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w Chinach

o tym si´ mówi

MISTRZOWIE WITANI
PRZEZ T¸UMY KIBICÓW
Dru˝yna mistrzów Êwiata w pi∏ce no˝nej, po powrocie do W∏och, przejecha∏a ulicami Rzymu w dwupi´trowym autobusie z otwartym dachem CityClass Open Top,
wyprodukowanym przez Irisbus Iveco. Triumfatorzy mogli w ten sposób pozdrowiç milion wiwatujàcych kibiców
t∏umnie zgromadzonych wzd∏u˝ trasy przejazdu. Autobus
nale˝y do floty pojazdów z odkrytym dachem, którymi
przewozi si´ turystów, zwiedzajàcych miasto.

Samochody dostawcze
Fiata w Polsce i Europie
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Samochody dostawcze Fiata od kilku lat przewodzà
stawce najch´tniej kupowanych samochodów w Polsce.
Po 6 miesiàcach br. zakupiono 4.015 szt. samochodów
dostawczych: by∏y to g∏ównie Fiaty Panda Van (1.456 szt.),
Fiaty 600 Van (1.142), Fiaty Doblò (805) i Fiaty Ducato
(587). Dzi´ki nim m.in. udzia∏ Fiata w rynku samochodów
dostawczych wynosi 22,1%.
Podobny sukces samochody dostawcze Fiata odnotowujà
w ca∏ej Europie. W pierwszych szeÊciu miesiàcach 2006
roku we W∏oszech sprzedano ich w liczbie ponad 55 tys.,
tj. 21,6% wi´cej w porównaniu do tego samego okresu roku ubieg∏ego. W Europie, Grupa sprzeda∏a oko∏o 121 tys.
sztuk, a udzia∏ w rynku wzrós∏ z 10,6 do 11,3%.
Sukces jest zas∏ugà ca∏ej gamy, która pod koniec maja sta∏a si´ jeszcze bogatsza wraz z premierà nowego Ducato.
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Paolo Monferino, dyrektor generalny i pe∏nomocny Iveco,
wzià∏ udzia∏ w inauguracji Chiƒsko-W∏oskiego Zielonego Tygodnia w Pekinie, poÊwi´conego ochronie Êrodowiska
i zrównowa˝onego rozwoju. W czasie tej inicjatywy prezentowane sà projekty realizowane przez w∏oskie ministerstwo
Êrodowiska we wspó∏pracy z chiƒskimi w∏adzami. Przypominamy, ˝e jednym z nich jest dostawa silników nap´dzanych
gazem ziemnym, produkowanych przez Grup´ Fiat, w które
wyposa˝one sà autobusy je˝d˝àce w chiƒskiej stolicy.

Fiat 500
w Ksi´dzie Guinnessa
Fiat 500 znalaz∏ si´ w Ksi´dze Guinnessa. W XXIII Edycji Mi´dzynarodowego Zlotu w Garlenda (W∏ochy) wzi´∏o
udzia∏ 750 egzemplarzy tego ma∏ego modelu. Kawalkada
samochodów osiàgn´∏a d∏ugoÊç ponad 3,2 km (dwie mile), ustanawiajàc tym samym nowy rekord. Mi∏oÊnicy Fiata 500 spotkali si´ na Hipodromie dei Fiori, gdzie uformowali swoimi samochodami gigantyczny napis „Fiat 500”.
Na zdj´ciu reklama strony internetowej www.fiat500.net,
która zaledwie w 50 dni od uruchomienia on-line odnotowa∏a ponad 500.000 wizyt i 5.000.000 ods∏on.

Silniki FPT
w niemieckich pociàgach
G∏ówny dostawca pociàgów z nap´dem Diesla dla niemieckich kolei, Grupa Stadler Rail, postanowi∏a zakupiç silniki Cursor 8 produkowane przez Fiat Powertrain Technologies. Te ekologiczne jednostki nap´dowe znajdà si´ w wyposa˝eniu nowoczesnych pociàgów Regio Shuttle.

Nowy Country Manager
spó∏ek finansowych Fiata

GRANDE PUNTO KRÓLUJE
NA RAJDZIE BU¸GARII

Saverio Cacopardo zosta∏ nowym Country Managerem spó∏ek
finansowych Grupy Fiat w Polsce
(Fiat Bank Polska, Fidis Leasing
oraz Fidis Finance Polska).
Saverio Cacopardo jest zwiàzany
z Grupà Fiat od 1991 roku,
od 2003 roku pe∏ni∏ funkcj´ Finance Director holdingu Fidis Retail Italia. Jego g∏ównym celem na obecnym stanowisku
jest kompleksowa reorganizacja spó∏ek finansowych i podniesienie ich konkurencyjnoÊci na polskim rynku.

Fiat Grande Punto prowadzony przez Giandomenico
Basso i Mitia Dotta wygra∏ Rajd Bu∏garii, stanowiàcy piàte spotkanie Mistrzostw Europy. Na zakoƒczenie dwóch
etapów i 13 prób specjalnych, Grande Punto z Basso
za kierownicà, uzyska∏o czas ca∏kowity 2h31’58”9, pokonujàc o 1’28”5 Mitubishi Ilieva i o 1’53”6 Subaru
Doncheva. Z tym wynikiem, Grande Punto, Basso i jego
pilot Dotta zdobyli trzy absolutne zwyci´stwa w pi´ciu zawodach rozegranych do tej pory (oprócz Bu∏garii, walczyli w Turcji i Belgii) i dominujà w klasyfikacji Mistrzostw
Europy z przewagà 35 punktów.

Iveco Daily w sieci

New Holland si´ga
„po z∏oto”
Firma New Holland zorganizowa∏a 29 czerwca br. w Turynie spotkanie 1500 przedstawicieli europejskiej sieci
handlowej. Mia∏o ono na celu omówienie strategii rozwoju
firmy, która zak∏ada pokonanie rywali w wyÊcigu o miano
najlepszego producenta sprz´tu rolniczego.
„JesteÊmy tutaj, aby pokazaç naszà determinacj´ w dà˝eniu do wypromowania produktów sektora rolniczego – powiedzia∏ Marco Mazzu, prezes sektora. – New Holland jest
dzisiaj najbardziej globalnym graczem w przemyÊle rolniczym, funkcjonuje jako przedsi´biorstwo o zasi´gu mi´dzynarodowym. Wyznacza wysokie standardy dla przemys∏u
poprzez oferowanie produktów z najwy˝szej pó∏ki”.

PODWÓJNE ZWYCI¢STWO
MASERATI
Samochody Maserati odnotowa∏y podwójne zwyci´stwo w Oschersleben (Niemcy) w trzeciej rundzie Mistrzostw FIA GT. Pierwsze do mety dotar∏y MC12 z parà
Bartels-Bertolini i Davies-Biagi w barwach Vitaphone
Racing Team. Obydwa samochody zdeklasowa∏y
po trzech godzinach wyÊcigów zespo∏y Deletra-Piccini
w Astonie Martinie, Berta-Janisa w Saleenie i Gollina-Babinina w Astonie Martinie. Z tym wynikiem, Bartels
i Bertolini zajmujà czo∏owe miejsce wÊród kierowców.
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Analizujàc parametry wejÊç na swojà stron´ korporacyjnà www.iveco.pl, spó∏ka Iveco zdecydowa∏a si´ przygotowaç ministron´ dedykowanà nowemu Iveco Daily, którego
prezentacja w Polsce odb´dzie si´ na poczàtku wrzeÊnia.
Strona www.ivecodaily.pl pozwala u˝ytkownikowi wybraç
kolor swojego nowego furgonu, a dzi´ki filmom i sekcji „wirtualna wycieczka” mo˝na wejÊç do Êrodka nowego Iveco
Daily i zapoznaç si´ z najwa˝niejszymi zaletami samochodu
– równie˝ tymi, których w codziennym u˝ytkowaniu nie widaç, a które poprawiajà bezpieczeƒstwo i komfort podró˝y.
Dost´pna jest równie˝ rozbudowana sekcja gad˝etów multimedialnych. Oprócz tapet i wygaszaczy mo˝na tak˝e znaleêç wielofunkcyjny e-kalendarz, mo˝liwy do zainstalowania
na pulpicie. Wi´cej o nowym modelu na stronie 18.
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fiat to my

Otwieramy
∏amy dla
pracowników
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BESKIDY – MAGURKA 909 n.p.m.
Nagroda, którà otrzyma∏em za
uczestnictwo w konkursie FWN, zmobilizowa∏a mnie do zaproponowania
wakacyjnego pomys∏u, aby „Fiat wokó∏ nas” mia∏ oddzielnego e-maila
i telefon z nagrywarkà czynny przez
ca∏à dob´. Dlaczego? Sà wakacje
i ka˝dy z nas ma mo˝liwoÊç zetkni´cia si´ z niecodziennà, bardzo ciekawà sytuacjà, i chcia∏by jà na goràco
przekazaç do naszej redakcji, zanim
„chwila si´ ulotni”.
Przyk∏adów jest wiele np. kilka lat temu przes∏a∏em do redakcji „Fiata Wokó∏ Nas” zdj´cie, które ukaza∏o si´
póêniej na ∏amach pisma. By∏o to
zdj´cie samochodu Stilo z miejscowoÊci Stilo w Sasino, ka˝dy myÊla∏
wtedy, ˝e by∏em na wczasach we
W∏oszech, a to by∏y tylko pi´kne pla˝e ko∏o ¸eby.
Dzisiaj dla och∏ody na te goràce dni
przesy∏am zdj´cie Pandy z nap´dem 4x4, którà pokona∏em trudnà
tras´ w Êrodku mroênej zimy, wyje˝d˝ajàc bez problemu na Magurk´ ku
wielkiemu zdumieniu i niedowierzaniu
turystów i w∏aÊcicieli „wypasionych terenowych bryk”. Zaznaczam, ˝e w tym
czasie na Magurce by∏o 3 m Êniegu

i ca∏y czas jecha∏em rynnà Ênie˝nà,
a autko skaka∏o jak sarenka z koleiny
na kolein´. To by∏o pi´kne prze˝ycie
i rozpiera∏a mnie duma, bo widzia∏em
i czu∏em te spojrzenia.
Proponuj´, aby dobre artyku∏y nagradzaç np. wczasami we W∏oszech,
Sylwestrem. A mo˝e znajdzie si´
sponsor, który si´gnie g∏´biej do
portfela i zakupi dla zwyci´zcy np.
Pand´.
Antoni Hendzel, Fiat-GM Powertrain

Red: Zgodnie z sugestià pana Antoniego uruchomiliÊmy redakcyjny adres e-maila, dost´pny dla wszystkich
czytelników, którzy majà ochot´
przekazaç nam ciekawe informacje,
zdj´cia, itp. Czekamy na listy: redakcja@satiz.pl. W dni robocze mo˝na
te˝ dzwoniç, w godzinach od 8.00 do
16.00, pod numer 27 – 75.

BEZTROSKIE DZIECI¡STWO
DoroÊli postrzegajà dzieciƒstwo jako
bardzo pi´kny i beztroski okres, cz´sto
ulegajà mylnemu wra˝eniu, ˝e ˝ycie
ich pociech to tylko zabawa, nauka
chodzenia, mówienia i poznawania
ciekawego Êwiata. DoroÊli myÊlà, ˝e
dziecko nie ma ˝adnych problemów,
k∏opotów ani stresów. Jestem mamà 15-miesi´cznej córeczki (na zdj´ciu) i codziennie widz´, jak ona roÊnie,
rozwija si´, ka˝dego dnia zaskakuje
mnie czymÊ innym: sposobem post´powania, mówienia „po swojemu”...
Pewnego dnia patrzàc na nià i obserwujàc jej zachowanie, spróbowa∏am
postawiç si´ na jej miejscu i wczuç si´
w jej osob´. Odkry∏am wówczas, ˝e
postrzeganie dzieciƒstwa, jako tak cudownego i beztroskiego okresu ˝ycia,
nie do koƒca jest w∏aÊciwe. Otó˝
dziecko równie˝ ma swoje k∏opoty
i stresy, na przyk∏ad, gdy nie mo˝e dostaç tego, czego w∏aÊnie w tym momencie chce, to robi strasznà awantur´, p∏acze, krzyczy i oczywiÊcie myÊli,
˝e tym sposobem to zdob´dzie. Jest to
bardzo stresujàca sytuacja dla takiego
maleƒstwa, bo przecie˝, gdy nie uda
mu si´ postawiç na swoim, to jest to
dla niego niema∏à pora˝kà. Sàdz´, ˝e
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naprawd´ czasami warto postawiç si´
na miejscu dziecka i dzi´ki temu zrozumieç jego zachowanie.
Rodzicielstwo ma swoje ciemne i jasne strony. My doroÊli niestety borykamy si´ z problemami wychowania
naszych pociech, bo przecie˝ ka˝dy
chcia∏by dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze, ja osobiÊcie da∏abym mojej córce ca∏y Êwiat. Ale czy
dziecko, które mo˝e mieç wszystko
nauczy si´ doceniaç i szanowaç to, co
otrzymuje? Niezwyk∏à sztukà jest dobrze wychowaç dziecko i nauczyç je,
co jest dobre, a co z∏e.
Na szcz´Êcie poza tymi problemami
istniejà tak˝e uroki bycia rodzicem.
Nie ma nic pi´kniejszego na Êwiecie
nad uÊmiech i szcz´Êcie swojego
dziecka! Gdy przychodz´ z pracy i moja córeczka biegnie do mnie tak szyb-

w redagowaniu czasopisma. Dlatego
poczàwszy od tego numeru otwieramy
strony dla naszych czytelników, aby byç
bli˝ej ich ma∏ych i wielkich radoÊci
i problemów. Raz jeszcze zach´camy
wszystkich do wspó∏redagowania pisma
poprzez listy do redakcji. Piszcie do nas.
To sà Wasze strony, bo Fiat to pracownicy
wszystkich jego spó∏ek.
Ju˝ dziÊ przedstawiamy pierwsze listy, które
otrzymaliÊmy od naszych sta∏ych czytelników.

ko jak tylko potrafi, skacze mi na r´ce i przytula si´ z ca∏ych si∏ – a ja czuj´ ten uÊcisk i te s∏odkie ca∏uski – to
po prostu jest najcudowniejsza chwila, powiedzia∏abym: pe∏na rozkosz.
Czuj´ wtedy, ˝e jestem dla kogoÊ ca∏ym Êwiatem, daj´ radoÊç, mi∏oÊç
i czuj´, ˝e jestem komuÊ potrzebna.
Gdy widz´ uÊmiech na jej twarzy to
zapominam o wszystkich k∏opotach,
o stresach i trudach wychowania. Jej
weso∏a i uÊmiechni´ta buzia jest dla
mnie si∏à nap´dowà do dalszej pracy
nad jej w∏aÊciwym wychowaniem
i ofiarowaniem jej wszystkiego, co
w ˝yciu najlepsze – oczywiÊcie w granicach rozsàdku...
˚ycz´ wszystkim, którzy majà dzieci,
albo pragnà je mieç, aby dawa∏y im
tyle szcz´Êcia i radoÊci, ile ja otrzymuj´ od mojej kochanej córeczki.
Bernadeta Biedroƒ, Business Solution

PODRÓ˚E KSZTA¸CÑ
Niedawno wróci∏em z Korsyki, gdzie
pojecha∏em, wraz z rodzinà, na krótki wypoczynek. Podczas pobytu mojà uwag´ zwróci∏y opakowania zakupów w supermarketach. Okazuje si´,
˝e w wi´kszoÊci krajów europejskich
(a tak˝e w USA) w tym celu u˝ywa

si´ papierowych torebek, a nie tak
jak w Polsce, popularnych plastikowych „reklamówek”. Âwiadczy to
o zdecydowanie wi´kszej dba∏oÊci
o Êrodowisko naturalne, rozpowszechnionej wÊród naszych globalnych sàsiadów. My, Polacy pijemy
wod´ mineralnà z plastikowych butelek, jemy jogurty w plastikowych
kubeczkach, a kanapki i zakupy pakujemy… do plastikowych torebek.
Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e
wszelkiego rodzaju plastiki rozk∏adajà si´ bardzo d∏ugo, a proces ich
przetwarzania jest niezwykle czasoch∏onny, dlatego majà bodaj najwi´kszy wp∏yw na zanieczyszczenie
naszej planety. Zastanówmy si´ wi´c
czasem nad tym, czy nie ∏atwiej plastikowà torb´ na zakupy zastàpiç
siatkà z materia∏u. Byç mo˝e to zaledwie kropla w morzu potrzeb, ale lepiej zaczàç wreszcie dbaç o Êrodowisko naturalne ni˝ tylko o tym mówiç.
Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji

Piszcie do nas! Tak˝e wtedy, je˝eli
macie dylematy prawne. Pytania
przeka˝emy naszemu Radcy Prawnemu i postaramy si´ na nie odpowiedzieç w kolejnych numerach FWN.
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W poprzednim wydaniu naszego pisma
anonsowaliÊmy ju˝ powstanie rubryki
„Fiat to my”. Tak nazwaliÊmy dzia∏, który
znalaz∏ si´ wÊród propozycji nades∏anych
na konkurs z okazji 10-lecia Fiata Wokó∏ Nas.
Rubryka poÊwi´cona jest pracownikom
spó∏ek Grupy Fiat, którzy zechcà opowiedzieç
nam o swoich sukcesach prywatnych
i zawodowych, przys∏aç nam zdj´cia
dokumentujàce wa˝ne wydarzenia rodzinne
i w ogóle aktywnie uczestniczyç
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Êwiat

Procesy zachodzàce we wspó∏czesnym
Êwiecie mo˝na porównaç do dwóch rzek,
które p∏ynà w przeciwnym kierunku. Albo
inaczej: strumienie myÊli p∏ynà przez Êwiat,
w którym dokonuje si´ proces integracji, ale
zarazem dezintegracji. Musimy nad tymi
rzekami czy strumieniami przerzucaç mosty.
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chwila refleksji

notowa∏a: T. B´tkowska

Nasz wspólny
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Ryszard KapuÊciƒski,
najbardziej znany w Êwiecie
polski dziennikarz goÊci∏
w krakowskiej Wy˝szej
Szkole Europejskiej im. Ks.
J. Tischnera. Rocznik 1932.
Wybitny reporta˝ysta,
Êwiadek 27 wojen, przewrotów
w ró˝nych cz´Êciach Êwiata.
Autor zbioru reporta˝y
„Chrystus z karabinem
na ramieniu”, „Wojna
futbolowa” oraz „Cesarza”,
„Szachinszacha”, „Imperium”,
„Hebanu”, „Podró˝y
z Herodotem” i wielu innych
ksià˝ek, które doczeka∏y si´
przek∏adów na 15 j´zyków.
Debiutowa∏ tu˝ po maturze
jako reporter w „Sztandarze
M∏odych”, chocia˝ jego
marzeniem by∏o zostaç
bramkarzem w pi∏karskiej
reprezentacji Polski.

Âwiat z jednej strony przedstawia si´
jako scalajàcy, integrujàcy – powstaje
coraz wi´cej tanich linii lotniczych, coraz ÊciÊlej ∏àczy nas Internet, sieç supermarketów lub banków, itd. RównoczeÊnie rozwija si´ nurt przeciwny,
u którego podstaw le˝y regionalizm,
nacjonalizm, fundamentalizm; dzia∏ania dà˝àce do tego, abyÊmy si´ nie
jednoczyli, a w ˝adnym wypadku nie
globalizowali. Jedni twierdzà, ˝e globalizm towarzyszy ludzkoÊci od poczàtku
jej dziejów, bo ∏àczenie si´ w wi´ksze
grupy dawa∏o ludziom poczucie bezpieczeƒstwa. Inni mówià, ˝e poczàtki
globalizacji nale˝y odnieÊç do czasów
Krzysztofa Kolumba. Wtedy bowiem
odkrywano nowe kontynenty i spojrzano na Êwiat jako na ca∏oÊç.
JeÊli „okres geograficzny” przyjàç
za pierwszy etap globalizacji, to etap
drugi – twierdzà apologeci owej szko∏y
– przypada na wiek XIX, na czas wynalezienia maszyny parowej, telegrafu,
itp. Post´p techniczny umo˝liwi∏ ludziom sprawniejsze komunikowanie

si´ mi´dzy sobà. Trzeci etap globalizacji – czyli zintegrowanie ca∏ej rodziny
cz∏owieczej – to ju˝ efekt rewolucji
elektronicznej. Zwolennicy jeszcze innej szko∏y definiowania globalizmu
uwa˝ajà, ˝e scalanie ludzkoÊci tak naprawd´ zacz´∏o si´ dopiero dwadzieÊcia lat temu. To scalanie, jest czymÊ,
czego historia ludzkoÊci dotàd nie zna∏a. Nak∏adajà si´ bowiem na siebie
czynniki, które powodujà, ˝e powstaje
obiektywna mo˝liwoÊç utworzenia jednej wielkiej rodziny!
Pierwszym czynnikiem, który uruchomi∏ to zjawisko by∏ koniec zimnej wojny, która podzieli∏a Êwiat na Wschód
i Zachód, na demokracj´ i dyktatur´.
Dopiero zaniechanie wyÊcigu zbrojeƒ
stworzy∏o mo˝liwoÊç budowania nowego ∏adu Êwiatowego. Rewolucja
elektroniczna znios∏a bariery komunikowania si´ ludzi – a trzeba wiedzieç,
˝e ˝yje nas obecnie w Êwiecie ok. 6,5
mld, z czego 30% w dobrobycie, reszta w biedzie. Ka˝dego roku przybywa 80 mln ludzi – dwa razy tyle, ile

nie 3 proc. towarów przyp∏ywajàcych
drogà morskà.
Przed naszymi oczyma przewijajà si´
setki, tysiàce, miliony obrazów wysy∏anych z ca∏ego Êwiata przez telewizj´,
internet, telefony komórkowe, itp. Nie
jesteÊmy w stanie kontrolowaç tego
ruchu, potrafimy zapami´taç zaledwie
ma∏à jego czàstk´. Ta sytuacja jest wyzwaniem dla cz∏owieka XXI wieku. Musi on zastanowiç si´, jak wartoÊciowaç
otaczajàcà go rzeczywistoÊç. W ludziach to organizowanie nowego Êwiata budzi opory, ale i zapa∏. Jedni sà za drudzy przeciw. To widaç go∏ym okiem.
M∏ode pokolenie pewnie nie zdaje sobie nawet sprawy, w jak innym ju˝
Êwiecie, przychodzi mu ˝yç, z jak wieloma sprawami przyjdzie mu jeszcze

