tapic. ze skóry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrzew. cz´Êci przed. szyby przy wycieraczkach z∏ 765 • 347 – Czuj. deszczu z∏ 500 • 386
– Sys. nawigacji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otw. elektr. z∏ 3.400 • 410 – Lust. wew. aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi alum. 16”
205/55 CLASSIC z∏ 850 • 432 – Felgi alum. 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435 – Felgi alum. 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Podwójne lust. elektr. odszr. z∏ 425 • 508
– Czuj. park. z ty∏u z∏ 1.700 • 563 – Zmieniarka CD w baga˝niku z∏ 1.700 • 564 – Radio Hi-Fi z CD i mag. na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyc. ster. radiem i tel. na kierownicy z∏ 850 • 728 – Tap.
skórzana Blue/Red Style z∏ 6.545 • 833 – Przyg. do mont. tel. z∏ 425 • 863 Wbudowany tel. kom. 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

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

140
160
150
160
150
185
200
150
185
200
260

212
210
212
210
222
228
210
222
228
240

8,7
6,0
8,7
6,0
9,4
6,8
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

140.211.0
140.212.0
140.264.0
140.312.0
140.364.0
140.315.0
140.366.0
140.464.0
140.415.0
140.466.0
140.429.0

ALFA ROMEO GT

ALFA 156
CROSSWAGON Q4

ALFA 156
SW

• 023 – Elekt. ster. szyby tylne z∏ 0 • 097 – Âw. przeciwmg. z∏ 0 • 102 – Sprys. reflek. z∏ 909,5 • 103- Zas∏. przeciws∏. na tylnà szyb´ z∏ 340 • 140 – Klimat. aut. dwustrefowa z∏ 0 • 177 – Fotele
przed. reg. elektr. z∏ 4.131 • 195 – Tylna kanapa sk∏. i dzielona (60/40) z∏ 0 • 204 – Klimat. aut. trójstrefowa z∏ 935 • 210 – Lakier met. z∏ 2.465 • 211 – Tap. skórzana z∏ 2.890 • 230 – Refl.
bi-ksenonowe wraz ze sprys. refl. z∏ 2.949,5 • 245 – Przyc. na kier. ster. radiem i tel. z∏ 527 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 3.825 • 320 – Ko∏o kierow. i dêw. zmiany biegów obszyte skórà z∏ 0 • 341 – Lust.
boczne sk∏. elektr. z∏ 0 • 392 – VDC (ESP) - system stab. tor jazdy z sys. Brake Assistant i Hill Holder z∏ 0 • 415 – Felgi alum. 16” („ELEGANT” 7-otw.) z op. 215/55 z∏ 0 • 420 – Felgi alum. 17”
(„SUPER SPORT” podw. szprycha) z op. 225/50 z∏ 1.419,5 • 431 – Felgi alum. 16” („SPORT” prom.) z op. 215/55 z∏ 892,5 • 432 – Felgi alum. 17” („SPORT I” prom.) z op. 225/50 z∏ 2.992 • 433
– Felgi alum. 17” („ELEGANT I” diamentowe) z op. 225/50 z∏ 2.992 • 439 – Felgi alum. 18” („SUPER SPORT I” prom.) z op. 235/45 z∏ 5.542 • 452 – Podgrz. fotele przed. z∏ 1.266,5 • 454 – Reg.
wys. fotela pas. z∏ 331,5 • 499 – Zestaw napr. zamiast ko∏a zap. z∏ 0 • 508 – Czuj. park. z przodu i z ty∏u z∏ 1.054 • 511 – Trzeci tylny zag∏. z∏ 0 • 563 – Zmien. CD w bag. (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 subwoof. z∏ 2.431 • 728 – Tap. z mat. AlfaTex z∏ 450,5 • 803 – Ko∏o zap. dojazd.z∏ 382,5 • 833 – Przyg. do monta˝u
tel. GSM z∏ 909,5 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ z∏ 9.477,5 • 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. stal. z∏ 476 • 982 – Ko∏o zap. pe∏nowym. alum. z∏ 680 • 44J – Fotel kier. i pas. z mech. reg.
z∏ 221 • 57J – Szyba przed. z ciemnym pasem i ogrz. strefy wycier. z∏ 527 • 52B – Czuj. park. z ty∏u z∏ 850 • 52Y – Ogrz. dod. (siln. Diesla) z∏ 238 • 58J – Lust. zew. sk∏. elektr., z pam. ustawieƒ
z∏ 1122 • 58X – Sys. naw. sat. z tel. GSM z∏ 8.585 • 4DK – Wy∏. pod. pow. po stronie pas. z∏ 0 • 40D – Pakiet WIDOCZNOÂå 1 z∏ 340 • 4A6 – Pakiet WIDOCZNOÂå 2 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 – Ma-pa 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 naterenie Polski