migracja ludnoÊci do krajów bogatych,
do USA, Kanady, paƒstw Europy Zachodniej. Tam liczà na lepsze ˝ycie.
Przemieszczanie si´ tak wielkiej masy
ludzi, to novum. Ale novum jest tak˝e
wzrost ruchu towarów, ruch niemo˝liwy do skontrolowania. Przekonano si´
o tym 11 wrzeÊnia 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy bowiem
– w obawie przed kolejnymi atakami
– próbowano sprawdzaç (oprócz ludzi)
tylko to, co wp∏ywa do portów. S∏u˝by
celne zdolne by∏y skontrolowaç jedy-

si´ uporaç. Problem bowiem polega
na ogromie machiny, którà trzeba
opanowaç, a która tak naprawd´ jest
tworem ostatnich dwudziestu lat.
I wszyscy ju˝ chyba zdajemy sobie
spraw´ z tego, ˝e nie mo˝emy zrezygnowaç z globalizacji.
˚yjemy w Êwiecie z coraz wi´kszà iloÊcià spraw, które mo˝na rozstrzygaç
tylko w skali ca∏ej planety. RoÊnie np.
nacisk spo∏eczeƒstw na rozwiàzanie
problemów, jak choçby tych zwiàzanych z deficytem wody pitnej czy ocie-

pleniem Ziemi. Rzeki nie p∏ynà przez
jeden kraj! Szybko topniejàce na biegunach lodowce zagra˝ajà wielu kontynentom. Âwiat staje si´ coraz wi´kszà pustynià. Mieszkajàc w Europie
nie zdajemy sobie sprawy z tego, ˝e
ju˝ teraz Hiszpania jest w jednej trzeciej obszarem pustynnym, ˝e to samo
w przysz∏oÊci grozi Francji.
Globalizacja ma ró˝ne oblicza – pozytywne i negatywne. Do tych ostatnich
nale˝y zaliczyç chocia˝by globalizacj´
zorganizowanej przest´pczoÊci. Przekleƒstwem jest tak˝e rozwijajàcy si´
handel narkotykami. I nielegalny handel bronià, coraz bardziej dost´pnà.
Âwiat, w którym teraz ˝yjemy, staje si´
wielokulturowy. To zjawisko nie jest
nowe dlatego, ˝e wczeÊniej go nie by∏o – jest nowe dlatego, ˝e teraz ró˝ne
kultury zderzajà si´ z sobà. W VI wieku na naszej planecie ˝y∏o, niemal
w tym samym czasie, trzech geniuszy,
twórców religii i filozofii – Konfucjusz,
Budda i Herodot. ˚yli, tworzyli – ale...
o sobie nawet nie wiedzieli! Taka sytuacja by∏aby teraz niemo˝liwa.
W XX w. rozpoczà∏ si´ ogromny proces
dekolonizacji. Najpierw by∏a to dekolonizacja polityczna (80 proc. planety
wczeÊniej by∏o koloniami lub terytoriami zale˝nymi – w ubieg∏ym stuleciu
zacz´∏y powstawaç samodzielne, niepodlegle paƒstwa). Po niej – dekolonizacja ekonomiczna. Wraz z rozpocz´ciem globalizacji rozpoczà∏ si´
i trzeci proces: dekolonizacji kulturowej, która zwi´ksza poczucie to˝samoÊci wielu ludzi albo budzi potrzeb´
jej poszukiwania. Wychodzi to przy
okazji powszechnych spisów ludnoÊci.
Wtedy wielu ludzi zastanawia si´: kim
w∏aÊciwie jestem – Francuzem czy
Arabem? Kongijczykiem czy Amerykaninem? Stàd niezmierne wa˝ne jest
poszanowanie i zrozumienie drugiego
cz∏owieka. A to znaczy, ˝e musimy byç
otwarci na innych, na inne sposoby
rozumowania.
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mieszkaƒców liczy Polska. 73 proc.
z tych 80 mln osób przypada na kraje
tzw. trzeciego Êwiata.
Demokracja jest aktualnie wielkà modà. Wszyscy jà g∏oszà. Potrzeba budowania ustrojów demokratycznych jest
po∏àczona z p´dem do wolnoÊci i równoÊci. To w rezultacie powoduje p´d
do globalizacji odmiennej od tej, jaka
by∏a wczoraj. Nie trudno teraz zauwa˝yç, ˝e ludzie swobodniej przemieszczajà si´ po naszej planecie. Ludzie co
prawda zawsze migrowali, bàdê to
na skutek wojen, bàdê g∏odu czy zarazy. Nigdy jednak nie mia∏o to tak wielkich rozmiarów jak obecnie. W samym
tylko ruchu turystycznym w ubieg∏ym
roku wzi´∏o udzia∏ a˝ 800 mln ludzi.
Oprócz turystyki wydatnie zwi´ksza si´
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W drugim kwartale Grupa Fiat poprawi∏a
jeszcze bardziej wynik operacyjny.
Przychody wzros∏y o prawie 13% dochodzàc
do 13,6 mld euro, a wynik z zarzàdzania
zwyczajnego wzrós∏ o ponad 83% osiàgajàc
659 mln euro. Zad∏u˝enie przemys∏owe
netto, zmniejszy∏o si´ natomiast do 2,3 mld
euro przy spadku o 600 mln.
Z podsumowania pierwszych dwóch kwarta∏ów wynika, ˝e rezultaty
uzyskane przez Fiata w pierwszej po∏owie roku sà zgodne z celami, które wyznaczy∏a sobie Grupa i odzwierciedlajà efekty, uzyskane dzi´ki reorganizacji
dzia∏alnoÊci przemys∏owej. Ta poprawa sk∏ania do wi´kszego optymizmu i pozwala na wyznaczenie wy˝szych celów na ca∏y rok obrotowy 2006: wynik
z zarzàdzania zwyczajnego powinien wzrosnàç z 1,6 do 1,85 mld euro (a dla
Fiata Auto z 200 do 250 mln), wynik netto z 700 do 800 mln euro, a zad∏u˝enie przemys∏owe netto na koniec roku ma wynieÊç oko∏o 2 mld euro.
Ponadto, uzgodniono dat´ podpisania trzech nowych sojuszy, dotyczàcych
rozszerzenia dzia∏alnoÊci na Chiny i Rosj´, a tak˝e powstania spó∏ki joint-venture z udzia∏em Fidis, która zajmuje si´ us∏ugami finansowymi Sektora Auto.
Wracajàc do wyników drugiego kwarta∏u tego roku, obroty Grupy, przy stabilnych rynkach, wzros∏y o 12,9 % z 12 do 13,6 mld euro dzi´ki wynikom Fiata
Auto (+20,8%), Maszyn Rolniczych i Budowlanych (+6,2%) oraz Pojazdów
Przemys∏owych (+5,2%). Wynik z zarzàdzania zwyczajnego Grupy zosta∏ prawie podwojony z 360 do 659 mln euro z mar˝à przychodów w wysokoÊci 4,8%. Fiat Auto, dzi´ki przede wszystkim wysokiemu poziomowi sprzeda˝y, ju˝ trzeci z kolei kwarta∏ notuje dodatni wynik z zarzàdzania zwyczajnego,
który wzrós∏ o 176 mln, i wynosi 88 mln euro. Iveco podwoi∏o wynik z zarzàdzania zwyczajnego osiàgajàc 163 mln euro. Spó∏ka CNH potwierdzi∏a
swój wynik na poziomie 273 mln euro (+59 mln euro bez nadzwyczajnego
przychodu z 2005 roku), przede wszystkim dzi´ki dobrym wynikom obszaru
zajmujàcego si´ produkcjà maszyn konstrukcyjnych. Pod koniec czerwca

p∏ynnoÊç Grupy wynosi∏a 6,7 mld euro, mniej o 2,1 mld euro w porównaniu do 8,8 na koniec marca. Jest to
wynikiem zwrotu netto po˝yczek obligacyjnych na kwot´ 700 mln euro
(zwrot 1,7 mld euro i nowa emisja
na kwot´ 1 mld euro), redukcji zad∏u˝enia bankowego oraz przedterminowych cesji nale˝noÊci na kwot´ oko∏o 1 mld. JeÊli chodzi o wyniki za I pó∏rocze, nale˝y podkreÊliç, ˝e obroty
Grupy wynios∏y 26,2 mld euro, wzros∏y
zatem o 14,7% w porównaniu
do pierwszych szeÊciu miesi´cy 2005
roku. Wynik z zarzàdzania zwyczajnego
zosta∏ wi´cej ni˝ podwojony (dzi´ki
poprawie odnotowanej w obszarze samochodów osobowych) i wzrós∏ z 407
mln euro w pierwszym pó∏roczu 2005
do obecnych 982 mln euro. Sprzeda˝
Fiata Auto przekroczy∏a 1 mln samochodów, poziom, który osiàgni´to
po raz ostatni w 2001 r.

Nowe
porozumienia
w Chinach i Rosji

Rachunek ekonomiczny Grupy Fiat
2006

(w milionach euro)

I pó∏rocze

zmiana
w porównaniu
z 2005

13.608

12,9%

659

299

659

-57

542

69

330

113

2006

Przychody netto

zmiana
w porównaniu
z 2005

26.164

14,7%

Wynik z zarzàdzania zwyczajnego

982

575

Wynik operacyjny

982

-463

Wynik przed opodatkowaniem

774

-260

Zysk netto (Grupy i spó∏ek trzecich)

481

-29

Joint-venture
z Crédit Agricole
Fiat Auto i Crédit Agricole podpisa∏y
porozumienie majàce na celu
stworzenie parytetowej spó∏ki jointventure o nazwie Fiat Auto Financial
Services (FAFS). Zadaniem nowej
spó∏ki, która przej´∏a
dotychczasowà dzia∏alnoÊç Fidis,
b´dzie finansowanie sieci sprzeda˝y
Fiata w Europie, us∏ugi leasingowe
i obs∏uga flot, a tak˝e kredyty dla
klientów na zakup samochodu. FAFS
b´dzie dzia∏aç w 13 krajach,
z kapita∏em 13 mld euro i b´dzie
korzystaç z doÊwiadczenia Crédit
Agricole, leadera w kredytach
konsumenckich w Europie. Fiat Auto
otrzyma równowartoÊç 50% FAFS
w wysokoÊci 1 mld euro. WartoÊç
spó∏ki joint-venture zosta∏a
oszacowana na 2 mld euro.

Przychody netto
II kwarta∏

(w milionach euro)

I pó∏rocze
zmiana
w porównaniu
z 2005

2006

zmiana
w porównaniu
z 2005

6.552

18,9%

12.691

21,0%

3.014

6,2%

Maszyny rolnicze i budowlane (CNH)

5.666

9,6%

2.286

5,2%

Pojazdy u˝ytkowe (Iveco)

4.357

5,1%

3.230

porównanie
niemo˝liwe

6.434

porównanie
niemo˝liwe

403

0,5%

(1.877)

-

13.608

12,9%

2006
Samochody osobowe
(Fiat Auto, Maserati i Ferrari)

Komponenty i systemy produkcyjne
(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau)

Inne rodzaje dzia∏alnoÊci
(Us∏ugi, Edytorstwo, Holdingi i inne)

775

-1,5%

Wydzielone rodzaje dzia∏alnoÊci

(3.759)

-

Razem Grupa

26.164

14,7%

Wynik z zarzàdzania zwyczajnego
II kwarta∏
2006
134

(w milionach euro)

zmiana
w porównaniu
z 2005

206

I pó∏rocze
2006

Samochody osobowe
(Fiat Auto, Maserati i Ferrari)

183

zmiana
w porównaniu
z 2005

421

273

-8

Maszyny rolnicze i budowlane (CNH)

410

5

163

81

Pojazdy u˝ytkowe (Iveco)

233

103

105

14

(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau)

187

50

Inne rodzaje dzia∏alnoÊci
i wydzielone rodzaje dzia∏alnoÊci

(31)

(16)

6

Komponenty i systemy produkcyjne

(Us∏ugi, Edytorstwo, Holdingi i inne)

659

299

Razem Grupa

982

-4
575
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II kwarta∏

Grupa Fiat nadal kontynuuje swojà
strategi´ rozwoju i ekspansji
na nowych rynkach, realizowanà
przez „celowe” porozumienia
z najwa˝niejszymi miejscowymi
koncernami. Uzgodniono zatem
terminy trzech nowych sojuszy
przemys∏owych. W Chinach Iveco,
Fiat Powertrain Technologies i Saic
Motor Corporation podpisa∏y pakt
o wspó∏pracy w sektorze silników
Diesla. Iveco zawar∏o ponadto spó∏k´
joint-venture w dziedzinie ci´˝kich
pojazdów – inicjatywa przewiduje,
mi´dzy innymi, monta˝ gamy Stralis.
W Rosji produkowany b´dzie
natomiast Fiat Ducato, dzi´ki
uzgodnieniom z Grupà Severstal.
O szczegó∏ach nowych sojuszy wi´cej
w kolejnym wydaniu pisma.
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Marzenia
bez granic
Nowa Alfa Romeo Spider, nast´pczyni
Giulietty i Duetto, ∏àczy osiàgi rasowego
auta sportowego z elegancjà nadwozia
i komfortem niespotykanym w kabrioletach.
Model dost´pny jest z dwoma silnikami:
cztero- i szeÊciocylindrowym o mocy
185 i 260 KM.

Lato to czas podró˝y, wakacji i wra˝eƒ. I kabrioletów. W tym roku
na drogach królowaç b´dzie nowa Alfa Romeo Spider, oczekiwana przez
mi∏oÊników marki. Dwuosobowe modele Alfa Romeo nie sà bowiem zwyk∏ymi autami, lecz „instant classic”. Ich misjà jest zapisanie si´ na stronach
historii motoryzacji, a w przysz∏oÊci wzbudzanie zainteresowania kolekcjonerów. Tak jak Giulietta Spider z 1955 roku, którà Pininfarina nazywa∏ czule „panienkà”: idealny koktajl designu, technologii, osiàgów i przyjemnoÊci
jazdy. Albo Duetto z 1966 roku, produkowany przez prawie trzydzieÊci lat,
czy te˝ Alfa Spider z 1995 roku, pierwszy samochód z silnikiem w uk∏adzie
poprzecznym i przednim nap´dem.
Wspólnym mianownikiem tych modeli jest sportowy duch Alfy Romeo i w∏oskiej sztuki projektowania, firmowanej – we wszystkich trzech przypadkach
– przez Pininfarin´. W∏aÊnie ta pracowania karoserii stworzy∏a, we wspó∏pracy z Centro Stile Alfa Romeo, nowà Spider, produkowanà w zak∏adzie tego
w∏oskiego projektanta w San Georgio Canavese.
P∏yta podwozia i mechanika nowego „roadstera” wywodzi si´ z coupé Brera. Pomimo 4,39 metra d∏ugoÊci, daje wra˝enie auta kompaktowego. Model wyró˝niajà smuk∏e linie, agresywny przód zdominowany tradycyjnà tarczà
Alfy i ty∏ o muskularnym kszta∏cie z dwoma zaznaczonymi „owiewkami”, które przypominajà Giuliett´ Spider. Sportowe wra˝enie podkreÊlajà dwa zabez-

pieczajàce relingi roll-bar: to element
bezpieczeƒstwa, który charakteryzuje
równie˝ styl auta.
Przy opracowaniu wn´trza kierowano
si´ przede wszystkim wygodà i komfortem kierowcy: wskaêniki skierowane sà w jego stron´, a prze∏àczniki
sterujàce znajdujà si´ w zasi´gu r´ki.
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e nowa
Alfa Romeo Spider zosta∏a wyposa˝ona we wszystkie innowacyjne rozwiàzania, które zapewniajà maksymalnà przyczepnoÊç do drogi i przyjemnoÊç jazdy. Ale nowego modelu
nie mo˝na traktowaç jako „pere∏ki”
do jazdy po torze. To samochód

nostek nale˝y bezpoÊredni wtrysk paliwa i system zmiany ciàg∏ej faz zaworów ssàcych i wydechowych. Te dwa
zaawansowane rozwiàzania techniczne pozwalajà po∏àczyç osiàgi, elastycznoÊç jazdy, niskie zu˝ycie paliwa
i minimalny poziom emisji. Dla obydwu silników dost´pna jest manualna skrzynia biegów z szeÊcioma prze-

∏o˝eniami. Inny jest natomiast schemat przek∏adni: przedni w jednostce
czterocylindrowej 2.2 i integralny Q4
ze Êrodkowym mechanizmem ró˝nicowym Torsen w szeÊciocylindrowym silniku 3.2 – to bardzo wyrafinowane
rozwiàzanie techniczne dla tych, którzy
oczekujà maksymalnych osiàgów podczas sportowej jazdy. Imponujàce

DANE TECHNICZNE
Silniki

Liczba
cylindrów

PojemnoÊç

Moc

Pr´dkoÊç
maks.

Przyspieszenie
od 0-100

Zu˝ycie*

2.2 JTS

4 – w rz´dzie

2198 cm3

185 KM

217 km/h

8,8 s

9,4 l/100 km

Spider/Exclusive

3.2 V6 Q4

6–V

3195 cm3

260 KM

235 km/h

7s

11,5 l/100 km

Exclusive

* cykl mieszany

Wyposa˝enie
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do codziennego u˝ytku, do pracy
i na wakacje, który oferuje komfort
luksusowej berliny i baga˝nik o niebanalnej pojemnoÊci (ponad 250 l).
Dost´pne sà dwa silniki, obydwa benzynowe: czterocylindrowy 2.2 JTS
o mocy 185 KM i szeÊciocylindrowy
w uk∏adzie V 3.2 o mocy 260 KM.
Do cech charakterystycznych tych jed-
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Powrót do Spidera
Uwa˝a si´, ˝e kabriolet nie jest jednym z rodzajów
samochodu, to jest samochód przez du˝e S. ˚aden inny
typ nie budzi tak silnych skojarzeƒ. ˚aden inny nie jest
równie˝ tak uwodzicielski. Mo˝na go prowadziç, czujàc
wiatr we w∏osach – to niepowtarzalne wra˝enie z lekkà
nutkà zmys∏owoÊci. Dzi´ki niemu wtapiamy si´
w otoczenie, mamy bezpoÊredni kontakt z naturà.
Do tego dochodzi magia kina, które od zawsze szeroko
korzysta∏o ze sportowych kabrioletów: od Lancii Aurelia
B24 z filmu „I Bóg stworzy∏ kobiet´”, który w 1956 roku
wylansowa∏ Brigitte Bardot, po Triumpha TR3, którym
podró˝owa∏ Mastroianni w filmie „Dolce Vita”, a˝
po nazbyt cz´sto wspominanà Duetto z „Absolwenta”
i Thunderbird z filmu „Thelma i Louise”.
Z∏ota epoka kabrioletów przypada na prze∏om lat 50.
i 60. Nowy trend stworzy∏y Angielki w swoich eleganckich
MG, Austin Healey i Triumph, prostych i spartaƒskich.
Niemcy, z kolei, mieli z jednej strony bardzo sportowe
Porsche 356 Cabrio, z drugiej eleganckie
Mercedesy 190SL, a potem 230SL. Paradoksalnie we
W∏oszech kabriolet nigdy nie by∏ popularny tak, jak
w Europie Pó∏nocnej. W∏oski przemys∏ potrafi∏ jednak
produkowaç wspania∏e kabriolety, poczàwszy od Giulietty

Spider. Powsta∏a ona na ˝yczenie Maxa Hoffmana,
legendarnego importera najbardziej presti˝owych marek
europejskich do Stanów Zjednoczonych. Giulietta Spider,
projektu Pininfariny, mia∏a wiele atutów, a do tego
wyrafinowanà mechanik´. Silnik czterocylindrowy,
w ca∏oÊci z lekkiego stopu, wyprzedza∏ o dwadzieÊcia lat
jednostki konkurencji. Porsche z tamtego okresu
posiada∏y silniki wywodzàce si´ z popularnego
Volkswagena Maggiolino, natomiast korpus silników
Triumpha pochodzi∏ z traktora. Jak na ówczesne czasy,
wyjàtkowe by∏y równie˝ osiàgi, podobnie jak przyczepnoÊç
do jezdni. Ale to nie wszystko. Giulietta mog∏a si´
poszczyciç komfortem lepszym od angielskich spiderów.
Posiada∏a, na przyk∏ad, opuszczane szyby i dach, który
mo˝na by∏o wygodnie zamknàç; jej zamorskie konkurentki
wymaga∏y montowania sk∏adanej ramy, na której
rozciàgano tkanin´ ochronnà. Nag∏a ulewa potrafi∏a wi´c
do cna przemoczyç pasa˝erów zanim zdo∏ali zamknàç
dach. Odczuwa∏y to zw∏aszcza kobiety w eleganckich
kostiumach, dla których taka sytuacja mog∏a skoƒczyç
si´ prawdziwà katastrofà. Byç mo˝e w∏aÊnie dlatego
wÊród kobiet wi´kszym powodzeniem cieszyli si´
w∏aÊciciele Giulietty Spider.

g∏yby budziç podejrzenie, i˝ samochód jest trudny w manewrowaniu,
ale nowà Spider mo˝na w rzeczywistoÊci zaparkowaç jednym palcem.
Nie ma ona nic wspólnego z dawnà
Duetto, która – bez wspomagania
kierownicy – wymaga∏a mi´Êni atlety.
Nowa Alfa zaskakuje melan˝em sportowego charakteru i komfortu. Nie
ma wi´c nic wspólnego z typowymi
kabrioletami z dawnych lat, które by∏y
„dure e pure”, czyli twarde i ubogie.
Gwarantowa∏y dobrà zabaw´, ale nie
by∏y wygodne.
Teraz kierowca jest dopieszczony.
Elektryczne sterowanie dachem po-

S∏oneczny dzieƒ, droga
pe∏na zakr´tów, pi´kna kobieta
i Alfa Spider. Oto typowe – dla
m´˝czyzn – wyobra˝enie
wymarzonych wakacji. KiedyÊ
spidery by∏y bowiem
samochodami kojarzonymi
cz´sto z postacià playboya.
DziÊ ten dwuosobowy kabriolet
znajduje wielu nabywców tak˝e
wÊród kobiet.
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osiàgi zapewnia ju˝ mniejszy silnik:
od 0 do 100 km/h rozp´dza si´ w 8.8
sekundy i osiàga pr´dkoÊç maksymalnà 217 km/h. To wi´cej ni˝ potrzeba
nawet na autostradach niemieckich,
które – chyba jako ostatnie na Êwiecie
– pozwalajà na wciÊni´cie peda∏u gazu bez ryzyka utraty prawa jazdy.
W rzeczywistoÊci spidery nie sà stworzone do jazdy po autostradzie. Choç
w nowym modelu Alfy zadbano o aerodynamik´, co pozwala na jazd´
z odkrytym dachem przy dopuszczalnej pr´dkoÊci 130 km/h bez ucià˝liwych zawirowaƒ powietrza. Wi´cej
przyjemnoÊci przyniesie z pewnoÊcià
jednak jazda trasà „widokowà”, z wieloma zakr´tami, którà mo˝na pokonaç ze spacerowà pr´dkoÊcià, cieszàc si´ z promieni s∏oƒca i powiewu
wiatru na skórze, z poczucia wolnoÊci,
które zapewniajà tylko kabriolety
(i motocykle). A gdy podró˝ujemy samotnie, mo˝emy pozwoliç sobie
na ostrzejszà jazd´ i upajaç si´ odg∏osem silnika i doskona∏ymi w∏aÊciwoÊciami dynamicznymi samochodu. To
zas∏uga przednich wysokich, czworobocznych zawieszeƒ i tylnych typu
Multilink (stosowanych w Alfach Romeo). To równie˝ zas∏uga uk∏adu kierowniczego, który jest typowo sportowy; 2 i 1/4 obrotu ko∏a kierownicy dla
pe∏nego skr´tu. Tak niski stopieƒ
prze∏o˝enia oraz obszerne opony mo-

15

ARTYKU¸ REKLAMOWY

Zamykana
jednym
dotkni´ciem
Dach nowej Alfy Romeo Spider
otwiera si´ ca∏kowicie i jest
sterowany przez uk∏ad
elektrohydrauliczny. Wystarczy
wczeÊniej zatrzymaç
samochód, zaciàgnàç hamulec
r´czny (zabezpieczenie przez
przypadkowym otwarciem
podczas jazdy) i nacisnàç
przycisk: otwarcie lub
zamkni´cie dachu nast´puje
automatycznie w ciàgu kilku
sekund. By zapewniç lepszà
izolacj´ termicznà
i akustycznà, struktura dachu
sk∏ada si´ z dwóch warstw.
Wewn´trzna posiada wysokie
w∏aÊciwoÊci wyg∏uszajàce.
Przy otwartym dachu,
mo˝na zamontowaç
przeêroczystà owiewk´, która
ogranicza turbulencje
powietrza w kabinie i pozwala
na komfortowà jazd´ równie˝
przy pr´dkoÊci osiàganej
na autostradzie.
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zwala mu, na przyk∏ad, na otwarcie
dachu samochodu lub na jego zamkni´cie w ciàgu kilku sekund po naciÊni´ciu jednego przycisku. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja zapewnia idealnà temperatur´ w ka˝dych warunkach, natomiast sprz´t hi-fi Sound System Bose o mocy 570
Watt (tak, dobrze przeczytaliÊcie)
i szeÊç g∏oÊników, pozwala na wychwycenie ka˝dego niuansu w wykonaniu Berliner Philharmoniker, czy te˝
Charliego Mingusa.
Na koniec jeszcze kilka informacji
o bezpieczeƒstwie aktywnym i pasywnym. Oprócz ABSu z EBD, Spider oferuje w standardzie elektroniczne systemy do kontroli stabilnoÊci pojazdu
(VDC) i nap´du (ASR). Obok przednich i bocznych poduszek powietrznych, wyposa˝ony jest w poduszki
chroniàce kolana (seryjnie dla kierowcy i opcjonalnie dla pasa˝era). Szczególnà uwag´ zwrócono na bezpieczeƒstwo w przypadku dachowania.
Oprócz dwóch relingów zabezpieczajàcych roll-bar, znajdujàcych si´ za zag∏ówkami, auto posiada specjalnà
konstrukcj´, biegnàcà wokó∏ przedniej szyby, wykonanà z wysokowytrzyma∏oÊciowej stali. To prawdziwa kapsu∏a bezpieczeƒstwa.
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profesjonalista
W Polsce debiutuje piàta generacja pojazdu
u˝ytkowego, który przez 28 lat pozyska∏
1,7 miliona nabywców. Gwarancj´ sukcesu
dodatkowo zapewni design Giugiaro, jeszcze
bardziej „zielone” silniki oraz prawie 2500
dost´pnych wersji.

Niektóre wyroby ju˝ w chwili narodzin skazane sà na sukces. Ale nawet
najbardziej udany produkt potrzebuje odÊwie˝enia. I tu pojawiajà si´ „problemy”:
o ile bowiem ∏atwo jest poprawiaç wyrób nie wolny od defektów, o tyle trudno
udoskonalaç coÊ, co ju˝ wczeÊniej by∏o bliskie idea∏owi. A taka w∏aÊnie sytuacja
ma miejsce w przypadku Iveco Daily, pojazdu u˝ytkowego, który, po 28 latach
od swego debiutu i zdobyciu 1,7 mln klientów, wcià˝ pozostaje liderem europejskiego rynku. Wyprodukowanie jego nast´pcy by∏o zadaniem niezwykle trudnym,
nic wi´c dziwnego, ˝e na jego realizacj´ Iveco przeznaczy∏o 250 mln euro i postara∏o si´ o kreatywnà wspó∏prac´ z Giorgetto Giugiaro. „W efekcie – t∏umaczy∏
dyrektor pe∏nomocny Paolo Monferino blisko 300 dziennikarzom z ca∏ej Europy,
którzy zjechali do Turynu na premier´ nowego modelu – powsta∏ nasz najlepszy
wyrób. Symbol strategii Iveco. Od nowego Daily wymagamy, by gwarantowa∏ ciàg∏oÊç sukcesu osiàgni´tego przez jego poprzednika”.
Po raz kolejny Iveco oferuje du˝o „treÊci”, owo „profesjonalne DNA”, docenione
przez tak wielu klientów. Sekret modelu tkwi w umiej´tnoÊci ewoluowania bez
uszczerbku dla takich wartoÊci, jak sprawnoÊç, wydajnoÊç czy uniwersalnoÊç zastosowaƒ, dzi´ki którym na ca∏ym Êwiecie Daily kupowane jest co pi´ç minut.
Nowy pojazd jest owocem dialogu klienta, wymagajàcego niezawodnoÊci, solidnoÊci i produktywnoÊci, oraz firmy Iveco, posiadajàcej wysokie kompetencje
i ogromne doÊwiadczenie w dziedzinie motoryzacji. Efektem jest szeroka gama
pojazdów, zaspokajajàcych potrzeby wynikajàce z najró˝niejszych zastosowaƒ.
W zale˝noÊci od ci´˝aru, ka˝da z wersji dzieli si´ na trzy klasy – L, S i C –, dost´pne zarówno w odmianie baga˝owej jak i kabinowej. W ka˝dej klasie – której odpowiada ÊciÊle okreÊlony segment klientów – proponowanych jest pi´ç zespo∏ów nap´dowych oraz kilkanaÊcie rozstawów (odleg∏oÊci pomi´dzy osiami

www.ivecodaily.pl

STYL FIRMOWANY PRZEZ GIUGIARO
DziÊ pojazd u˝ytkowy jest nie tylko narz´dziem do pracy, ale i wizytówkà, za pomocà której firma eksponuje swój wizerunek, wyznawane wartoÊci i filozofi´. W∏aÊnie dlatego opracowanie stylu nowego
Daily powierzono jednemu z najwybitniejszych mistrzów designu – Giorgetto Giugiaro. Spod o∏ówka twórcy Alfy Brera (˝eby wymieniç tylko jego najnowsze dzie∏o
na niwie motoryzacyjnej) powsta∏ samochód dostawczy o harmonijnych, ale wyraênych liniach. Cz´Êç przednià zdominowa∏o typowe dla Iveco family feeling.
Szczególnie udane jest po∏àczenie dachu, maski i zderzaka, którego podniesiona pozycja nie doÊç, ˝e poprawia estetyk´ samochodu, to jeszcze zwi´ksza
bezpieczeƒstwo jego pasa˝erów. W tà
oryginalnà, jak˝e ujmujàcà, ca∏oÊç doskonale wkomponowujà si´ przednie reflektory zintegrowane ze Êwiat∏ami przeciwmgielnymi. Przy opracowywaniu cz´Êci tylnej projektantowi przyÊwieca∏a myÊl
o równowadze i sile, demonstrowanej
zw∏aszcza przez zamontowany na dachu
spojler z wlotami powietrza. Widziane
z profilu, Daily wyra˝a harmoni´ i solidnoÊç, a po jego bokach wyró˝niajà si´
szerokokàtne lusterka zewn´trzne, gwarantujàce doskona∏à widocznoÊç do ty∏u.
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kó∏), d∏ugoÊci, pojemnoÊci ∏adunkowych
i konfiguracji drzwi, dajàcych ∏àcznie blisko 2500 kombinacji. Daleko posuni´te
sà równie˝ prace nad wersjà 4x4. Krótko
mówiàc, Daily zadowoli nawet najbardziej
wymagajàcego klienta. Czynnikami decydujàcymi o sukcesie Daily sà te˝ rozbudowana sieç punktów sprzeda˝y i stacji
serwisowych (prawie 2000 na terenie
Europy), wyró˝niajàca si´ wysokim profesjonalizmem swych pracowników, oraz
zró˝nicowane formy finansowania zakupu, w wi´kszoÊci „szyte na wymiar” przez
konsultantów Iveco. W zaledwie kilka dni
po pojawieniu si´ nowego modelu
na rynku, ch´ç jego kupna wyrazi∏o ju˝
ponad 5 tysi´cy klientów w ca∏ej Europie.
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sukcesu
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Od debiutu w 1978 r. Iveco Daily
wprowadzi∏o kilka innowacji
wyznaczajàcych standardy
techniczne, do których inni musieli
si´ dostosowaç. Chodzi o nadwozie
oparte na pod∏u˝nicach, silnik
na metan i turbodiesel z wtryskiem
bezpoÊrednim, intercooler, skrzynia
∏adunkowa o pojemnoÊci 17 m3
i wysokoÊci 210 cm. W latach
1978-1995 wyprodukowano
ponad 450 tys. egzemplarzy, co dla
„ma∏ej ci´˝arówki” – jak szybko
nazwano Daily – by∏o sukcesem
bezprecedensowym i wynika∏o
z nieustannego odÊwie˝ania gamy.
W roku 1985 na rynku pojawi∏o si´
turboDaily (z najmniejszym
w Europie silnikiem turbodiesla
z bezpoÊrednim wtryskiem),
a wkrótce potem wojskowa
wersja 4x4 i pierwsze Daily
elektryczne. W 1989 r. gam´
poddano pierwszemu restylingowi,
a dekad´ póêniej pojawi∏a si´
wersja zasilana metanem (CNG,
compressed natural gas). Dzi´ki
temu rozwiàzaniu Daily jest dziÊ
najbardziej ekologicznà wersjà Iveco
i jednym z najbardziej ekologicznych
pojazdów u˝ytkowych na Êwiecie.
W mi´dzyczasie, a dok∏adnie
w 1991 r., popularnoÊç furgonu
wykroczy∏a poza Europ´, bowiem
w chiƒskim mieÊcie Nankin
zainicjowano prac´ pierwszej linii
monta˝u samochodów o ci´˝arze
od trzech do pi´ciu ton. W 1996 r.
przeprowadzono drugi restyling,
w efekcie którego powsta∏o nowe
Daily, podkreÊlajàce walory swojego
poprzednika. W 2000 r. sukcesy
modelu okrasi∏ presti˝owy tytu∏
„Vana roku”. W najbli˝szych latach
Iveco b´dzie koncentrowaç si´
na nowych generacjach silników.

Kabin´ Daily
zaprojektowano
tak, by zapewniç
kierujàcemu
i pasa˝erom
max. komfort.
Dêwigni´ zmiany
biegów
umieszczono
na Êrodku deski
rozdzielczej.

SOLIDNOÂå I TECHNOLOGIA
SolidnoÊç i niezawodnoÊç to dwa najwi´ksze atuty Iveco Daily. Klasyczny
uk∏ad pod∏u˝nic i belki poprzecznej
gwarantuje sztywnoÊç strukturalnà
oraz wysokà wytrzyma∏oÊç na zm´czenie i wp∏yw czasu.
Elektryka zosta∏a ca∏kowicie przeprojektowana i wzbogacona o innowacyjne rozwiàzania. W porównaniu z tradycyjnym okablowaniem, w nowym Daily
zastosowano architektur´ CAN-BUS,
która wymaga 30% po∏àczeƒ mniej ni˝
przy tradycyjnym okablowaniu, u∏atwia
diagnostyk´ i oferuje nowatorskie,
zbie˝ne z technicznà ewolucjà funkcje.
Te ostatnie to m.in. nowe wyÊwietlacze
oraz Tripcomputer z poszerzonà gamà
us∏ug i obszerniejszà bazà danych.
W modelu zastosowano nowe rozwiàzania, jak: nowy zamek drzwi tylnych,
zbiornik paliwa, umieszczony o 20 cm
wy˝ej ni˝ w poprzednim modelu, oraz

drzwi boczne, wyposa˝one w podwieszony system przesuwny, który zmniejsza wysi∏ek podczas ich otwierania.
MOCNE I EKOLOGICZNE SILNIKI
Nadany przez ekspertów tytu∏ „mistrza w dziedzinie silników” Iveco Daily zawdzi´cza sprawdzonemu nap´dowi tylnemu oraz zespo∏om nap´dowym. Pierwszy gwarantuje przeniesienie nap´du na ko∏a dok∏adnie
w punkcie max. obcià˝enia, a silniki
o zwi´kszonej mocy plasujà si´ w Êcis∏ej czo∏ówce jednostek przeznaczonych dla pojazdów tego typu. Klient
ma do wyboru silniki o pojemnoÊci
2.3 lub 3 l, pierwsze o mocy 96, 116
lub 136 KM, a drugie 146 lub
176 KM. Wszystkie pi´ç jednostek to
czterocylindrowe turbodiesle z wtryskiem common rail.
Aby zmniejszyç czas i koszty postojów
technicznych wymiana oleju i filtra

Pr´dkoÊç 100 km/h

42 metry
droga hamowania
100 metrów

nast´puje co 40 tysi´cy kilometrów.
W silniku 2.3 l zastosowano pas z´baty, który nale˝y wymieniç po przejechaniu 240 tysi´cy km, a jednostk´ trzylitrowà wyposa˝ono w ∏aƒcuch
rozrzàdu z gwarancjà eksploatacji do
350 tysi´cy km. To wa˝ne dla wszystkich tych, którzy szukajà pojazdu,
który przez ca∏y czas musi byç
„na chodzie”.
Aby sprostaç surowym wymogom
normy emisji spalin Euro 4, w nowym
Daily zastosowano nowà technologi´
EGR (Exhaust gas recirculation), która redukuje poziom emisji poprzez recyrkulacj´ okreÊlonej iloÊci spalin,
sch∏adzanych i ponownie wprowadzanych do komory spr´˝ania.

Tak˝e mikrobusy
Doskona∏y do transportu towarów, zapewnia równie˝ wygodny przewóz osób.
Do walorów typu niezawodnoÊç i solidnoÊç Daily Irisbus dodaje komfort
autobusu wycieczkowego. Struktura pod∏u˝nic z p∏askà pod∏ogà jest wprost
idealna do budowania na niej pojazdu mieszczàcego nawet 28 pasa˝erów.
Du˝e przeszklone powierzchnie nape∏niajà wn´trze Êwiat∏em, a nowe,
rozk∏adane fotele, zaopatrzone sà w chowane pod∏okietniki. Dla zwi´kszenia
komfortu zastosowano zawieszenia pneumatyczne oraz regulowanà
indywidualnie klimatyzacj´, w samochodach przewidzianych dla ch∏odniejszej
strefy klimatycznej przewidziano równie˝ dodatkowe ogrzewanie.

KOMFORT LIMUZYNY
Nowe Daily wyposa˝ono w bardzo wydajny uk∏ad hamulcowy. Zastosowanie samowentylujàcych tarcz o wi´kszej Êrednicy zredukowa∏o drog´ hamowania ze 100 do 0 km/godz. do
zaledwie 42 m przy pe∏nym obcià˝eniu. O tym, ˝e Daily jest jednym z najbezpieczniejszych na rynku decyduje
jednak ogó∏ rozwiàzaƒ technicznych
z najnowoczeÊniejszymi systemami
kontrolnymi, jak ABS z elektronicznym
korektorem si∏y hamowania (EBD).
Ponadto mo˝e byç równie˝ wyposa˝one w ESP, system stabilizacji toru jazdy, oraz ASR, urzàdzenie redukujàce
poÊlizg kó∏ nap´dowych przy przyspieszaniu. Mikrobusy, oprócz standardowych prób, musia∏y przejÊç te˝ badanie sk∏onnoÊci do wywracania si´, której prawodawstwo europejskie na t´
chwil´ jeszcze nie przewiduje. JeÊli
chodzi o bezpieczeƒstwo pasywne, to
nowe Daily proponuje poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa˝era plus
dwie kurtyny boczne. Na drodze praktycznie nie pami´ta si´ o jego pokaênych gabarytach i ci´˝arze, bo daje si´
prowadziç i kontrolowaç z zaskakujàcà
∏atwoÊcià. Jego mocnymi stronami sà
tak˝e komfort i dynamicznoÊç jazdy:
ci´˝arowe (czytaj solidne) nadwozie,
zawieszenie osi przednich o niezale˝nych ko∏ach oraz tylnych ze sztywnym
mostem zapewniajà Daily mistrzowskà przyczepnoÊç do nawierzchni.
Iveco Daily, zaprojektowane do pracy,
myÊli te˝ o tych, którzy jà wykonujà. Kabina gwarantuje wygodne podró˝owanie. Na ergonomi´ wp∏ywa przestronnoÊç, pozycja do jazdy, dost´pnoÊç
przyrzàdów, widocznoÊç i mo˝liwoÊç
dowolnego konfigurowania wn´trza.
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Dzi´ki uk∏adowi hamulcowemu z 4 tarczami samowentylujàcymi, wyposa˝onemu w ABS i EBD, Daily
zaskakuje krótkà drogà hamowania: przy 100 km/godz. pojazd z obcià˝eniem zatrzymuje si´ ju˝ po 42 m.
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Bezpieczniej
z ESP

Elektroniczny system kontroli
stabilnoÊci pojazdu ESP to, po ABS,
jedno z najwa˝niejszych rozwiàzaƒ
minimalizujàcych wystàpienie wypadków.
Dzisiaj Fiat proponuje go równie˝
w mniejszych modelach. PrzeÊledêmy,
jak dzia∏a ten system.
W ostatnim FWN pisaliÊmy o udoskonaleniach w samochodach, zapewniajàcych wi´ksze bezpieczeƒstwo podczas wypadków drogowych. Teraz
omówimy technologie, umo˝liwiajàce unikanie niebezpiecznych sytuacji.
Proces ten rozpoczà∏ si´ kilkanaÊcie lat temu wraz z wprowadzeniem systemu zapobiegajàcemu blokowaniu podczas hamowania, czyli ABS-owi, który
od 1 lipca br. jest montowany standardowo we wszystkich samochodach.
Obecnie system ten jest bardziej zaawansowany dzi´ki uk∏adowi ESP, zapobiegajàcemu utracie sterownoÊci, który pozwala na zachowanie panowania
nad samochodem w trudnych warunkach. ESP rozpoznaje bowiem ryzyko
wpadni´cia pojazdu w poÊlizg i nie dopuszcza do niego (np. w przypadku ma∏ej przyczepnoÊci spowodowanej deszczem, Êniegiem, zabrudzonym asfaltem, czy te˝ podczas nag∏ych manewrów). Niezwykle wa˝nà rol´ ESP potwierdza Max Mosley, Prezydent Mi´dzynarodowej Federacji Samochodowej
FIA, który zaproponowa∏ przyznanie „szóstej gwiazdki” modelom, które nie
tylko uzyska∏y najwy˝szà ocen´ w testach EuroNCAP, ale tak˝e posiadajà
w standardzie system ESP. Sama organizacja EuroNCAP poleca tak˝e zakup
samochodów posiadajàcych ESP.
Fiat postanowi∏ przyczyniç si´ do popularyzacji elektronicznej kontroli stabilnoÊci, oferujàc ten system praktycznie w wi´kszoÊci modeli Fiata, Alfa Romeo i Lancia. Tak˝e w tych najmniejszych, poczynajàc od Pandy.
W zrozumieniu dzia∏ania ESP przyda si´ kilka podstawowych informacji. Otó˝,
na prostej, przy sta∏ej pr´dkoÊci, nie dzia∏a ˝adna si∏a, która mo˝e spowodowaç zboczenie samochodu z toru jazdy. Ale gdy skr´camy ko∏em kierownicy,

odczuwamy si∏´ odÊrodkowà, która
jest równowa˝ona przez przyczepnoÊç
kó∏. PrzyczepnoÊç mo˝e si´ mocno
obni˝aç, gdy asfalt jest mokry lub pokryty ˝wirem, plamami oleju, itp., dochodzàc prawie do zera podczas jazdy
po Êniegu. Na przyk∏ad, jeÊli przyspieszamy lub hamujemy, korzystamy cz´Êciowo z przyczepnoÊci i mniej jej pozostaje do równowa˝enia si∏y odÊrodkowej. Dlatego, zbyt gwa∏towne przyspieszenie, nag∏y skr´t, po∏àczony
na przyk∏ad ze zwolnieniem peda∏u gazu, itp., mo˝e spowodowaç utrat´
przyczepnoÊci kó∏. Samochód mo˝e
mieç wtedy tendencj´ do zacieÊniania
∏uku zakr´tu. Kiedy np. zacznie skr´caç w lewo, jego przód wchodzi w zakr´t mocniej ni˝ ty∏. Innymi s∏owy, ty∏
zaczyna wyprzedzaç przód samochodu, powodujàc obrót auta wokó∏ w∏asnej osi i spychajàc samochód w stron´, w którà skr´ca auto: to zjawisko

Panowanie
w ka˝dej sytuacji
Romeo) oferowane jest
po korzystnej cenie w wi´kszoÊci
gamy, tak˝e w najmniejszych
modelach. System dost´pny jest
np. w Fiacie Panda, Grande Punto,
Idea, Lancia Epsilon i Musa, a tak˝e
we wszystkich modelach Alfa

Romeo. Zawsze wspó∏pracuje te˝
z systemem zapobiegajàcym
poÊlizgowi kó∏ nap´dowych (ASR)
i Hill Holderem, tj. urzàdzeniem,
które u∏atwia ruszanie pod gór´
blokujàc hamulce i zwalniajàc je
automatycznie podczas ruszania.