1.6 TS 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION

1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE

73.525
80.325

99.450
107.950

1598
1910

1910
1910

120
150

150
150

200
209

192
192

8,3
6,1

7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.621.3
116.846.3

116.026.3
116.076.3

102 – Sprys. refl. z∏ 595 • 104 – Roleta bag. z∏ 425 • 200 – Ogrz. dod. (tylko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Felgi alum. 17” (podw. szprycha) chrom. z∏ 2.550 • 210 – Lakier met. z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka
skórzana z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Refl. ksenonowe z∏ 2.550 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 245 – Przyc. w kier. sterujàce radiem z∏ 510 • 263 – Connect z∏ 5.950
• 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 357 – Relingi dachowe alum. z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 2550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth
z∏ 1360 • 508 – Czujnik park. 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 – Przyst. do monta˝u tel. 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

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

84.150
92.650
97.750
102.850
112.200
127.500

1747
1910
1910
1970
1970
3179

140
150
150
165
165
240

200
209
209
216
216
243

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

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

125.432.0
125.533.0
125.333.0
125.335.0
125.436.0
125.437.0

• 070 – Szyby privacy z∏ 1.360 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 595 • 132 – Pod∏okietnik z przodu z∏ 425 • 140 – Klimat. aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – Lakier met. z∏ 1.700 • 211 – Siedzenia ze skóry
z∏ 4.500 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Refl. ksenonowe z∏ 2.550 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kier. ster. 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 bag. z∏ 1.530 • 564 – Radio z CD z∏ 1.785 • 709 – przyc. na kierow. ster. radiem i tel. z∏ 850 • 717 – Radio z CD i MP3 z∏ 425
– 2.210* • 718 – System Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapicerka siedzeƒ, deska roz. i obicia drzwi obszyte skórà „Pieno Fiore” z∏ 18.275 • 740
– Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 762 – Siatka zab. baga˝e z∏ 425 • 833 – Przyst. do monta˝u tel. z∏ 680 • 903 – Connect Nav+ (mapa) z∏ 12.750 • 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 425 • 41l – System
bluetooth z∏ 1.360 • 56J – Felgi alum. 18” 225/40 SPORT III z∏ 2.720 – 3.995*• 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii
z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa
Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 lutego 2006 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1859
1910
1859
1910
2198
2387
1910
2198
2387
3195

kod

moc silnika KM

76.075
78.625
84.065
93.925
99.365
109.650
132.600
106.590
116.875
139.825
152.575

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.8 MPI 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v IMPRESSION
1.9 JTDM 16v IMPRESSION
1.9 JTS 16v PROGRESSION
1.9 JTDM 16v PROGRESSION
2.2 JTS 16v PROGRESSION
2.4 JTDM 20v PROGRESSION
1.9 JTDM 16v DISTINCTIVE
2.2 JTS 16v DISTINCTIVE
2.4 JTDM 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 Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 • 538 –
Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360 • 4DL – Dwukol.
nadw. i tapic. Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) - wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Dwukol nadw. i tapic. Glamour (szary+bràz) - wersja B-colore z∏ 2.270

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

LANCIA THESIS

fiat wokó∏ nas LUTY / MARZEC 2006

ceny samochodów

LANCIA Y

CENA

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

1368
1368
1248
1248
1910

95
95
70
70
100

175
175
159
159
179

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

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

184.112.0
184.152.0
184.115.0
184.155.0
184.117.0

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595 • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich 15”
z∏ 1.530 • 129 – Sziedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.* z∏ 2.210 • 140 – Autom. klimat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – Lakier met. z∏ 1.530 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. (6 przyc.) z∏ 765
• 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze (w wer. z aut. skrz. bieg. tylko kierownica) z∏ 680 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w oponach
TPMS* z∏ 1.445 • 392 – System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.210 • 400 – Elektr. otw. szklany dach GranLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16”, posz.
opony 205/50 z∏ 1.955 • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16”, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed.,
czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet
BOSE: radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 935 • 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.700 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 709 – Ster.
radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u
telef. z∏ 595 • 904 – Connect Nav+* z∏ 6.800 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 340 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji
z∏ 1.445 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445
* – opcja niedost´pna podczas premiery

110.415
118.915
129.965
145.265
159.715

1997
1997
1997
2179
2946

136
109
107
128
204

185
174
167
182
205

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

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

180.311.0
180.315.0
180.445.0
180.457.0
180.443.0

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

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

163.965
202.215
185.810
203.490
214.115

1998
2446
2387
2387
3179

185
170
110
110
230

224
217
206
206
240

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

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

115.368.0
115.474.0
115.363.0
115.473.0
115.472.0

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 stycznia 2006 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Wiceprezes Zarzàdu: Alfredo d’Errico

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

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

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

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

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

14. Sadi Polska - Agencja Celna Sp. z o.o.

ul. Konwojowa 57, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

15. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi
finansowe i leasingowe

16. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi faktoringowe

17. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

us∏ugi bankowe

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi leasingowe

Joint Ventures