Tor w Balocco (Vercelli): nag∏y skr´t kierownicy przy ponad 100 km/h w celu unikni´cia niespodziewanej
przeszkody. System ESP wspomaga panowanie nad torem jazdy. Bez elektronicznego urzàdzenia, tylko szybki
skr´t w przeciwnym kierunku i doÊwiadczenie kierowcy testowego pozwoli∏y uniknàç wypadni´cia z jezdni.
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Dla Fiata, Lancii i Alfy Romeo
elektroniczna kontrola stabilnoÊci
to – po ABS – najbardziej
innowacyjne rozwiàzanie
w dziedzinie bezpieczeƒstwa
aktywnego. Dlatego nie
przypadkowo ESP (lub VDC w Alfie
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Z ESP

BEZ ESP
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Dwa rz´dy zdj´ç, które
wykonano na torze
próbnym w Balocco,
pokazujà ró˝ne
zachowanie Fiata Grande
Punto – z systemem ESP
i bez niego – podczas
typowego, nag∏ego
manewru skr´tu.
Symulowano w tym
przypadku sytuacj´,
podczas której kierowca
wchodzi w zakr´t
z nadmiernà pr´dkoÊcià.
Instynktowna reakcja to
zwolnienie peda∏u gazu.
Na foto po prawej
stronie, wy∏àczono
system ESP. Bez
elektronicznego
urzàdzenia, nag∏e
przeniesienie obcià˝enia
powoduje nadsterownoÊç
– samochód wykonuje
obrót, ustawiajàc si´
ty∏em do kierunku jazdy.
Z w∏àczonym systemem
zapobiegajàcym utracie
stabilnoÊci (foto po lewej
stronie), samochód
zachowuje tor jazdy
i umo˝liwia idealne
nad nim panowanie.
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PODSTEROWNOÂå

NADSTEROWNOÂå

Tak dzia∏a system zapobiegajàcy utracie przyczepnoÊci

zosta∏o nazwane „nadsterownoÊcià”;
przeciwstawne okreÊlenie do nadsterownoÊci to „podsterownoÊç”- samochód ma wtedy tendencj´ do poszerzania zakr´tu: na ∏uku jest wynoszony
na zewnàtrz drogi, czyli reaguje
z opóênieniem na skr´t kierownicy.
ESP korzysta z ca∏ej serii czujników,
za pomocà których rejestruje odchylenie od osi wzd∏u˝nej, osi skr´tu oraz
kàta obrotu wokó∏ w∏asnej osi. Nast´pnie porównuje te dane z danymi
posiadanymi przez komputer. Kiedy
z obliczeƒ wynika, ˝e samochód znajdzie si´ za chwil´ w ekstremalnej sytuacji, system – korzystajàc z systemu ABS – redukuje i przywraca równowag´ samochodu, hamujàc oddzielnie poszczególnymi ko∏ami,
przednimi lub tylnymi. Urzàdzenie
wspó∏pracuje z innym systemem

przywracajàc w ten sposób stabilnoÊç pojazdu.
W drugim przypadku, hamuje przednie zewn´trzne
ko∏o. Bez ESP, pierwszy samochód jedzie prosto
wypadajàc z jezdni. Drugie auto tylnà osià wypada
z zakr´tu poprzez jego „Êci´cie”.

– ASR, który zapobiega poÊlizgowi kó∏
nap´dowych podczas ruszania i jazdy.
Ale uwaga: te innowacyjne rozwiàzania
nie poprawiajà przyczepnoÊci. Je˝eli
na przyk∏ad pr´dkoÊç maksymalna,
z którà mo˝emy pokonaç bezpiecznie
dany zakr´t, wynosi za∏ó˝my 80 km/h,
to przy jeêdzie z pr´dkoÊcià powy˝ej tej
wartoÊci (np. przy 81 km/h) wypadniemy niestety z zakr´tu. Tak˝e wtedy, gdy
nasz samochód wyposa˝ony jest
w ESP, poniewa˝ nawet najbardziej zaawansowane urzàdzenie elektroniczne
nie mo˝e ∏amaç praw fizyki. Jednak
bez systemu zapobiegajàcego utracie
stabilnoÊci, prawie wszyscy kierowcy
wypadliby z toru jazdy ju˝ przy du˝o ni˝szej pr´dkoÊci. Ró˝nic´ widaç najbardziej przy gwa∏townych manewrach:
nag∏y skr´t w celu omini´cia przeszkody mo˝e doprowadziç bardzo ∏atwo

do utraty panowania nad samochodem. I wtedy na niewiele zdaje si´ doÊwiadczenie za kierownicà, poniewa˝
prawie nikt – mo˝e jedynie poza „mistrzem kierownicy” – nie jest w stanie
kontrolowaç samochodu w ekstremalnych warunkach, ESP natomiast pomaga kontrolowaç bezpieczny tor jazdy
samochodu z du˝à szybkoÊcià.
Ostatnie wersje urzàdzenia nie wp∏ywajà na obni˝enie przyjemnoÊci sportowej jazdy. O ile bowiem na poczàtku
system ESP móg∏ byç nadmiernie odczuwany, o tyle dzisiaj ingeruje on tylko w razie koniecznoÊci. Alfa Romeo
opracowa∏a nawet swojà w∏asnà wersj´ systemu – VDC (Vehicle Dynamic
Control), którego dzia∏anie jest nieco
inne i umo˝liwia kierowcy zachowanie
pe∏nej kontroli nawet w ekstremalnych
warunkach.
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Rysunki te pokazujà samochód, który traci
przyczepnoÊç przednich kó∏ (podsterownoÊç) oraz
inny pojazd, w którym w poÊlizg wpadajà tylko tylne
ko∏a (nadsterownoÊç). W pierwszym przypadku
system ingeruje hamujàc na wewn´trzne tylne ko∏o,
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Milowymi
krokami
do fina∏u
Decyzjà jury EFQM, Fiat Auto Poland
znalaz∏ si´ w gronie 27 finalistów
konkursu Nagrody Doskona∏oÊci
Europejskiej Fundacji Zarzàdzania
JakoÊcià. FAP jest pierwszà polskà firmà,
której uda∏o si´ osiàgnàç taki sukces.
Obrady jury EFQM odby∏y si´ 12 lipca w Brukseli. Zgodnie z zasadami, Europejska Fundacja Zarzàdzania JakoÊcià wy∏oni∏a finalistów z 5 grup, na które wczeÊniej podzielono firmy, ubiegajàce si´ o nagrod´ (w zale˝noÊci
od wielkoÊci zatrudnienia i obszaru dzia∏alnoÊci). Fiat Auto Poland zosta∏ zakwalifikowany do tzw. Organizacji wielkich i w tej kategorii do fina∏u zakwalifikowa∏o si´ 17 firm. Sukces jest ogromny i gwarantuje Fiat Auto Poland
miejsce w gronie najlepszych, modelowych firm europejskich.
FAP ubiega∏ si´ o trofeum EFQM ju˝ po raz drugi. W wyniku ubieg∏orocznych
staraƒ firma zdoby∏a „Uznanie za doskonalenie”. W tym roku jednak Europejska Fundacja Zarzàdzania JakoÊcià (EFQM) zdecydowa∏a o zmianie nazwy
(Europejskà Nagrod´ JakoÊci zastàpiono nazwà Nagrodà Doskona∏oÊci EFQM)
oraz idei konkursu. Oceniano przede wszystkim zastosowanie modelu EFQM,
który opiera si´ na 9 kryteriach (przywództwo, polityka i strategia, pracownicy z punktu widzenia zarzàdzania i wyników dzia∏alnoÊci, partnerstwo i zasoby, procesy, klienci, spo∏eczeƒstwo oraz kluczowe wyniki dzia∏alnoÊci).
Kolejne kroki ubiegania si´ o nagrod´ wyglàda∏y tak samo jak w zesz∏ym roku. Swoje dzia∏ania Fiat Auto Poland rozpoczà∏ od z∏o˝enia aplikacji, w której
opisano wszystkie obszary zarzàdzania firmà. Po zapoznaniu si´ z jej poszczególnymi punktami Europejska Fundacja Zarzàdzania JakoÊcià podj´∏a decyzj´
o przeprowadzeniu audytu w Zak∏adzie Tychy, do którego przydzielono 5 asesorów. Audyt trwa∏ trzy dni, ale czas na niego przeznaczony wykorzystano
optymalnie, g∏ównie na rozmowy z 60 pracownikami zak∏adu (kadrà zarzàdzajàcà i pracownikami produkcyjnymi). Rozmowy z audytorami by∏y mo-

mentem prze∏omowym i zdecydowa∏y
o ostatecznym sukcesie firmy. Uczestnicy spotkaƒ z ramienia FAP nie kryjà
zadowolenia z wysokiego poziomu, jaki zaprezentowali podczas audytu.
Tak˝e asesorzy wyrazili s∏owa uznania
dla wysokiego poziomu zarzàdzania,
jaki potwierdzono w Zak∏adzie Tychy.
Marek Embinger, odpowiedzialny
za programowanie operatywne
si∏y
roboczej
i Êrodków pracy
mówi: „By∏em
przekonany, ˝e
uda nam si´
znaleêç w finale,
bo pracowaliÊmy na to intensywnie ca∏y rok. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e
audyt - najwa˝niejszy „punkt programu” - wypad∏ bardzo pomyÊlnie. Moja
rozmowa z asesorami trwa∏a ponad godzin´, ale w tym czasie nie
uda∏o mi si´ pochwaliç wszystkimi pozytywnymi dzia∏aniami, które podj´liÊmy. RozmawialiÊmy m.in. o zarzàdzaniu kosztami pracy i wskaênikach produktywnoÊci, a w tej dziedzinie FAP
poczyni∏ ogromne post´py. Start
w konkursie by∏ wyzwaniem, a fakt, ˝e
wiele si´ u nas zmieni∏o na lepsze

dzi´ki zastosowaniu regu∏ EFQM, jest
tylko dodatkowym powodem do dumy.”
Piotr Szaruga znalaz∏ si´ w grupie liderów, przydzielonych do rozmów z asesorami. „Podczas
audytów panowa∏a przyjacielska atmosfera,
czu∏o si´ entuzjazm
za∏ogi,
która uczestniczy∏a ca∏ym sercem we wdra˝aniu projektu EFQM. Sàdz´, ˝e od zesz∏ego roku wzros∏a przede wszystkim nasza
wiedza, zmieni∏o si´ podejÊcie do codziennych obowiàzków. Dzi´ki wielu
szkoleniom pracuje nam si´ ∏atwiej,
lepiej si´ ze sobà komunikujemy. By∏em przekonany, ˝e znajdziemy si´
w finale” – mówi.
Józef Kosek, mened˝er projektu
EFQM tak komentuje tegoroczne starania:
„Od zesz∏ego roku uczyniliÊmy
ogromne post´py. W celu poprawy stron, które w zesz∏orocz-

„Nasz zesz∏oroczny start
w konkursie EFQM mo˝na okreÊliç
mianem próby – podsumowuje
Zdzis∏aw Arlet, dyrektor Zak∏adu
Tychy. – NabraliÊmy
doÊwiadczenia,
pracowaliÊmy
nad kryteriami, które
w ocenie ogólnej
wypad∏y nieco s∏abiej.
Mam tu na myÊli
zarzàdzanie za∏ogà
i kontakty ze
spo∏eczeƒstwem
lokalnym. To w∏aÊnie entuzjazm
pracowników i ich zaanga˝owanie
w projekt zaprocentowa∏o du˝o
lepszym wynikiem ni˝ ten
ubieg∏oroczny. Nie ukrywam, ˝e licz´
na wyró˝nienie – np. za obszar
zarzàdzania personelem – bo nasz
poziom na tym polu nie odbiega
od najlepszych. Nie zamierzamy te˝
spoczywaç na laurach – w tej chwili

jesteÊmy w czo∏ówce europejskiej,
pora wi´c pomyÊleç o czo∏ówce
Êwiatowej. W tych wszystkich
staraniach nie chodzi jednak
o trofea, ale o to, aby
utrzymaç miejsce wÊród
firm o wysokim
wskaêniku Total Quality
Management
– zarzàdzania przez
jakoÊç w ka˝dym
obszarze. Bardzo si´
ciesz´, ˝e podj´liÊmy
wyzwanie EFQM
– wzbogaci∏o to palet´ naszej
dzia∏alnoÊci i zmobilizowa∏o
do pracy nad sobà. Zaznaczam te˝,
˝e na sukces pracowa∏ nie tylko Fiat
Auto Poland Zak∏ad Tychy, ale
pozosta∏e s∏u˝by FAP: Staff
centralny w obszarze zakupów,
administracji i obs∏ugi posprzeda˝nej.
Wszyscy byli mocno zaanga˝owani
w projekt i za to im dzi´kuj´”.

nym raporcie EFQM wypad∏y s∏abiej,
zorganizowaliÊmy szereg spotkaƒ.
W ich wyniku zrekonstruowaliÊmy kilka
obszarów dzia∏ania – w nomenklaturze
EFQM okreÊlanych jako kryteria.
W kwestii zarzàdzania personelem
uaktualniliÊmy ankiety, s∏u˝àce do badania satysfakcji pracowników – od tej
pory b´dà przeprowadzane cyklicznie
co pó∏ roku i b´dà dawa∏y mo˝liwoÊç
rozwiàzywania trudnoÊci nawet na poszczególnych liniach produkcyjnych.
PoprawiliÊmy te˝ kryterium dotyczàce
kontaktów ze spo∏eczeƒstwem lokalnym. W roku ubieg∏ym przeprowadziliÊmy tylko jednà ankiet´ wÊród m∏odzie˝y szkó∏ Êrednich. Okaza∏o si´, ˝e
by∏a to zbyt wàska grupa respondentów, wskutek czego badania nie da∏y
oczekiwanych wyników. W zwiàzku
z tym w tym roku zreorganizowaliÊmy
kontakty ze Êlàskimi uczelniami, któ-

rych studenci przeprowadzili dla nas
szereg badaƒ z zakresu postrzegania
Fiat Auto Poland przez spo∏eczeƒstwo
lokalne. Takie ankiety równie˝ b´dà
przeprowadzane cyklicznie, na szerszà
skal´ z du˝o wi´kszym zró˝nicowaniem grupy respondentów. Kolejnym
obszarem, który uda∏o nam si´ zmodernizowaç jest zarzàdzanie procesami – poprzez wprowadzenie tzw. matryc procesu – dokumenty wirtualne,
które opisujà bardzo dok∏adnie stan
zaawansowania procesu produkcyjnego i sà dost´pne dla ca∏ej za∏ogi.
Zwi´kszyliÊmy te˝ cz´stotliwoÊç kontaktów z naszymi dealerami. PostawiliÊmy du˝y krok w sferze poprawy
stron, które po ubieg∏orocznym audycie zosta∏y okreÊlone jako s∏absze.
Dlatego w∏aÊnie myÊl´, ˝e mamy
szans´ na zdobycie wyró˝nienia w którymÊ z obszarów zarzàdzania”.

fiat wokó∏ nas SIERPIE¡ / WRZESIE¡ 2006

Praca przynosi efekty

27

Aldona Górna, fot. Satiz Poland

firma
fiat wokó∏ nas SIERPIE¡ / WRZESIE¡ 2006

28

Od

laboratorium
do produkcji
Dzia∏ laboratorium Teksid Iron
w Skoczowie sk∏ada si´ z trzech
pracowni. To w∏aÊnie od ich codziennej
pracy zale˝y jakoÊç wyrobu koƒcowego.
W czasie gdy Krzysztof G∏azowski, szef laboratorium, oprowadza nas po poszczególnych pomieszczeniach i t∏umaczy funkcjonowanie tego dzia∏u,
wielu pracowników zg∏asza si´ do niego na konsultacje. „Jak widzicie nasza praca opiera si´ przede
wszystkim na wspólnym rozwiàzywaniu problemów
– t∏umaczy. – Dlatego obejrzenie wszystkiego i zrozumienie, jak nasze codzienne obowiàzki wp∏ywajà
na proces produkcji, i tym samym, jakoÊç odlewu,
nie jest mo˝liwe w trakcie krótkiej wizyty”.
Laboratorium Teksid Iron to integralna cz´Êç Dzia∏u Technologii, JakoÊci i Narz´dziowni. Praca tego dzia∏u, niestety cz´sto pomijanego w opisach, stanowi
esencj´ procesu produkcyjnego. Laboratorium Teksid Iron Poland w Skoczowie sk∏ada si´ z trzech pracowni: analiz spektralnych, materia∏ów formierskich
i rdzeniowych oraz analiz chemicznych. Na czele poszczególnych pracowni
stojà osoby odpowiedzialne za konkretne obszary dzia∏ania. Kierownictwo laboratorium opracowa∏o tzw. Kart´ zadaƒ podstawowych dzia∏u, do których nale˝y: opracowywanie technologii procesu fizyko-chemicznego, dobór materia∏ów stosowanych w tym procesie oraz cykli kontroli procesu wraz z doborem
urzàdzeƒ niezb´dnych do jego wykonania, opracowywanie kart cykli kontroli
materia∏ów produkcyjnych i pomocniczych, wykonywanie badaƒ i kontroli materia∏ów w fazie przyj´cia do zak∏adu, wykonywanie kontroli procesów produkcyjnych, prowadzenie kontroli statystycznych procesów w ró˝nych fazach oraz

Aparat do oznaczania lepiszcza
wiele innych. Z karty zadaƒ wynika
wi´c jednoznacznie, ˝e zadania, które
stojà przed pracownikami laboratorium, to nie tylko kontrola materia∏ów
w pierwszej fazie produkcji, ale projektowanie i nadzorowanie ca∏ego procesu, a˝ po uzyskanie odlewu.
„Tak naprawd´ ∏àczy nas jeden wspólny cel: tak nadzorowaç proces produkcji, aby zagwarantowaç wysokà jakoÊç
wyrobu koƒcowego. Nasze dzia∏ania
polegajà przede wszystkim na zapewnieniu wysokiej jakoÊci materia∏ów,
stosowanych w procesach produkcyjnych oraz typowaniu materia∏ów, wykorzystywanych w produkcji jak równie˝ opracowywaniu procesów produkcyjnych oraz typowaniu przyrzàdów
kontrolno-pomiarowych, koniecznych
do kontroli tych procesów. ˚eby w pe∏-

Laboratoryjny piec do topienia
- Pawe∏ Piela

Maszyna
wytrzyma∏oÊciowa
- Micha∏ Broda

Próbka po analizie spektralnej

Laboratorium Teksid Iron mo˝e si´ poszczyciç wysokiej klasy
urzàdzeniami kontrolno-pomiarowymi. Wszystkie przeznaczone sà
do oceny materia∏ów przychodzàcych jak równie˝ do oceny jakoÊci
produkcji w ró˝nych jej fazach. Sà one pogrupowane tematycznie
w ró˝nych pracowniach w zale˝noÊci od zakresu i rodzaju kontroli.
Najwa˝niejsze urzàdzenia w poszczególnych pracowniach to:
• Pracownia wytrzyma∏oÊciowa: maszyna wytrzyma∏oÊciowa firmy
Instron, m∏ot udarnoÊciowy firmy Zwick.
• Pracownia mas formierskich i rdzeniowych: aparat do oznaczania
mi´kni´cia piasku, aparat do oznaczania gruboÊci skorupy, ubijak
laboratoryjny, przesiewacz laboratoryjny, aparat do oznaczania
lepiszcza, praska laboratoryjna, aparat do oznaczania przepuszczalnoÊci
mas formierskich, prasa hydrauliczna Galdabini i zestaw wag.
• Pracownia analiz chemicznych i spektralnych: spektrometr pró˝niowy
firmy ARL, analizator w´gla firmy Leco, pehametr i zestaw wag
analitycznych.

ni realizowaç te cele konieczna jest
wspó∏praca nie tylko w obr´bie naszego dzia∏u, ale równie˝ z innymi jednostkami zak∏adu. Mam tu na myÊli: Dzia∏
Technologii Odlewu i Projektowania
Oprzyrzàdowania, Dzia∏ JakoÊci Wyrobu i Pomiarowni´ oraz dzia∏y produkcyjne Topialni i Linie Formierskie”
– mówi Krzysztof G∏azowski.
Ze wzgl´du na koniecznoÊç prowadzenia kontroli procesu produkcji i nieustannego przekazywania wyników innym wydzia∏om praca w laboratorium
odbywa si´ w systemie trzyzmianowym.
Pracownia chemii analitycznej i kontroli dostaw pracuje na jednà zmian´.
„Kadra in˝ynieryjno-techniczna, której szeregi wspieram, pracuje na jednà zmian´ – mówi Pawe∏ Piela, pracownik laboratorium. – Jednak w mo-

mencie prowadzenia wa˝nych prób
materia∏ów wymagana jest obecnoÊç
pracownika prowadzàcego i wtedy
musimy dzieliç si´ obowiàzkami
na dwóch albo trzech zmianach. Moja codzienna praca polega mi´dzy innymi na przyjmowaniu materia∏ów
do przeróbki i ich badaniu w nast´pnych fazach procesu. Naszym chlebem codziennym jest tak˝e pomoc
innym wydzia∏om w przypadku problemów w procesie produkcyjnym,
wspó∏praca w procesie wdra˝ania nowych wyrobów, dobór nowych materia∏ów produkcyjnych i pomocniczych
oraz opracowywanie technologii procesu produkcyjnego z zastosowaniem tych materia∏ów. OczywiÊcie
pojawiajà si´ problemy (np. powiàzanie sk∏adu chemicznego i struktury

Spektrometr pró˝niowy

z wadami odlewów). Warto wtedy zasi´gnàç porady starszych kolegów”.
Aby osiàgnàç sukces pracownicy laboratorium muszà prowadziç ciàg∏e konsultacje z innymi wydzia∏ami. Dlatego
w∏aÊnie niemo˝liwe jest istnienie produkcji bez laboratorium i vice versa.
Micha∏ Broda pracuje na stanowisku
samodzielnego metalurga. „Moja praca polega na wykonywaniu zatwierdzeƒ
metalurgicznych na oprzyrzàdowaniu
i wydawaniu Êwiadectw analizy metalurgicznej – mówi. – Jestem Êwiadomy
tego, ˝e od naszych obliczeƒ i naszej
pracy zale˝y efekt koƒcowy – jakoÊç
wyrobu. Dlatego pewnych problemów
nie mo˝emy rozwiàzywaç sami. Aby
oceniç np. skàd wzi´∏a si´ okreÊlona wada odlewu musimy konsultowaç
jego sk∏ad z innymi dzia∏ami”.
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Urzàdzenia kontrolno-pomiarowe
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Aldona Górna, fot. Ireneusz Kaêmierczak
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Jest taki
dzieƒ - Dzieƒ
Rodzinny
Sà takie dni, kiedy s∏oƒce Êwieci
mocniej, a bezchmurne niebo od rana
zwiastuje przygod´. W te dni pracownicy
Fiat Auto Poland, spó∏ek Grupy Fiat oraz
firm wspó∏pracujàcych z FAP masowo
przybywajà do Zak∏adu Tychy, aby
wspólnie Êwi´towaç sukcesy.
W tym roku obchodziliÊmy jubileusz „Dnia Rodzinnego”. Ta wyjàtkowa
impreza szczyci si´ ju˝ 10. letnià tradycjà i z roku na rok zyskuje na popularnoÊci. Tegoroczna frekwencja by∏a niewiarygodna – na teren Zak∏adu Tychy
przyby∏o prawie 16 tysi´cy osób. Dopisa∏a tak˝e pogoda, dzi´ki czemu zabawa by∏a przednia. Ze wzgl´du na du˝à liczbà goÊci „Dzieƒ Rodzinny” podzielono na dwie tury – przed i popo∏udniowà. Program wyglàda∏ w obu przypadkach tak samo a organizatorzy, jak zawsze postarali si´ o to, aby przedstawiciele wszystkich pokoleƒ znaleêli tu coÊ dla siebie. Atrakcje rozpoczyna∏y
si´ od tradycyjnego zwiedzania zak∏adu, podczas którego milusiƒscy mogli
zobaczyç codzienne miejsce pracy swoich rodziców. RównoczeÊnie ka˝dy
uczestnik mia∏ okazj´ zasiàÊç za kierownicà któregoÊ z nowych modeli samochodów Fiata, Lancii i Alfy Romeo. Ten element imprezy równie˝ wzbudzi∏
najwi´ksze zainteresowanie najm∏odszych, którzy siedzàc na kolanach tatusiów z zapa∏em wypróbowywali klaksony. W parku samochodowym znalaz∏
si´ równie˝ prototyp nowego Fiata 500, który wzbudzi∏ furor´.
Jak co roku, tak˝e i tym razem nie zabrak∏o wyst´pów gwiazd. Na scenie,
w roli konferansjera pojawi∏a si´ Agata M∏ynarska, Mariusz Pudzianowski zademonstrowa∏ si∏´ STRONG MANa, zaÊ miano króla mikrofonu przypad∏o
grupie De Mono – ich rytmiczne piosenki zach´ci∏y do taƒca przedstawicieli
wszystkich pokoleƒ. Uczestnicy „Dnia Rodzinnego” wyrazili wiele pochwa∏
pod adresem Centrum Rekreacji i Kultury. Trudno si´ dziwiç, bo konkurencje
premiowane atrakcyjnymi upominkami, by∏y naprawd´ fantastyczne. Znalaz∏y si´ wÊród nich mi´dzy innymi: slalom na hulajnodze, rowerowy tor prze-

szkód, bieg w workach, szukanie guzików w ry˝u, rzut ko∏em, ˝onglerka pi∏kà no˝nà i turniej szachowy dla m∏odzie˝y. Poza tym goÊcie mogli liczyç
na projekcje filmów, prezentacj´ fotograficznà „Dni Rodzinnych” oraz wystaw´ kwiatów, po∏àczonà z krótkim
kursem uk∏adania bukietów. Na udanym, rodzinnym pikniku mo˝na znaleêç coÊ dla ducha i cia∏a, dlatego organizatorzy nie zapomnieli o bogatej
ofercie gastronomicznej.
Ponadto w tym roku na terenie FAP
mia∏o miejsce zakoƒczenie IV WyÊcigu

kolarskiego „Tyskie Kryterium Fiata”.
WyÊcig odbywa∏ si´ w Paprocanach
i uÊwietnili go swojà obecnoÊcià byli
mistrzowie polskiego kolarstwa: Zbigniew Krzeszowiec, Józef Gawliczek,
Franciszek Surmiƒski, Ryszard Szurkowski i oczywiÊcie organizator – Zygmunt Hanusik.
„Dzieƒ Rodzinny to ogromna atrakcja
dla dzieciaków. Dlatego przychodzimy
tu co roku – mówi Krzysztof ˚ak, pracownik S∏u˝b Utrzymania Ruchu
na Spawalni (na zdj´ciu obok). – Poza ˝onà, synem i córkà w tym roku

przyprowadzi∏em na festyn dwie szwagierki i ich rodziny. Dzieci mia∏y okazj´
zobaczyç codzienne miejsce pracy tatusia i wujka, uczestniczyliÊmy te˝

w ciekawych konkurencjach, grach
i zabawach. Weekendy zazwyczaj sp´dzamy w gronie rodzinnym, ale w bardziej tradycyjny sposób (np. niedzielne
obiady). Dzieƒ Rodzinny to doskona∏a
odmiana, taka odskocznia od ˝ycia
wype∏nionego pracà i obowiàzkami”.
Córeczka pana Krzysztofa mówi, ˝e
u tatusia w pracy jest bardzo ∏adnie.
We wrzeÊniu zaczyna szko∏´, pojawià
si´ nowe obowiàzki, dlatego rodzice
chcà, aby te wakacje by∏y dla niej wyjàtkowe, a „Dzieƒ Rodzinny” z pewnoÊcià urozmaici je w pewnym stopniu.
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Na jubileuszowy Dzieƒ Rodzinny przyby∏a rekordowa
liczba pracowników. Czeka∏y na nich gry i zabawy
oraz wystawy samochodów.
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Pokaz si∏y z Mariuszem
Pudzianowskim w roli
g∏ównej, koncert
De Mono, zwiedzanie
zak∏adu - na brak
atrakcji nikt nie
narzeka∏.
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Krystyna Ksià˝ek (na zdj´ciu powy˝ej)
na „Dzieƒ Rodzinny” przyjecha∏a
z synkiem Karolem i znajomymi z Fiat
Auto Poland. „Na Family Day przychodzimy od kilku lat. Zawsze spodziewamy si´ mile sp´dziç czas i zasmakowaç wielu atrakcji. Jest ich najwi´cej
dla dzieci. Mój syn na przyk∏ad bardzo
lubi braç udzia∏ w turniejach, grach
i zabawach, a tak˝e pobawiç si´ troch´ na dmuchanych elementach.
Nasz wolny czas zawsze staramy si´
sp´dzaç aktywnie, g∏ównie w górach
– organizujemy wiele pieszych w´dró-

wek, wyje˝d˝amy na weekendy na
wieÊ lub nad jezioro”.
Rafa∏ KuÊ (na zdj´ciu poni˝ej z córkà
Natalià) mówi: „Na ten wyjàtkowy festyn przychodzimy co roku odkàd moja ˝ona rozpocz´∏a prac´ w Fiat Auto
Poland. Co roku jest ciekawiej, wi´cej
atrakcji dla dzieci. Natalce najbardziej
spodoba∏a si´ wystawa samochodów
i dmuchane zabawki, na których mog∏a troszk´ poskakaç”.
Zainteresowanie „Dniem Rodzinnym”
roÊnie z roku na rok. Coraz wi´cej pracowników chce zaprezentowaç swój
zak∏ad znajomym i rodzinie.

Zdzis∏aw Arlet, dyrektor zak∏adu tak
t∏umaczy ten fakt: „Niewàtpliwie coraz wy˝sza frekwencja jest zwiàzana z mo˝liwoÊcià obejrzenia nowych
modeli samochodów (w tym roku
g∏ównie prototypu nowego Fiata 500)
– co innego oglàdaç te modele
na zdj´ciach a co innego posiedzieç
przez chwil´ za kierownicà. Jest to
bardzo wa˝ne o tyle, ˝e ka˝dy
z uczestników – pracowników FAP i innych spó∏ek ma swój wk∏ad w powstawanie tych samochodów. Dlatego na pytania dziennikarzy: Dlaczego
pracownicy tak ch´tnie wracajà tu
nawet w niedziel´? - odpowiadam:
Pracownicy Fiat Auto Poland czujà
si´ bardzo zwiàzani z firmà. Majà poczucie, ˝e wspólnie budujà sukces zak∏adu, uczestniczà w procesie produkcji samochodów, które póêniej
z dumà mogà zaprezentowaç najbli˝szym. I takie jest przes∏anie tej imprezy, pracujemy wspólnie i wspólnie
Êwi´tujemy”.

Na rodziny i pracowników spó∏ek Grupy
Fiat w Bielsku-Bia∏ej czeka∏o,
w niedziel´ 25 czerwca, mnóstwo atrakcji,
gier i zabaw. To za sprawà tradycyjnego
Pikniku Rodzinnego, który zorganizowano
dla nich „Pod D´bowcem”.

Teren kempingu „Pod D´bowcem”
w Bielsku-Bia∏ej jest doskona∏ym
miejscem na organizowanie du˝ych
imprez na Êwie˝ym powietrzu. Dlatego w∏aÊnie tutaj, 25 czerwca, odby∏
si´ Piknik Rodzinny dla ponad trzech
tysi´cy osób, rodzin i pracowników
spó∏ek Fiata z Bielska-Bia∏ej, w tym:
Business Solution, Fenice, Coamu,
Sadi, Fiat Polska, Magneti Marelli
Suspensions Systems i Ingest Facility.
Uczestnikom czas wype∏nia∏y
wyst´py zespo∏ów artystycznych, w tym m.in. kabaretu
Joanny Bartel i zespo∏u „Duo
Fix”. Nie zabrak∏o te˝ gier, zabaw i konkursów z nagrodami,
w których udzia∏ bra∏y zarówno
dzieci, doroÊli jak i ca∏e rodziny.
Zabawa up∏yn´∏a w rodzinnej atmosferze i trwa∏a do póênych godzin wieczornych.

firma

„Pod D´bowcem”
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Piknik
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Materia∏y Fiat-GM Powertrain Polska

firma

Organizowany po raz czwarty Dzieƒ Rodzinny
Fiat-GM Powertrain Polska zgromadzi∏
ponad 3 tysiàce osób. Na pracowników i ich
rodziny czeka∏o, jak zwykle, wiele atrakcji:
wyst´py artystyczne, losowanie nagród i gry
oraz konkursy zorganizowane przez CRiK.
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Rodzinne Êwi´to
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W przeddzieƒ samej imprezy wydawa∏o si´, ˝e porywiÊcie wiejàcy wiatr
i opady zak∏ócà rodzinne Êwi´towanie w Fiat-GM Powertrain Polska. Czarne
chmury, jak i rz´sista ulewa, które przetoczy∏y si´ nad Bielskiem, zak∏óci∏y w sobot´ wieczorem prace techniczne zwiàzane z przygotowaniem wszystkich atrakcji Dnia Rodzinnego. Jak si´ jednak póêniej okaza∏o niebo by∏o ∏askawe, wr´cz
jak na zamówienie przesta∏o padaç, a w niedziel´ wysz∏o s∏oƒce.
2 lipca br. zosta∏ zorganizowany po raz czwarty Dzieƒ Rodzinny dla wszystkich pracowników firmy. Na poczàtku imprezy zgromadzonych goÊci powita∏ gospodarz ca∏ego tego wydarzenia – Tadeusz Âwierczek. Ze sceny kilkutysi´cznà publicznoÊç
bawi∏y zespo∏y „Spider Band”, Ewelina Flinta oraz kabaret „Pod Wyrwigroszem”,
a tak˝e pi´kne dziewczyny Êpiewajàce w konkursie muzycznym Karaoke.
Du˝o emocji wywo∏a∏a kolejna ju˝ edycja losowania nagród dla pracowników
Spó∏ki. Regulamin loterii fantowej przewidywa∏ tylko mo˝liwoÊç przekazania nagrody osobie wylosowanej i obecnej na imprezie. Poza estradà przygotowano
liczne atrakcje dla dzieci i doros∏ych. By∏y m.in. karuzela Dino, zaczarowany
ogród, zje˝d˝alnia Titanic, magiczny tor i o∏ówek, krecik, pajàczek, zawody strzeleckie, quady, zorbing oraz inne atrakcje przygotowane przez Centrum Rekreacji
i Kultury. Impreza zgromadzi∏a w tym roku ponad 3 tysiàce osób.

wanie

Izabela Ch´ciƒska, fot. Jerzy Wróbel
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Zabawa

z produktem
21 czerwca odby∏a si´ druga ju˝ edycja
„Products Day”. Tym razem impreza mia∏a
miejsce w Kajkowie i Lichtajnach ko∏o
Ostródy i zgromadzi∏a ok. 70 pracowników
CNH Polska ze wszystkich sfer dzia∏alnoÊci:
od dzia∏u projektowego, poprzez wytwarzanie,
a˝ do obs∏ugi posprzeda˝nej, oraz kilku
pracowników firmy Perkoz z Brodnicy.
Gospodarstwo Stanis∏awa Koziorzemskiego, dealera wyrobów New
Holland i zarazem prezesa zarzàdu PHU PERKOZ w Brodnicy, jest doskona∏ym miejscem na zaprezentowanie maszyn i urzàdzeƒ rolniczych. Dlatego w∏aÊnie tam pracownicy CNH Polska mogli zobaczyç owoc swojej
pracy – szerokà gam´ maszyn produkowanych w P∏ocku i sprzedawanych w sieci New Holland. Stanis∏aw
Koziorzemski mia∏ te˝ okazj´ do zaprezentowania
swojej firmy, opowiada∏ o wspó∏pracy z CNH
Polska, o klientach dokonujàcych zakupu
maszyn rolniczych, konkurencji oraz warunkach finansowania sprzeda˝y. Podzieli∏ si´
te˝ spostrze˝eniami dotyczàcymi jakoÊci produkowanych przez CNH Polska maszyn rolniczych, bazujàc na opinii klientów.
Poza pokazem urzàdzeƒ rolniczych produkowanych w P∏ocku, odby∏a si´ tak˝e prezentacja wyrobów innych europejskich fabryk CNH.
„W ten sposób umo˝liwiliÊmy, zw∏aszcza m∏odym in˝ynierom zatrudnionym w ciàgu ostatnich kilku miesi´cy, dok∏adne zapoznanie
si´ nie tylko z asortymentem produktów
oferowanych przez koncern, ale tak˝e poznanie zakresu dzia∏alnoÊci firmy, marki, lo-

Ciàgnik z prasà zbiera siano...

kalizacje fabryk na ca∏ym Êwiecie
– mówi Pawe∏ Tomaszewski, Dyrektor
Personalny CNH Polska. – Musz´
przyznaç, ˝e uczestnicy imprezy byli
zdumieni ró˝norodnoÊcià specjalistycznych maszyn dost´pnych w ofercie koncernu oraz stosowanymi
w nich innowacyjnymi i nowoczesnymi rozwiàzaniami technicznymi”.
Za∏o˝eniem imprezy Products Day
jest zapoznanie pracowników zak∏adów produkcyjnych z wyrobami,
przy których codziennie pracujà, dlatego po cz´Êci teoretycznej przyszed∏
czas na praktyk´. Ta edy-

Jazda ciàgnikiem ogrodniczym - wyzwanie dla pracowników dzia∏u finansowego.

...które po owini´ciu folià staje si´ doskona∏à paszà.

New Hollandowe dyskusje u dealera
w Brodnicy (pierwszy z lewej: S. Koziorzemski).

handler LM 435 A, ma∏y ciàgnik z kosiarkà TZ 24, kombajn CX 860 oraz
ciàgnik TVT 170. Ten wyjàtkowy dzieƒ
uatrakcyjni∏y gry w grupach zabawy
zespo∏owe majàce na celu umocnienie zespo∏ów pracowniczych, a tak˝e
konkurs na najszybszego operatora
∏adowarki teleskopowej. Zwyci´˝yli

w nim: Marek Lau (I miejsce), Dariusz Wyszyƒski (II miejsce), ¸ukasz
Ch´ciƒski (III miejsce). Przyznano
równie˝ wyró˝nienia: za wdzi´k
w uk∏adaniu balotów z siana Anecie
Skulskiej i Marcinowi Osadczukowi
za szwajcarskà precyzj´ w poruszaniu
joysticka.

Ten wyjàtkowy dzieƒ pozostanie w naszej pami´ci – wspólne zdj´cie uczestników „Dnia Produktu”.
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cja Dnia Produktów poÊwi´cona by∏a
prasie do zbioru i belowania trawy
na pasz´. Demonstratorzy pokazali
pracownikom, na czym polega ten
proces. Ka˝dy móg∏ nast´pnie wypróbowaç prac´ maszyn w polu, samodzielnie kierujàc wybranà przez siebie
maszynà. Do dyspozycji by∏y: tele-
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Nad
morzem
i jeziorem

Jaros∏awiec

Tegoroczne kolonie dla dzieci
pracowników Fiat Auto Poland, spó∏ek
Fiata i Fiat-GM Powertrain
zorganizowano w Jaros∏awcu i Czaplinku.
Pogoda dopisa∏a – na brak s∏oƒca nikt
nie móg∏ narzekaç. Na dzieci, jak co
roku, czeka∏y liczne atrakcje.
Jaros∏awiec. Wi´kszoÊç wolnego czasu dzieci sp´dza∏y na pla˝y, budujàc
wspania∏e zamki, tamy z piasku. Kàpa∏y si´ w morzu, ale te˝ w basenie
OÊrodka Rafa, w którym mieszka∏y. Gra∏y w siatkówk´, zwiedza∏y okolic´ i bawi∏y si´ w dyskotece. Ten ostatni element programu bardzo przypad∏ do gustu Klaudii, która uwielbia taƒczyç w rytmach muzyki techno. Marcin z kolei
woli posiedzieç z kolegami i pograç w „paƒstwa i miasta”. Mateusz zaÊ s∏ucha heavy metalu – techno to nie jego muza.
Dzieci sà zachwycone pobytem nad morzem. Nawiàzujà nowe znajomoÊci
i Êwietnie si´ bawià. Jaros∏awiec, pi´kna nadmorska miejscowoÊç, podoba
si´ Kasi, bo jest taki nie za du˝y, nie za ma∏y, i jedzenie w oÊrodku – nawet
jej smakuje. Maciek zachwycony jest wszystkim, ale za wczeÊnie budzà go
na Êniadanie. Ósma rano to przecie˝ jeszcze noc! Nie ˝a∏uje, ˝e tutaj przyjecha∏, ma fajnych kolegów, gra w siatkówk´, chodzi na basen. Fajnie jest!
„Dzieci kàpa∏y si´ w morzu ju˝ w pierwszym dniu – mówi kierownik kolonii,
Alicja Szmuc-J´drzejowska. – Ponadto, na czas pobytu w oÊrodku przygotowaliÊmy dla nich wiele atrakcji. Dzieci wyjadà do S∏owiƒskiego Parku Narodowego, gdzie b´dà mog∏y podziwiaç dzikà nadmorskà przyrod´ oraz pochodziç po ruchomych wydmach. Zwiedzà te˝ Skansen Wsi S∏owiƒskiej w Klukach. W programie drugiej wycieczki (do Dar∏owa) znajdzie si´ zwiedzanie
Zamku Ksià˝àt Pomorskich i okolicy. B´dà te˝ wycieczki rowerowe, zwiedzanie 33 metrowej latarni morskiej z pi´knym widokiem na morze, rejs statkiem po Ba∏tyku. Odb´dzie si´ te˝ mnóstwo imprez dydaktycznych takich jak
neptunalia, Êluby kolonijne, chrzest kolonistów, ognisko z pieczeniem kie∏ba-

Czaplinek
sy oraz gry terenowe, quizy i konkursy.
Przebywajàca tutaj grupa jest fantastyczna. Dzieci sà zdyscyplinowane,
pos∏uszne i ch´tne do wspó∏pracy. Nie
stwarzajà ˝adnych problemów”.
Czaplinek. To ma∏e miasteczko
na Pojezierzu Drawskim. W okolicy ponad 250 jezior rozlewa swoje wody
pomi´dzy malowniczymi pagórkami,
dziewiczymi ∏àkami i polami. To w∏aÊnie tutaj, w OÊrodku Drawtur przebywa∏a grupa m∏odzie˝y pracowników
spó∏ek Fiata, które korzysta∏y z uroków
tej pi´knej okolicy. Dzieci p∏ywa∏y
na poczàtek na rowerach wodnych
i kajakach, póêniej, kiedy posiad∏y ju˝
podstawowe umiej´tnoÊci, przesiad∏y
si´ do ˝aglówek typu „Omega”.
Wszystko oczywiÊcie pod bacznym

Wypoczynek w innych spó∏kach
Teksid Iron Poland na prze∏omie
lipca i sierpnia zorganizowa∏
wypoczynek w ¸ebie dla 61 dzieci
pracowników. Na podopiecznych
czeka∏y liczne atrakcje, w sk∏ad
których wesz∏y m.in. wycieczki
do Trójmiasta i na ruchome wydmy,
rejs statkiem po morzu, nauka
p∏ywania i kurs taƒca
towarzyskiego oraz wieczorne
dyskoteki.

¸eba

okiem kapitana, pana Maçka, który
by∏ równie˝ ratownikiem w OÊrodku
Drawtur. Dzi´ki niemu nauczy∏y si´
zwrotów, tak˝e tych przez sztag oraz
podstawowych komend, które trzeba
umieç, ˝eby sterowaç ˝aglówkà. Niema∏à atrakcjà by∏ biwak z kajakami.

Dêwirzyno
Trzeba by∏o jednak, jak t∏umaczyli
uczestnicy, „dwie godziny ostro zasuwaç wios∏ami”. Przy wieczornym ognisku z kie∏baskà zabawom nie by∏o
koƒca. Nie zapominano te˝ o szantach – jak na ˝eglarzy przysta∏o.
„Organizatorzy starajà si´ urozmaiciç
dzieciom pobyt na koloniach – mówi
Marcin Kratka, kierownik kolonii
w Czaplinku. – Poza sportami wodnymi
je˝d˝à te˝ na rowerach górskich, chodzà na piesze wycieczki i wychodzà
na kàpielisko. Jest te˝ siatkówka, pi∏ka
no˝na, koszykówka i tenis ziemny.
Chcemy, by dzieci przynajmniej w podstawowym stopniu pozna∏y tajniki ˝eglowania, aby nauczy∏y si´ podstaw
bezpieczeƒstwa na wodzie. Doskonale
uk∏ada si´ wspó∏praca z naszym ratow-

nikiem, który jest te˝ instruktorem ˝eglarstwa i prowadzi zaj´cia z dzieçmi.
Mo˝e niektóre z nich po∏knà bakcyla
˝eglowania i w przysz∏oÊci b´dà p∏ywaç
po morzach. Uczymy dzieci bezpiecznego zachowania si´ nie tylko na wodzie, ale i na làdzie, co na pewno przyda im si´ w ˝yciu”.
Tradycyjnie ju˝, dzieci z obu kolonii same przygotowa∏y i prowadzi∏y audycj´
dla swoich rodziców, którzy mogli pos∏uchaç jej w pracy, podczas przerwy
Êniadaniowej. Zrobi∏y to znakomicie,
z pasjà i du˝ym zaanga˝owaniem.
„By∏a to dla nas przygoda, którà zapami´tamy na ca∏e ˝ycie – powiedzia∏y
dzieci, które bra∏y udzia∏ w realizacji
audycji. – Na pewno program radiowy
spodoba si´ naszym rodzicom”.
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Dzieci z Bielska i Tych
wypoczywa∏y w tym roku
w Jaros∏awcu, Czaplinku,
¸azach, Dar∏ówku oraz Rimini
we W∏oszech. Na kolonie
wyjecha∏o w tym roku
w sumie 568 dzieci, w tym:
FAP – 282, Fiat-GM
Powertrain – 63, inne spó∏ki
Grupy Fiat – 183, Fenice
Poland – 16, Denso Thermal
Systems – 10. Dodatkowo
ufundowano kolonie dla 14
dzieci z Domu Dziecka.

78 dzieci pracowników Automotive
Lighting Polska i spó∏ek Magneti
Marelli wypoczywa∏o na koloniach
w Dêwirzynie. W programie kolonii
nie zabrak∏o wycieczek (do S∏upska
i Ustki), a tak˝e kàpieli
i pla˝owania, kursów taƒca,
p∏ywania oraz licznych gier i zabaw.
Spó∏ka CNH Polska, jak co roku,
dofinansowa∏a rodzicom letnie
wyjazdy ich pociech.
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Z marzeniami
na zmian´
W po∏owie 2003 roku Andrzej Skoczylas
dowiedzia∏ si´ od kolegi, ˝e Fiat
przyjmuje do pracy w Tychach. Z koƒcem
sierpnia pracowa∏ ju˝ na Monta˝u. Tam
pozna∏ Dank´, której rodzice równie˝
poznali si´ kiedyÊ w zak∏adzie pracy.
Pobrali si´ dwa lata póêniej.
W´giel otworzy∏ przed Libià˝em perspektywy ju˝ w 1907 roku,
z chwilà uruchomienia kopalni „Janina”, która przyciàga∏a tutaj ludzi, by∏a matkà-˝ywicielkà, dzi´ki niej wieÊ sta∏a si´ miastem.
Z trzech braci Skoczylasów 39-letni Grzegorz pracuje w „Janinie” jako
nadsztygar, 37-letni Jan jest górnikiem strza∏owym. Ich ojciec, Józef, urodzi∏ si´ i wychowa∏ w Chrzanowie, ale trudna sytuacja rodzinna zmusi∏a go
do szukania pracy w hucie Szopienice, gdzie zresztà pozna∏ swà ˝on´. Pobrali si´ w 1967 roku, nied∏ugo po Êlubie zamieszkali w Libià˝u, gdzie Józef Skoczylas dosta∏ prac´ elektryka w kopalni „Janina”, a jego ˝ona doje˝d˝a∏a do pracy w zak∏adach mi´snych w pobliskim Chrzanowie. DziÊ on
dorabia do emerytury górniczej, ona jest na rencie inwalidzkiej. Kiedy najm∏odszemu z synów, Andrzejowi, urodzi∏a si´ córka, okaza∏o si´ jak bezcenna jest pomoc babci Janiny i dziadka Józka.
Andrzej, z wykszta∏cenia technik samochodowy, nie poszed∏ Êladem braci. Górnictwo go nie pociàga∏o, ale trudno przesàdzaç, co by by∏o, gdyby
kopalnia p∏aci∏a jak dawniej. Kopalnia zawsze kojarzy∏a si´ z dobrymi zarobkami, ale to ju˝ przesz∏oÊç. Andrzej Skoczylas (rocznik 1982) trafi∏
akurat na moment, gdy „Janina” zaprzesta∏a naboru, wi´c musia∏ szukaç
pracy gdzie indziej.
Mia∏ 18 lat, kiedy przeje˝d˝ajàc obok fabryki samochodów w Tychach, pomyÊla∏ sobie – dobrze by tu by∏o pracowaç. Du˝y zak∏ad to nie to samo,
co ma∏y, gdzie nie ma pewnoÊci, kiedy b´dzie wyp∏ata i czy w ogóle b´dzie. Mówi, bo wie. Przez dwa i pó∏ roku pracowa∏ w takiej ma∏ej firmie.

Ubiorem roboczym by∏o to, co si´
samemu przynios∏o z domu.
Na umowie pisa∏o: pracownik URB,
ale co to znaczy∏o, nie ma poj´cia
do tej pory. Wa˝ne by∏o, ˝e nie musia∏ liczyç na prac´ dorywczà,
przy której nie wiesz dziÊ, co spotka
ci´ jutro.
Andrzej z∏o˝y∏ potrzebne papiery, kiedy dowiedzia∏ si´, ˝e Fiat przyjmuje
do pracy Tychach. Przyj´to wówczas
wraz z nim 20 osób. Z koƒcem sierpnia pracowa∏ ju˝ na Monta˝u. Kierownik wyznaczy∏ mu miejsce: linia
A, zmiana C, IV grupa, gdzie liderem
jest Henryk Malisak.
Matka Danuty pochodzi z Miko∏owa,
ojciec z Milówki, ale wychowa∏ si´
w Kamesznicy Z∏atnej. W dokumentach ma wpisane: Franciszek W´dzel, zawód – odlewnik i formierz.
Córka nie interesowa∏a si´ specjalnie na czym polega praca ojca, choç

Danuta i Andrzej
mówià o pracy

w domu czasem opowiada∏, jak zalewali jakieÊ formy na zamówienie dla
kopalni. Rodzice poznali si´ w pracy,
po Êlubie wynajmowali mieszkanie
w Âmi∏owicach. Danuta (rocznik 1980) mia∏a dwa lata, gdy przeprowadzili si´ do Miko∏owa. Ojciec
od dwóch lat jest na zasi∏ku przedemerytalnym. Mama, dziÊ na emeryturze, najpierw pracowa∏a z nim
w Wiromecie, potem w Mifamie,
skàd w 1992 roku przesz∏a na rent´.
„O tym, ˝e Fiat przyjmuje dowiedzia∏am si´ od kuzyna” – mówi Danuta.
Kiedy zosta∏a przyj´ta wiedzia∏a przynajmniej, ˝e ma umow´ gwarantujàcà jakàÊ prac´. Z ma∏ymi prywatnymi
firmami nie mia∏a dobrych doÊwiadczeƒ – ciàgle brakowa∏o pewnoÊci,
czy pieniàdze b´dà w terminie.
W pierwszym dniu pracy na Monta˝u
dowiedzia∏a si´, ˝e idzie na lini´ A,
do IV grupy. Tam pozna∏a Andrzeja.

On: – Nasz zwiàzek nie by∏ jakàÊ
specjalnie strze˝onà tajemnicà, nie
obnosiliÊmy si´ jednak z nim przesadnie – to wszystko.
Ona: – By∏oby co najmniej dziwne,
gdybyÊmy w pracy demonstrowali
przed innymi swoje uczucia. W pracy

podpora, spr´˝yna gazowa
i zak∏adanie aplikacji. Wolny
czas m∏oda mama poÊwi´ca
w ca∏oÊci domowym
obowiàzkom i opiece
nad jedenastomiesi´cznà
córeczkà.
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Andrzej Skoczy∏as pracuje
na linii A. Do jego codziennych
obowiàzków nale˝y monta˝
deski rozdzielczej, pasów
bezpieczeƒstwa prawej i lewej
strony, okiennic, dywanu, tylnej
uszczelki i drzwi baga˝nika.
Jego pasjà jest pi∏ka no˝na,
dlatego jeÊli znajdzie si´ czas
i okazja, czynnie uczestniczy
w meczach organizowanych
przez kolegów z Fiat Auto
Poland.
Danuta Skoczylas od momentu
podpisania umowy pracowa∏a
w tej samej grupie co mà˝.
Jednak od stycznia tego roku
nastàpi∏a zmiana: od tej pory
wspiera grup´ I. Do jej
obowiàzków nale˝y przemywanie
samochodów pod aplikacj´,
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byliÊmy na stopie kole˝eƒskiej, chocia˝
wszyscy wiedzieli, ˝e jesteÊmy parà.
On: – Gdyby ktoÊ w mojej obecnoÊci
obnosi∏ si´ ze swoimi uczuciami, odczuwa∏bym niesmak. W koƒcu praca
to praca, za bramà fabryki jest tyle
lokali, w których mo˝na si´ umówiç
i spotkaç, ˝e nie trzeba si´ z tym afiszowaç w miejscu pracy.
PrywatnoÊç u nich koƒczy∏a si´
z chwilà wejÊcia na teren fabryki. I wraca∏a po zakoƒczeniu zmiany.
Pobrali si´ w 2005, w tym samym
roku przysz∏a na Êwiat Amelia Ma∏gorzata – drugie imi´ to uk∏on
w stron´ prababci, mieszkajàcej
w Katowicach. Z tamtego okresu ze
szczególnym sentymentem wspominajà wczasy w Zakopanem, potem
urodziny Amelki („rodziliÊmy razem”
– mówi nie bez dumy Andrzej), które wprowadzi∏y nowà jakoÊç do ich
˝ycia. UÊwiadomili sobie, ˝e odpowiadajà ju˝ nie tylko za siebie, ale
równie˝ za tà ma∏à istot´. Przysz∏oÊç
Amelki mia∏a byç odtàd miarà pomyÊlnoÊci ich zwiàzku. Mówià: „Najch´tniej sp´dzonym czasem, gdyby
mo˝na nim by∏o dysponowaç bez
ograniczeƒ, by∏by czas sp´dzony
z córkà”. Pragnà dla niej szcz´Êliwego dzieciƒstwa, dobrego wykszta∏cenia i – gdy doroÊnie – pracy, którà
polubi nie jako ˝yciowà koniecznoÊç, ale coÊ, co cz∏owieka wzbogaca i nadaje sens jego ˝yciu.
Pragnà, aby by∏a z nimi szcz´Êliwa
jak oni z nià. A co daje poczucie
szcz´Êcia? „Przede wszystkim zdrowie rodziny i dobrze p∏atna praca”.
Nie stawiajà sobie nazbyt wygórowanych oczekiwaƒ, bo wszystko jest
przed nimi. W tym roku, na przyk∏ad,
nie majà wielkich planów wakacyjnych z uwagi na wiek Amelki, kilka
dni na S∏owacji – to wszystko, ale
w przysz∏oÊci… O przysz∏oÊci mo˝na na razie pomarzyç patrzàc na foldery biur turystycznych – wyspy grec-

kie, Francja, W∏ochy, Hiszpania. Wakacje na Majorce – dziÊ nierealne, to
prawda, ale dlaczego stawiaç tam´
marzeniom?
Oboje majà gwarancj´ zatrudnienia
do 2008 roku. Co b´dzie potem
– czas poka˝e. Mieszkajà z rodzicami
Andrzeja w trzypokojowym mieszkaniu w blokach przy ulicy Urz´dniczej
w Libià˝u, niedaleko kopalni „Janina”. Razem jest ∏atwiej, nie tylko dlatego, ˝e dziadkowie opiekujà si´
dzieckiem. Danuta Skoczylas nie
wyobra˝a sobie sytuacji: ich dwoje
i Amelka. Mà˝ w pracy, ona w domu, bo
ktoÊ musia∏by zajàç
si´ ma∏à, skoro
do ˝∏obka ani przedszkola si´ nie kwalifikuje. Nie rezygnowaç
z pracy, to znaczy
przebywaç jakieÊ 11
godzin poza domem.
Nawet gdyby si´
z m´˝em wymienia∏a
zmianami, nie mia∏oby to ˝adnego sensu
–
mijaliby
si´
w drzwiach. Wy˝yç
tylko z pensji m´˝a
by∏oby trudno. Gdyby
wi´c nie rodzice…
Kobiecie w znalezieniu pracy nie sprzyja
kolejka bezrobotnych. „Chodzi oczywiÊcie o prac´ sta∏à,
mówi Danka, sta∏à
w tym sensie, ˝e wyp∏ata jest w okreÊlonym terminie,
na przyk∏ad 10-tego, jak we Fiacie,
˝e nie musz´ si´ martwiç o ZUS czy
inne Êwiadczenia. Ale czy to jest to,
co sobie wymarzy∏am?” – zastanawia si´, bo przecie˝ nie jest to pytanie ca∏kiem na miejscu, kiedy wielu
ludzi marzy, aby w ogóle mieç gdzie

Przysz∏oÊç Amelki
ma byç miarà
ich pomyÊlnoÊci

wstaç za pi´tnaÊcie czwarta rano.
Wracamy do domu oko∏o 16, obiad,
potem mà˝ zajmuje si´ dzieckiem,
a ja robi´ pranie lub inne domowe
czynnoÊci, spacer z córkà, zale˝y
od pogody i czasu. Wieczorem,
po siódmej, k∏adziemy Amelk´
do spania, mamy wi´c troch´ czasu
dla siebie, ale te˝ ÊwiadomoÊç, ˝e
trzeba wstaç przed czwartà”.
Pracujà w systemie 3,2,1 czyli: noc,
druga zmiana i pierwsza. Ma to swoje plusy i minusy, ale ten uk∏ad, w ich
przekonaniu, jest najkorzystniejszy.
Najgorzej jest wtedy, gdy trzeba si´
przestawiaç z nocnej zmiany na drugà.

Danka ma kole˝ank´ z lat dziecinnych, której rodzice prowadzà zak∏ad
fotograficzny wi´c przynosi∏a aparaty
i robi∏y zdj´cia, jakieÊ kwiatki, ptaki,
takie ró˝ne rzeczy. Na tym si´ skoƒczy∏o, bo to droga przyjemnoÊç. Pozosta∏o wi´c robienie „cyfrówkà”
zdj´ç rodzinnych, córce, m´˝owi, dosyç du˝o tego si´ uzbiera∏o. Danka
lubi przechowywaç te zdj´cia, przeglàdaç je nie w komputerze, ale
w sposób tradycyjny, bo one wtedy,
kiedy si´ je trzyma w r´ku, jakoÊ inaczej dzia∏ajà na pami´ç.
Maluje od czasu do czasu. Nic wielkiego, ale zawsze coÊ. W szkole
podstawowej chodzi∏a dwa razy
w tygodniu na kó∏ko plastyczne,
rzecz w tym, ˝e nabyte umiej´tnoÊci
przestajà si´ rozwijaç, kiedy si´
do nich nie wraca. Tymczasem trudno myÊleç o malowaniu czy choçby
o ksià˝kach. Po prostu nie ma czasu. Interesuje si´ te˝ kosmetykà,
nawet zastanawiali si´, czy czegoÊ
„swojego” nie otworzyç, ale jak
otwieraç cokolwiek bez kapita∏u wyjÊciowego. Z koniecznoÊci, z realizmu ˝yciowego, odk∏ada si´ wi´c
marzenia na pó∏k´.
Na tej pó∏ce marzeƒ znajduje si´
dom, który Andrzej zamierza kiedyÊ
zbudowaç. W tym domu dwa du˝e
psy i rodzeƒstwo dla Amelki. Dom
zbuduje wczeÊniej czy póêniej, bo
przecie˝ sà m∏odzi, w∏aÊciwie
na starcie, mo˝e trudnym, ale cz∏owiek cieszy si´ z tego, co ma. Cieszy
si´, ˝e dziecko jest zdrowe. Kiedy
urodzi∏a si´ córka, d∏ugo zastanawiali si´, czy daç jej imi´ Zuzia, Amelia
czy Nikola, chocia˝ – ˝artuje Andrzej
Skoczylas – z uwagi na ojca, fanatyka Ligi angielskiej, powinna mieç
na imi´ Chelsea.
„Staram si´ myÊleç, ˝e b´dzie lepiej. Mà˝ te˝ ma podobne usposobienie, wi´c tak wspieramy si´
wzajemnie.”
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pracowaç. „Nie wyobra˝am sobie,
co by by∏o, bez pracy” – mówi Danuta Skoczylas nie majàc ju˝
na myÊli dziur w domowym bud˝ecie, ale bezczynnoÊci, mogàcej zrujnowaç psychicznie cz∏owieka, dla
którego praca, jak dla niej, sta∏a si´
cz´Êcià ˝ycia. „Praca to sà znajomi,
tematy, wspólne problemy” – nie
mo˝na tak po prostu powiedzieç: tu
jest praca, tam jest dom, bo
wszystko si´ jakoÊ uzupe∏nia.
„Jak wyglàda mój dzieƒ? Je˝eli pracujemy na pierwszà zmian´, trzeba
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Topolino
ma∏olitra˝owy
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protoplasta

Ma∏emu Fiatowi, który zapoczàtkowa∏
masowà motoryzacj´ we W∏oszech,
stukn´∏a w∏aÊnie siedemdziesiàtka.
W latach 1936-1955
wyprodukowano 520 tys.
sztuk tego modelu.
Jego projektantem
by∏, zmar∏y przed
dziesi´cioma laty,
Dante Giacosa.

Siedemdziesiàt lat temu, 15 czerwca 1936 roku, Fiat wprowadza na rynek „500-tk´”, pierwszy ma∏olitra˝owy samochód. Inicjatorem produkcji tego
mi´dzywojennego przeboju jest sam Benito Mussolini, który w 1930 r. domaga od Giovanniego Agnellego dzia∏aƒ, majàcych na celu „bezwzgl´dnà koniecznoÊç” zmotoryzowania W∏och. Duce ustala nawet cen´ nowego pojazdu: nie
mo˝e ona przekroczyç pi´ciu tysi´cy lirów. Stworzenie pojazdu bardziej ekonomicznego w eksploatacji ni˝ 508 Balilla wydawa∏o si´ zadaniem niemal niewykonalnym. Po kilku „ma∏o satysfakcjonujàcych” prototypach Fiat postanawia
powierzyç to zadanie m∏odemu, pr´˝nemu in˝ynierowi. Dante Giacosa. Projektuje on dwuosobowe autko o d∏ugoÊci zaledwie 3,2 m, wyposa˝one w czterocylindrowy silnik rz´dowy z dwoma podporami wa∏u korbowego. Z racji pojem-

noÊci silnika – 569
cm3 – nowy model zyskuje oficjalnà nazw´
„500”, ale wi´kszoÊç W∏ochów
nazywa go „Topolino”, czyli Myszka.
Trudno o trafniejszy przydomek: Myszka
ma moc 13 KM i osiàga pr´dkoÊç 85
km/h. Swà cenà – 8900 lirów – odbiega co prawda od „sugerowanej” przez
Mussoliniego, ale i tak jest o ponad po∏ow´ taƒsza od nowej Balilli 508C.
Drog´ Topolino do sukcesu przerywa
wybuch II wojny. Produkcja rusza ponownie po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojen-

Geniusz Giacosy
„Pomys∏y projektanta wià˝à
si´ zawsze z badaniami lub
projektami zrealizowanymi
wczeÊniej przez niego samego lub innych. Dlatego
ka˝dy nowy model ma
w sobie coÊ wspólnego lub
pokrewnego z jego poprzednikami”. Tak mawia∏
Dante Giacosa, zmar∏y
w 1996 r. w wieku 91 lat,
projektant Topolino, 600tki, 500-tki i wielu innych
niemniej udanych modeli
Fiata. By∏ cz∏owiekiem szcz´Êliwym, bo do˝y∏ póênej staroÊci zachowujàc pe∏nà aktywnoÊç zawodowà: przeszed∏szy na emerytur´ w 1970 r., zajmowa∏ si´ wieloma projektami, nie tylko z dziedziny motoryzacji. W 1927 r. Giacosa ukoƒczy∏ wydzia∏ In˝ynierii Mechanicznej na Politechnice Turyƒskiej. Rok póêniej rozpoczà∏ prac´ we Fiacie, w 1933 r. awansowano go na szefa Dzia∏u Technicznego, a wkrótce potem powierzono mu zadanie zaprojek-

nych. W 1948 r. wersja 500A zostaje zastàpiona przez 500B. Dzi´ki rozrzàdowi
górnozaworowemu liczba KM wzrasta
do 16,5, a pr´dkoÊç maksymalna do 95
km/h. Do dwuosobowego sedana do∏àcza wkrótce czteromiejscowa Giardiniera, a wraz z nià charakterystyczna metalowo-drewniana karoseria i pilÊniowe panele boczne. Ostatnia wersja „C”, która
wchodzi na rynek w 1949 r., zaskakuje
zupe∏nie nowym przodem, kojarzàcym
si´ z autami amerykaƒskimi. ¸àcznie wyprodukowano 520 tysi´cy egzemplarzy
Topolino, co by∏o wynikiem doprawdy imponujàcym. Nabywcami Topolino byli
najcz´Êciej szefowie ma∏ych firm, lekarze
i rzemieÊlnicy, a pracownicy fizyczni
i umys∏owi musieli zadowalaç si´ Vespà
lub Lambrettà. Na „cztery kó∏ka” mogli
sobie pozwoliç dopiero w 1955 r., kiedy
w sprzeda˝y pojawi∏ si´ Fiat 600, kolejna pere∏ka Giacosy. Model ten zmotoryzowa∏ zdecydowanà wi´kszoÊç w∏oskich
rodzin, a dzie∏a dope∏ni∏a nowa „500tka”, wprowadzona dwa lata póêniej.

towania 500-tki. Po wojnie
Giacosa opracowa∏ Cisitalia, wspania∏à wyÊcigówk´
z mechanikà zapo˝yczonà
z Fiata 1100, „ubranà”
w przepi´knà karoseri´
przez Pinifarin´. Jeden z jej
egzemplarzy jest wystawiony w nowojorskiej galerii Moma jako „rzeêba w ruchu”. Kolejnym jego owocem by∏ 1400, pierwszy
Fiat o nadwoziu noÊnym,
a potem ca∏a seria innych
modeli, a˝ do Fiata 127 z 1971 r. Giacosa by∏ jednym
z pierwszych, który zaproponowa∏ nap´d przedni z silnikiem poprzecznym zblokowanym ze skrzynià biegów, stosowany dziÊ w zdecydowanej wi´kszoÊci samochodów.
Nale˝y te˝ do osób, które przyczyni∏y si´ do wielkoÊci Fiata, i wraz z takimi znakomitoÊciami jak Vittorio Jano czy
Ferdinand Porsche, zajmuje poczesne miejsce w historii
post´pu technicznego w Êwiecie motoryzacji.

Topolino w Polsce
Fiat 500 Topolino produkowany by∏
tak˝e w Polsce tu˝ przed II wojnà
Êwiatowà. Monta˝ samochodów
z gotowych elementów odbywa∏ si´
w Warszawie, w Fabryce
Samochodów Osobowych
i Pó∏ci´˝arowych, wchodzàcej
w sk∏ad Paƒstwowych Zak∏adów
In˝ynieryjnych. Podstawà produkcji
by∏a umowa licencyjna, zawarta
w 1932 roku przez Fiata i Polsk´,
w wyniku której wytwarzano
najpierw Polskiego Fiata 508
(na bazie Fiata Balilla) i ci´˝arówki
Polski Fiat 621
o ∏adownoÊci 2500 kg, Firmie
z Warszawy przyznano tak˝e mark´
Polski Fiat.
W nast´pnych latach do produkcji
wprowadzony zostaje Fiat 500
Topolino, model 1500 oraz
pó∏ci´˝arówki 621R i 621 L.
Samochody z markà Polski Fiat

cieszy∏y si´ niezwyk∏à
popularnoÊcià. W 1937 roku ich
sprzeda˝ osiàgn´∏a 10 tys. sztuk.
Ze wzgl´du na wysokà jakoÊç,
cz´Êç z nich przeznaczana by∏a
tak˝e na eksport. W 1939 roku
zak∏ady Polskiego Fiata zosta∏y
zniszczone prawie ca∏kowicie przez
niemieckie bomby i na wiele lat
zamkn´∏y rozdzia∏ zwiàzany
z historià przemys∏u
samochodowego w Polsce.

Anna Lubertowicz - Sztorc

danie specjalne

Po zdrowie
i urod´
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JeÊli nasz organizm buntuje si´ przeciwko sprzàtaniu,
praniu, robieniu zakupów, pracy przez 10 godzin
dziennie, siedzeniu przy komputerze, klimatyzacji
i pospiesznemu po∏ykaniu posi∏ków, czas na wizyt´
w SPA. To nie tylko moda, ale zdrowy i rozsàdny sposób
sp´dzania wolnego czasu. Powstajà wi´c niezliczone
oÊrodki SPA oferujàce, poza zdrowiem, tak˝e urod´,
ale przede wszystkim dobre samopoczucie.
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Dr Irena Eris - SPA
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Zdrowie dzi´ki wodzie, czyli ∏ac. sanus per aquam
– SPA. Ten skrót zrobi∏ chyba najwi´kszà karier´ w kosmetyce ostatnich lat. Ka˝da szanujàca si´ firma kosmetyczna ma serie produktów o tej nazwie, sà zabiegi, specjalne wanny, a nawet meble i kominki SPA.
Coraz wi´cej hoteli i pensjonatów stara si´ mieç
w swojej ofercie SPA.
Takie oÊrodki oferujà nam bardzo ró˝norodne us∏ugi:
np. kàpiele pere∏kowe, aromatyczne i w wodzie morskiej, aromamasa˝e i masa˝e np. goràcymi kamieniami, shiatsu, segmentarny, d∏ugobodêcowy lub masa˝
na cztery r´ce (masujà dwie osoby). Produkty u˝ywane w gabinetach kosmetycznych przyprawiajà o zawrót
g∏owy – czekolada, wino, cynamon. Nie brakuje równie˝ we wspó∏czesnej kosmetologii kosmicznych technologii. Furor´ robià wszelkiego rodzaju kapsu∏y – zamkni´cie w nich pacjenta wyszczupli, uj´drni, nawil˝y,
zrelaksuje. Balneoterapia rewitalizujàca – nazwa trudna do rozszyfrowania, ale jest to zabieg o dzia∏aniu
stymulujàcym i relaksujàcym, polecany dla osób nara˝onych na stres i przem´czonych. Natomiast mikropràdy biorezonansowe SFM to naturalna, przyspieszona regeneracja komórkowa wynaleziona przez naukowców z NASA. Do niedawna wykorzystywana by∏a
tylko przez gwiazdy ekranu czy s∏awnych sportowców.
To zaledwie tylko kilka atrakcji dla tych, którzy zdecydujà si´ na pobyt na farmie pi´knoÊci.

Thalgo
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Delikatne kobiety
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Nowoczesne kobiety, które lubià w wolnym czasie zadbaç o swój wyglàd i dobre samopoczucie najcz´Êciej
decydujà si´ na kilkudniowy pobyt w centrum SPA, co
najmniej dwa razy w roku. Ich najwi´kszym zainteresowaniem cieszy si´ program zabiegów relaksujàco
– upi´kszajàcych, w ramach którego mogà skorzystaç
np. z balneoterapii czyli: kàpieli, natrysków, irygacji
i masa˝u podwodnego, które sà wykonywane przy u˝yciu wód mineralnych. Balneoterapia jest zbawienna w skutkach dla kobiet, które cierpià na bóle mi´Êniowe, wzmaga te˝ ukrwienie skóry. Aby upi´kszaniu
sta∏o si´ zadoÊç w standardowym pakiecie SPA dla
kobiet aktywnych mo˝na znaleêç zabiegi oczyszczajàce na cia∏o i twarz, w tym aromamasa˝e, czyli leczenie przez zapach. Masa˝ rozgrzanymi kamieniami z∏agodzi z pewnoÊcià bóle mi´Êni, ale tak˝e uczyni skór´
bardziej g∏adkà i spr´˝ystà. Zadbana kobieta nie mo˝e zapomnieç o pi´knych d∏oniach i stopach. Z myÊlà
o nich centra SPA oferujà zabiegi parafinowe, które sà
doskona∏ym rozwiàzaniem równie˝ dla paƒ, cierpià-

Thalgo

cych na ró˝nego rodzaju alergie, bàdê po prostu dla
tych, u których skóra d∏oni i stóp jest wyjàtkowo wra˝liwa na podra˝nienia. Do tego oczywiÊcie piel´gnacja
w∏osów, ale równie˝ ca∏kowicie naturalna (maseczki
na bazie zió∏ i alg morskich). Sauna i ∏aênia parowa
gwarantujà lepszà sylwetk´ i zdrowszy wyglàd skóry,
zaÊ solarium pozwala nadaç jej przyjemny koloryt,
szczególnie po zimie, sp´dzonej za biurkiem.

Gruboskórni m´˝czyêni

Krótko i intensywnie

Thalgo

Modna ostatnio zasada to: wypoczywamy krótko i intensywnie. Stres, napi´cie, ha∏as, wieczny poÊpiech.
Mamy kilka dni wolnego i... marzymy o ciszy i spokoju, a jednoczeÊnie chcemy schudnàç kilka kilogramów, poprawiç kondycj´, pójÊç na relaksujàcy masa˝. Jest coraz wi´cej takich miejsc, gdzie takie pra-
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Dr Irena Eris

Skóra m´˝czyzny wymaga podobnej piel´gnacji jak
skóra kobiety. Chocia˝ nie identycznej, poniewa˝
m´˝czyêni sà bardziej gruboskórni – ich skóra jest
o 25 procent grubsza od kobiecej, a poza tym jest
twardsza i mniej wra˝liwa. Obecnie wi´kszoÊç oÊrodków SPA przygotowuje specjalne oferty dla panów,
uwzgl´dniajàce specyficzne potrzeby m´skiej skóry.
P∏ci brzydkiej proponuje si´ odpowiednie seanse np.
oczyszczajàce na twarz i cia∏o, g∏´boko energetyzujàce, typowo relaksujàce. Warto równie˝ poleciç panom masa˝e po∏àczone z fitopresurà, czyli g∏askaniem i ugniataniem poszczególnych cz´Êci cia∏a,
zw∏aszcza pleców i ramion. Taki masa˝ zalecany jest
szczególnie tym, którzy sp´dzajà d∏ugie godziny
za biurkiem lub w podró˝y i majà k∏opoty z krà˝eniem.
Jeden z renomowanych oÊrodków SPA proponuje panom pi´ciodniowy program rewitalizujàcy. Niezdecydowani i najbardziej wymagajàcy mogà prosiç o specjalny pakiet stworzony na miar´ ich potrzeb i oczekiwaƒ. Do dyspozycji panów w wi´kszoÊci SPA jest basen, sauna fiƒska, ∏aênia rzymska, jacuzzi.
Pobyt w SPA mo˝na równie˝ po∏àczyç z ciekawà, egzotycznà podró˝à np. na Malediwy, Bahama czy Bali. Warto, bo najdoskonalszà formà SPA jest thalassoterapia, czyli wykorzystywanie morskiej wody,
prawdziwej skarbnicy substancji majàcych zbawienny wp∏yw na cia∏o i dusz´. SpecjaliÊci w takich morskich SPA, np. na Malediwach, opracowali specjalne
techniki masa˝u, które ∏àczà w sobie wszystkie s∏ynne rodzaje azjatyckiego masa˝u i wykorzystujà olejki
z tropikalnych roÊlin.
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gnienia mo˝na zrealizowaç. Wiele hoteli i oÊrodków
wprowadza tzw. „weekendy pi´knoÊci”- w∏aÊnie
na ten rodzaj wypoczynku jest obecnie najwi´ksze
zapotrzebowanie.
Weekend pi´knoÊci to taka odnowa w pigu∏ce.
W wi´kszoÊci placówek, które takà us∏ug´ oferujà wypoczynek zaczyna si´ w piàtek dietetycznym obiadem, a koƒczy w niedziel´ po po∏udniu.
W myÊl powiedzenia: „w zdrowym ciele zdrowy duch”,
coraz wi´ksze znaczenie przypisuje si´ równie˝ relaksowi, fitnesowi i wellness.
Wybór odpoczynku dla urody jest zró˝nicowany i wieloraki i zale˝y od zasobnoÊci naszej kieszeni. Mo˝na wybraç podwodnà farm´ pi´knoÊci w Zatoce Perskiej lub wypoczynek w Józefowie pod Warszawà.
Na wyobraêni´ dzia∏a nazwa: Instytut Santa Monica
w... Kamieniu Pomorskim. Do wyboru mamy dzieƒ dla
urody (oko∏o 100 z∏), weekend dla urody (od 400
do 2000 z∏ w zale˝noÊci od klasy oÊrodka), tygodniowe i d∏u˝sze turnusy. Oprócz noclegów, dietetycznego
wy˝ywienia, konsultacji lekarza i dermatologa, w cen´
wliczone sà zabiegi zestawione w specjalne programy
(czasem za zabiegi p∏aci si´ oddzielnie). Zabiegi uzupe∏niane sà çwiczeniami ruchowymi. A te z kolei stymulujà mózg do produkcji endorfin, czyli hormonów
szcz´Êcia, które uÊmierzajà ból i poprawiajà nastrój.

Stone therapy - Thalgo

Nowa moda – kamienie

fiat wokó∏ nas SIERPIE¡ / WRZESIE¡ 2006

Niezale˝nie od tego, czy kamienie majà w∏aÊciwoÊci
medyczne, czy magiczne, stone therapy jest w modzie. Kamienie wykorzystywane sà w ró˝nego rodzaju
zabiegach na cia∏o, d∏onie i stopy. Najlepiej podczas
takiego rytua∏u sprawdzajà si´ kamienie szlachetne.
Pojawiajà si´ coraz to nowsze i bardziej oryginalne rodzaje masa˝u z wykorzystaniem rozmaitych kamieni.
Bazalt np. znany jest z w∏aÊciwoÊci zatrzymywania ciep∏a, natomiast marmur jest doskona∏ym materia∏em,
jeÊli chcemy wykorzystaç dzia∏anie zimna. Zalety naprzemiennego stosowania zimna i ciep∏a na mi´Ênie
sà niepodwa˝alne. Taki masa˝ dzia∏a relaksujàco i odpr´˝ajàco, przywraca witalnoÊç i energie ca∏emu organizmowi, likwiduje napi´cie mi´Êniowe.
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Thalgo

Wino, czekolada i cynamon
Coraz popularniejsza – równie˝ w Polsce – staje si´
winoterapia. „Winne” zabiegi to doskona∏a kuracja
odm∏adzajàca: skutecznie walczy z wolnymi rodnikami, a tak˝e pobudza krà˝enie. Wykonywany jest ca∏y
zestaw „winnych” us∏ug: mi´dzy innymi kàpiele, ma-

Pokój relaksu - Dr Irena Eris

sa˝e, bicze szkockie. Wiele oÊrodków SPA wykorzystuje w zabiegach czerwone wino i oferuje np. hydromasa˝ w wannie z dodatkiem jednego litra czerwonego, wytrawnego wina. Cz´sto polecane sà równie˝
czekoladowe kàpiele i masa˝e. W czekoladowym SPA
mo˝na skorzystaç z czekoladowego peelingu, czekoladowych ok∏adów lub kàpieli w spienionym kakao.
Mo˝na równie˝ umówiç si´ na masa˝ ca∏ego cia∏a
gorzkà, ciep∏à, pachnàcà czekoladà. To równie˝ doskona∏a propozycja dla pesymistów – w czasie zabiegu wytwarzana jest serotonina, która skutecznie poprawia nastrój. JeÊli nie lubimy czekolady to mo˝e zaakceptujemy cynamon? Dzia∏a jak ∏agodny afrodyzjak
– pobudza i przykuwa uwag´.

Ok∏ady z alg - Thalgo

Kapsu∏a SPA - Thalgo

Uj´drnianie cia∏a
Pierwszym krokiem, który przygotowuje cia∏o do zabiegów piel´gnacyjnych z u˝yciem alg morskich jest kapsu∏a termiczna. ¸àczy ona dzia∏anie pary wodnej z ciep∏em podczerwieni, terapià Êwietlnà, aromaterapià
i masa˝em wibracyjnym. Dzi´ki temu od razu, po wejÊciu do kapsu∏y, otula nas przyjemne ciep∏o, a szlachetne aromaty kojà napi´cia. Nast´puje poprawa ukrwienia skóry i jej detoksykacja. Aparatura znacznie u∏atwia
wch∏anianie sk∏adników zawartych w preparatach, które od˝ywiajà i uj´drniajà skór´, redukujà cellulit, wspomagajà odchudzanie.
Zabiegi z u˝yciem alg morskich to jedna ze standardowych us∏ug, oferowanych nie tylko przez gabinety kosmetyczne, ale tak˝e centra SPA. Wspomagajà one
dzia∏anie kapsu∏y w procesie uj´drniania skóry. Algi to
ogromne roÊliny ˝yjàce w morzach, ale tak˝e te mniejsze – z rzek i jezior – wyst´pujàce w rowach melioracyjnych i wreszcie trawki, zdobiàce nasze domowe akwaria. Najwi´kszym zainteresowaniem centrów SPA cieszà
si´ wodorosty morskie, których lecznicze dzia∏anie odkryli Japoƒczycy. Przygotowywane z nich maseczki
i ok∏ady dajà doskona∏e efekty nie tylko w leczeniu tràdziku, czy wyprysków, ale tak˝e aktywizujà procesy przemiany materii w skórze i redukujà nadmiar t∏uszczu
w tkance podskórnej. Sà wi´c jednym z podstawowych
sk∏adników zabiegów odchudzajàcych, eliminujàcych
cellulit, rozst´py, a tak˝e uj´drniajàcych, np. piersi.
Z roku na rok liczba osób zainteresowanych pobytem
w oÊrodkach SPA roÊnie. Nic dziwnego, kilkudniowy
pobyt w takim przybytku sprawia, ˝e panie i panowie
wracajà do swoich codziennych obowiàzków nie tylko
wypocz´ci, zdrowsi, zrelaksowani, ale tak˝e w znacznie lepszych humorach.
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Thalgo
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U∏atwiç
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nowoÊci

Joanna Lasek

˝ycie
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Na polskim rynku pojawi si´ niebawem pierwszy profesjonalny telefon
komórkowy dla seniorów. Wprowadzi
go monachijska firma Telic. Telefon
Katharina zaprojektowano tak, aby
nie sprawia∏ ˝adnych trudnoÊci u˝ywajàcym go osobom starszym. Najwa˝niejsze walory aparatu to ∏atwa
i przyjazna obs∏uga oraz du˝e gabaryty potrzebnych elementów. WyÊwietlacz ma mo˝liwoÊç zoomu (do wielkoÊci liter 1,8 cm). Klawisze sà du˝e

Firma Fuji
zaprezentowa∏a niedawno
nowà seri´ wakacyjnych
aparatów fotograficznych
Quick Snap. Aparaty
doskonale sprawdzajà si´
na pla˝y czy podczas
nurkowania i nie trzeba

i podÊwietlane, dzi´ki czemu wybieranie numerów i pisanie SMS-ów nie
sprawia ˝adnych trudnoÊci. Urzàdzenie w razie potrzeby mo˝e byç u˝ywane z aparatami s∏uchowymi. Niski poziom promieniowania, co jest efektem specjalnego umiejscowienia anteny, zmniejsza szkodliwoÊç u˝ywania
telefonu. Klawisze sà tak oddzielone
od siebie, aby niemo˝liwe by∏o naciÊni´cie dwóch jednoczeÊnie.
Moulinex to jeden z liderów rynku
AGD, tym razem w ofercie znalaz∏o
si´ nowe urzàdzenie – robot Adventio. Urzàdzenie jest po∏àczeniem wyciskarki do cytrusów, blendera i tradycyjnego miksera. NowoÊcià jest zastosowanie nowej technologii, dzi´ki
której mo˝na jednoczeÊnie u˝ywaç
misy i blendera. Robot zosta∏ zaprojektowany tak, aby zajmowaç
jak najmniej miejsca, a tak˝e
sk∏adaç si´ w mo˝liwie naj∏atwiejszy sposób. Prze∏àcznik
jest tylko jeden i obs∏uguje
on zarówno blender jak
i mis´. Misa ma pojemnoÊç 2.2 L, blen-

si´
martwiç
o ich uszkodzenie,
jak to jest w przypadku
aparatów cyfrowych.
Quick Snap ma mo˝liwoÊç
wykonania 27 zdj´ç nawet
w ekstremalnie trudnych

der 1,25 L. Funkcja Maxipress umo˝liwia robienie puree i przecierów.
Z pewnoÊcià w ka˝dym gospodarstwie domowym przyda si´, zw∏aszcza w lecie, sokowirówka. Moulinex
Vitae ma dwie pr´dkoÊci, pozycja
pr´dkoÊci zale˝y od rodzaju owo-

Firma Certina, producent
zegarków,
od jakiegoÊ ju˝ czasu
wià˝e swoje produkty z Formu∏à 1. Jest
sponsorem
BMW
Sauber F1 Team. Tym
razem postanowi∏a uczciç
nowym modelem zegarka Polaka Roberta Kubic´. Zegarek
DS Action Chrono Robert
Kubica zosta∏ wyprodukowany w limitowanej iloÊci 720
egzemplarzy, jest to liczba koni mechanicznych auta, które
prowadzi Kubica. Design jest
po∏àczeniem klasycznej elegancji i sportowego ducha. Koperta wykonana ze stali szlachetnej jest wyposa˝ona w obracanà lunet´, zaÊ tarcza utrzy-

mana jest w stylistyce przyrzàdów tablic samochodów Formu∏y 1.
HP poszerzy∏ swój asortyment notebooków dla firm o pi´ç nowych modeli, w tym o najcieƒszy i najl˝ejszy
komputer przenoÊny z nap´dem
optycznym. Wa˝àcy zaledwie 1.3 kg
notebook HP Compaq nc2400 jest
przeznaczony dla osób cz´sto podró˝ujàcych. Stanowi doskona∏à równowag´ mi´dzy rozmiarami a funkcjonalnoÊcià. GruboÊç nie przekracza 24,8 mm.

warunkach. Do zdj´ç
podwodnych
przeznaczony jest
specjalny model
– Quick Step Marine,
z wyjàtkowo szczelnà
obudowà. W czasie
wakacji sà miejsca

i sytuacje, w które
boimy si´ zabieraç
kosztowne aparaty
fotograficzne,
wystarczy wi´c wejÊç
do najbli˝szego sklepu
i zapytaç o niezawodny
Quick Step.
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ców. Ni˝szej pr´dkoÊci u˝ywamy
do produktów mi´kkich, takich jak
pomaraƒcze czy pomidory, pr´dkoÊç
druga stosowana jest na przyk∏ad
do jab∏ek czy marchewek. W sokowirówce zastosowano specjalny system
umo˝liwiajàcy nalewanie soku prosto
do szklanki.
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filmy

Joanna Lasek

Rozrywka dobrej
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jakoÊci

Na szcz´Êcie oferta wypo˝yczalni
i sklepów oferujàcych dvd jest w okresie letnim imponujàca. Wa˝ne te˝, ˝e
nie zapomniano o filmach starych.
Jednym z takich twórców-pewniaków
jest od dziesiàtek lat Alfred Hitchcock. Nakr´ci∏ wiele filmów, lecz wi´kszoÊç z nas zna jedynie absolutne klasyki jak „Ptaki” czy „Psychoza”. Tym
razem na krà˝ku dvd ukaza∏ si´ mniej
znany tytu∏ „Szanta˝”. Ten film
z 1929 roku opowiada dramatycznà
histori´ kobiety, która podczas próby
gwa∏tu zabija niedosz∏ego gwa∏ciciela.
Âledztwo w tej sprawie trafia do detektywa Franka Webbera, który jest
jednoczeÊnie jej przyjacielem. Frank
szybko trafia na Êlad prawdy, chce
jednak za wszelkà cen´ chroniç przyjació∏k´. Wszystko wydaje si´ podà-

PREMIERY
”Shinobi” – Japoƒska wersja
historii Romea i Julii.
Kochankowie nale˝à do
rywalizujàcych ze sobà klanów
ninja. Wskutek skomplikowanej
intrygi ich mi∏oÊç zostaje
wystawiona na prób´. Re˝. Ten
Shimoyama, Wyst. Yukie
Nakama, Jo Odagiri.

˝aç w dobrym kierunku, jednak, jak to
zazwyczaj u Hitchcocka, w intrydze
pojawia si´ nagle tajemnicza persona, która zaczyna szanta˝owaç par´
przyjació∏.
Komu nie znudzi∏y si´ jeszcze historie
z zagubionà pami´cià w tle, niech
obejrzy „Ukrytà to˝samoÊç”. W roli g∏ównej wyst´puje troch´ ostatnio
zapomniany Val Kilmer. Tym razem historia zaczyna si´ w momencie, kiedy
dzieciaki znajdujà na pustyni nieprzytomnego m´˝czyzn´. Ranny w g∏ow´,
potrafi sobie jedynie przypomnieç, ˝e
ma na imi´ Frank. Jednak odkrywa
par´ przera˝ajàcych faktów ze swojego ˝ycia, mi´dzy innymi to, ˝e w jakiÊ
sposób by∏ powiàzany z zamachem
na prezydenta. Usi∏uje zainteresowaç

sprawà policj´, ta jednak bagatelizuje
spraw´, w zwiàzku z czym sam rusza
tropem w∏asnej tajemnicy.
Zupe∏nie inny klimat ma film „Ballada o Jacku i Rose”, który warto
obejrzeç chocia˝by z tego wzgl´du, ˝e
gra w nim znakomity Daniel Day-Lewis. Aktor na tyle rzadko pokazuje si´
w filmach, ˝e warto oglàdaç ka˝dy obraz z jego udzia∏em. Day-Lewis gra ojca, który w obsesyjny wr´cz sposób
stara si´ uchroniç swojà dorastajàcà
córk´ przed wp∏ywem zewn´trznego
Êwiata i cywilizacji, nie wiadomo jednak do koƒca, kto lepiej na tym wychodzi. Sytuacja ulega zmianie, kiedy
Jack dowiaduje
si´, ˝e jest
Êmiertelnie
chory, pozwala
wtedy, aby jego
kochanka wraz
z dwoma synami wprowadzi∏a
si´ do niego
i Rose. Ale to
poczàtek k∏opotów.

„Demon: Historia prawdziwa”
– Amerykaƒski horror oparty
na prawdziwej historii. W pierwszej
po∏owie XIX wieku posiad∏oÊç
rodziny Bellów jest dr´czona przez
demona, który swoje nadejÊcie
anonsowa∏ dêwi´kiem dzwoneczka.
Re˝. Courtney Solomon, Wyst.
Donald Sutherland, Sissy Spacek.

Monika Piàtkowska „Krakowska
˝a∏oba”. Monika Piàtkowska jest
dziennikarkà Gazety Wyborczej, którà
znamy przede wszystkim z przeÊmiesznego cyklu felietonów pisanych wraz z m´˝em Leszkiem Talko.
Tym razem autorka debiutuje w roli
powieÊciopisarki. G∏ównym bohaterem ksià˝ki
jest
fryzjer
Maurycy Opi∏ko, ale jego
postaç jest
jedynie punktem wyjÊcia
do pokazania
wyczerpujàcego portretu
miasta (Krakowa naturalnie) i ludzi. Kolejna
Êwietna lektura na urlop. Monika
Piàtkowska: Krakowska ˝a∏oba. Wydawnictwo WAB. Warszawa 2006.
Jean-Claude Izzo „Total cheops”.
To bardzo wa˝na, a zarazem doÊç
trudna ksià˝ka. Na pozór wydaje si´
zwyk∏à historià z gangsterskimi porachunkami w tle, ma jednak bardzo

rozwini´te t∏o o charakterze spo∏ecznym. W pisarstwie Izzo wyraênie
widaç rys dziennikarski, bowiem autor pracowa∏ przez wiele lat jako ˝urnalista. Akcja ksià˝ki dzieje si´
w Marsylii, a du˝a jej cz´Êç rozgrywa
si´ w biednych dzielnicach zamieszkanych przez arabskich emigrantów.
Izzo pokazuje drugie dno stosunku
Francji i Francuzów do przybyszów.
Na tle niepokojów zwiàzanych z politykà emigracyjnà, jakie dr´czà
Francj´
w ostatnich czasach, warto zapoznaç si´
z innym
aspektem
problemu
pokazywanego masowo w mediach. „Total cheops” to
lektura niepokojàca, ale warta przeczytania. Jean-Calude Izzo: Total
cheops. Wydawnictwo WAB. Warszawa 2005.

ksià˝ki

Wies∏aw MyÊliwski „Traktat o ∏uskaniu fasoli”. Wies∏aw MyÊliwski
to pisarz naprawd´ wielkiego formatu. Jego ksià˝ki nie ukazujà si´ cz´Êciej ni˝ co kilka lat. Ostatnia pod tytu∏em „Widnokràg”, wydana 9
lat temu, sta∏a
si´ laureatkà
Nagrody Nike.
Autor jest mistrzem w przywo∏ywaniu Êwiatów nieistniejàcych, jego fabu∏y pe∏ne sà t´sknoty za magicznymi miejscami, z regu∏y powiàzanymi z dzieciƒstwem. „Traktat o ∏uskaniu fasoli” ma niezwyk∏à form´. Jest
to monolog cz∏owieka, opowiadajàcego swoje dzieje m´˝czyênie, który pojawi∏ si´ u niego, aby kupiç fasol´. To
idealna ksià˝ka do czytania w cieniu
wielkiego drzewa, podczas wakacyjnych upa∏ów. Wies∏aw MyÊliwski:
Traktat o ∏uskaniu fasoli. Wydawnictwo Znak. Kraków 2006.
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drzewa

Joanna Lasek

Do czytania w cieniu
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myÊl,
Czytajàc - po
z - nie czytaj.
jak nie myÊlis

Z notatnika

satyryka
WYPRZEDA˚ KABARETU!
Dyrektor kabaretu w s∏awnym mieÊcie K. chce sprzedaç: kilka baranów we∏nianych wysoko w chmurach; zawsze pe∏nà widowni´ ze scenà bez kurtyny umiej´tnie podÊwietlonà jednym po˝yczonym reflektorem; czarny fortepian z zapadnià,
który ∏atwo na inne przedmioty przerobiç mo˝na; ciemnoÊç kompletnà
nieozdobionà gwiazdami; bar dobrze
zaopatrzony i przynoszàcy zyski z obs∏ugà niezwykle akuratnà; dwie tony
w´gla pami´tajàce czasy Stalina,
przy których ju˝ nie mo˝na ogrzaç
ràk; jeden balon, który nigdy nie
wzbi∏ si´ w powietrze nad zamkiem
w Niepo∏omicach; siedem czarnych
kapeluszy i dwa s∏omkowe, cokolwiek deszcz przepuszczajàce; czarnego anio∏a, który po wrzuceniu monety dwuz∏otowej, wykonuje pieÊni
kompozytora Zygmunta K.
Sprzedane b´dà tak˝e przez publicznà licytacj´: maski cz´Êciowo
poÊmiertne Bieruta, Gomu∏ki, Gierka i Jaruzelskiego.; zakonnica kompletna na z∏otych sznurkach przez

dwa pawie ciàgniona przez ca∏y film,
którego prawie nikt nie widzia∏; rower, który sam si´ rozbiera; jedna magiczna flaszeczka, w której zawsze jest troch´ wódeczki; Êmiech
pusty, na samog∏oski nosowe zakoƒczony; kilka scenariuszy sztuk
dla teatrów robotniczych, które dziÊ
bezrobotnym mo˝na wystawiaç; jedna trybuna sk∏adana, zza której nikt
ju˝ nie przemawia w niczyim imieniu; dwie scenografie kompletnie
rozkradzione; pszeniczny ∏an, który
sam si´ ko∏ysze; wreszcie czarny notes z telefonami, pod którymi darmo
mo˝na zjeÊç kolacj´ w towarzystwie
dziwnych osób; i na koniec lusterko
z podobiznà Piotra S. na odwrocie,
w którym mo˝na zobaczyç przysz∏oÊç… (1994 rok)
NA PRZYK¸AD: MAJEWSKI
DoÊç tych kabaretów politycznych,
tych kawa∏ów abstrakcyjnych, tych
sztuczek podejrzanych, tych absurdalnych skojarzeƒ i tego ca∏ego
mem∏ania. Weêmy przyk∏ad z Majewskiego: ten nie mem∏a, ale za to jak
coÊ powie, to boki zrywaç. Precz

KINO FORM
NIEDU˚YCH
przedstawia:

Marek Pacu∏a jest
konferansjerem
i kierownikiem
artystycznym
krakowskiej Piwnicy
pod Baranami

z fa∏szywà u∏udà scenicznà, pozostawiajàcà wiele do ˝yczenia. Nie zaciemniajmy horyzontów myÊli wspó∏czesnej. Na przyk∏ad Majewski. Nie
zaciemnia. Zerwijmy z tym chwiejnym balansowaniem na kraw´dzi
egzystencjalizmu i wegetarianizmu.
Skoƒczmy, skorygujmy i skonfrontujmy. Na przyk∏ad Majewski. Skoƒczy∏.
Skorygowa∏, a teraz konfrontuje. Nie
oglàdajmy si´ na ró˝ne pràdy, pràdziki, arabeski, frytki i frykasy.
Na przyk∏ad Majewski. Ten si´ nie
oglàda. Wprowadza. Wprowadza
mechanizacj´ do stajni i gdzie mo˝e.
My te˝ bierzmy z niego. Wprowadêmy, zmechanizujmy, podnieÊmy.
Na przyk∏ad Majewski. Podniós∏ wydajnoÊç z jednego hektara i przeniós∏
jà na drugi hektar. My równie˝ podnieÊmy, postawmy – niech stoi (…)
Dlatego to zwià˝my si´ i przetnijmy.
Stwórzmy i zburzmy, i przejdêmy na
tym do porzàdku dziennego. Na przyk∏ad Majewski. Przeszed∏ do historii,
ale on tu jeszcze wróci i jak palnie kogo w mord´, to szkoda gadaç.
Wies∏aw Dymny

krzy˝ówka z Fiatem nr 8
ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
„I samochód sama zrobi´ i z wszystkim poradz´ sobie. Zosia Samosia”. Rozwiàzanie tego zadania przys∏ali: Irena Filip i Maria Bia∏ko.
Zwyci´zcy otrzymali nagrody ksià˝kowe.
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POZIOMO: 1. FIKUS. 4. DOBÓR. 7. SOBÓR. 9. KUNICKA. 11. USZYSKA. 14. HOKEISTKA. 15. PLAKAT. 17. ANATOM. 19. ZOÂKA. 21.
CZART. 22. ODYS. 24. INFAMIA. 25. COLA. 27. BOKSER. 28. ÂWIERK. 29. KLER. 31. WIATRAK. 34. LULU. 37. SK¸AD. 39.
KUPON. 41. NOKAUT. 42. MOGI¸A. 43. PRZECHWYT. 46. NADMIAR. 47. OSTROGI. 48. ASTMA. 49. APACZ. 50. LARUM.
PIONOWO: 1. FANTAZY. 2. KOCHAÂ. 3. SSAK. 4. DRUT. 5. BRZANA. 6. RISOTTO. 8. BLIZNA. 9. K¢PNO. 10. KOTKI. 12. SKAZA. 13.
ARMIA. 16. KOSTKARKA. 18. ARCHEOLOG. 20. ANDROID. 21. CIEÂLAK. 23. DEBEL. 26. LOKAL. 29. KONIN. 30. ESKADRA. 31.
WATRA. 32. TRUCHT. 33. KUMYS. 35. UNIFORM. 36. U¸ANI. 38. ¸UPINA. 40. POTTER. 44. ZRAZ. 45. WOAL.
Prawid∏owe rozwiàzanie nades∏ali: Adam Hojdas i Krystyna Szafranek.

WÊród uczestników naszej zabawy rozlosujemy nagrody ksià˝kowe.
Czekamy w redakcji na odpowiedzi.
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Mi´dzy nami,

anio∏ami…

Co sprawia, ˝e w ostatnich latach
obserwuje si´ w wielu krajach i kulturach renesans anio∏ów? Dlaczego sta∏y si´ one wÊród ludzi tak popularne?
Anio∏y sà zwiàzane z twórcà wszelkiego istnienia – Bogiem, z absolutem – równie mocno, jak z cz∏owiekiem, a ich uniwersalnoÊç wychodzi
poza granice, które wytyczy∏y swoim
wyznawcom najwi´ksze Êwiatowe religie. Istnia∏y one w ludzkiej ÊwiadomoÊci od zawsze i zajmujà równie
mocnà pozycj´ w chrzeÊcijaƒstwie,
jak w islamie czy judaiêmie, a tak˝e
w taoizmie. Mahometowi wr´czy∏
tekst Koranu nikt inny tylko Archanio∏ Gabriel.
Najstarsze anio∏y, o jakich wiemy
z przekazów, to ANU – sumeryjska
istota ze Êwiat∏a z p∏onàcymi oczami
i FAMA – anio∏ losu. W Egipcie ISIS
– matka, dziewica i anio∏ stró˝. W antycznej Grecji: NIKE – bogini zwyci´stwa. Dalej EROS – anio∏ek mi∏oÊci,
najcz´Êciej przedstawiany jako pulchny ch∏opczyk z ma∏ymi skrzyde∏kami,
∏ukiem i strza∏à. HYPNOS i THANATOS
– anio∏y snu i Êmierci, przeprowadzaWyglàd anio∏ów zmienia∏
si´ przez stulecia.
Wczesne opisy zawarte
w Biblii przedstawiajà je
jako bezskrzyd∏e
humanoidy. Trzech
nieznajomych, którzy
korzystajà z goÊcinnoÊci
Abrahama, jest

jàce dusze zmar∏ych ludzi do bogów.
HERMES – pos∏aniec bogów, opiekun
bioràcych udzia∏ w niebezpiecznych
zadaniach, SOFIA – ˝eƒski aspekt Boga, który jest symbolem inteligencji,
wizji i marzeƒ. ANIO¸ ÂMIERCI – w judaistycznych przekazach przebywa
w przestrzeni pomi´dzy niebem a ziemià, trzymajàc w r´ku miecz. Archanio∏ MICHA¸ – przeznaczony zosta∏
do walki z szatanem.
Aby wprowadziç jakiÊ porzàdek wÊród
ogromnej rzeszy anio∏ów, wczesno-

niepozornych
do momentu, w którym
odwdzi´czajà si´
Abrahamowi czyniàc
jego wiekowà ˝on´
p∏odnà. W 560 roku
przed Chrystusem
prorok Ezechiel
napotyka istoty

chrzeÊcijaƒscy teolodzy usystematyzowali je od Boga Pana poczynajàc,
a na królestwie minera∏ów, roÊlin
i zwierzàt koƒczàc. Wówczas to Dionizjos Areopagita podzieli∏ anio∏y na trzy
g∏ówne kategorie. Najbli˝ej Boga Pana umieÊci∏ Serafiny, Cherubiny
i Anio∏y Tronu. W nast´pnej kolejnoÊci
idà Anio∏y Paƒskie, Anio∏y Si∏y i Anio∏y
W∏adzy. Najni˝ej w anielskiej drabinie
kariery stojà Archanio∏y i Anio∏y Zwyk∏e. Bardzo wysoko w hierarchii usytuowane sà Anio∏y Tronu, a jest

z pewnoÊcià nie b´dàce
ludêmi. Zstàpi∏y one
w ognistej chmurze
wyposa˝one w skrzyd∏a,
mia∏y cztery twarze
i porusza∏y si´ pojazdem
ko∏owym, który wydawa∏
g∏oÊny dêwi´k.
Spotkania z tego typu

anio∏ami, które
przybywa∏y w ognistych
pojazdach, znalaz∏y si´
u pod∏o˝a teorii, ˝e sà
one w istocie
przybyszami z Kosmosu.
Byç mo˝e, ˝e przyczyni∏y
si´ równie˝
do wizerunku anio∏a

jako Êwietlistej postaci.
Aureole i jarzàce
Êwiat∏o zacz´∏y im
towarzyszyç od koƒca
stulecia naszej ery.
W Renesansie anio∏y
straci∏y wiele ze swej
eterycznoÊci i sta∏y si´
bardziej namacalne.

mów. Archanio∏a MICHA¸A – anio∏a
ochrony, przedstawia si´ najcz´Êciej
z mieczem lub wagà w d∏oni. Jego
g∏ównym zadaniem jest walka z szatanem i wa˝enie ludzkich dusz. Archanio∏ GABRIEL to boski pocztylion.
Jest on anio∏em prawdy, objawienia
i wniebowstàpienia. To on zapowiedzia∏ Marii, ˝e urodzi syna bo˝ego.
RAFAEL jest lekarzem. Sprawuje w∏adz´ nad wiedzà i drzewem ˝ycia.
URIEL – boski ogieƒ, anio∏ s∏oƒca
i niepogody. SARIEL – anio∏ wszelkich
praw. RAGUEL – anielski policjant.
RAZIEL – anio∏ wszelkich misteriów.
W jaki sposób rozpoznaç anio∏a?
Dyskusja na ten temat toczy si´ przez
stulecia. Platon twierdzi∏, ˝e podobnie jak
ludzkie dusze, majà
one skrzyd∏a. Niektórzy sugerowali, ˝e sà
one
wyst´pujàcà
w sposób naturalny
energià. Je˝eli widzimy je pod jakàÊ postacià, to dlatego, ˝e
my sami za poÊred-

Niektóre z nich
pozbawiono skrzyde∏,
a Cherubiny zosta∏y
zredukowane
do t∏ustych
niemowlaków
– w∏oskich putti
– wizerunku, który jest
popularny do dziÊ.
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ich 24. Na ich czele stoi METATRON,
zwany tak˝e DEMIURGIEM. Jest on
budowniczym WszechÊwiata i ma 36
skrzyde∏, wyposa˝onych w niepoliczalnà iloÊç oczu. Serafiny symbolizujà
czyste Êwiat∏o i p∏omieƒ mi∏oÊci, majà po szeÊç skrzyde∏ i g∏ow´ bez cia∏a.
Przedstawianie sà najcz´Êciej jako
pi´kni m∏odzieƒcy z czerwonymi skrzyd∏ami. Cherubiny to anio∏y màdroÊci.
Majà dwie albo cztery pary niebieskich skrzyde∏. Ich zadaniem jest
opracowywanie i wprowadzanie w ˝ycie planów i idei przekazywanych im
przez Serafiny. Po wygnaniu Adama
i Ewy na stra˝y przy bramie Raju Bóg
postawi∏
olbrzymiego
Cherubina z ognistym mieczem. Dwa z∏ote
skrzydlate Cherubiny umieszczone by∏y na Arce Przymierza. Anio∏y Dominacji, wyposa˝one w jednà par´ skrzyde∏, d∏ugà szat´ i obute w sanda∏y,
zajmujà si´ praktycznà stronà realizacji b∏ogos∏awieƒstw, cudów, oraz
opiekujà si´ i kontrolujà trajektorie
gwiazd i planet. Anio∏y W∏adzy – sà
z kolei ÊciÊle zwiàzane i wspó∏pracujà
z duchami natury. Archanio∏y – to
anio∏y siedmiu kosmicznych pozio-

nictwem naszych zmys∏ów narzucamy im widzialnà form´, która jest zupe∏nie subiektywna. Âwi´ty Tomasz
z Akwinu, którego poglàdy na temat
anio∏ów wcià˝ oddzia∏ywujà na popularne wyobra˝enie o ich istocie,
twierdzi∏, ˝e sà one czystym intelektem bez materii. Mogà, jeÊli taka ich
wola, przybieraç materialne formy, jeÊli mo˝e to pomóc w wykonaniu zadaƒ, które na nich spoczywajà.
PopularnoÊç anio∏ów roÊnie i coraz
wi´cej ludzi doÊwiadcza ich obecnoÊci. Jednà z przyczyn jest poczucie
utraty kontroli nad naszà rzeczywistoÊcià. Ka˝dego dnia, kiedy czytamy pras´, w∏àczymy radio lub telewizor, dociera do nas masa z∏ych wiadomoÊci. Czujemy si´ przyt∏oczeni
przez ogrom spraw, na które nie mamy wp∏ywu: narkotyki, przest´pczoÊç, wojny, choroby czy rosnàce
zatrucie Êrodowiska. Potrzebujemy
pomocy – boskiej interwencji, która,
jeÊli nawet nie zmieni obecnego stanu rzeczy, to przynajmniej na chwil´
da poczucie bezpieczeƒstwa i rozjaÊni nasze ˝ycie.
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rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

1108
1108
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zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

moc silnika (KM)
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20.825
21.845

3-drzwiowy
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3-drzwiowy

187.043.2 z 4JD
187.043.2
187.343.2

• 025 Klimatyzacja manualna z∏ 2.975 • 028 Szyby przednie sterowane elektrycznie z∏ 595 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + g∏oÊniki) z∏ 170 • 097 Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 425 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.615 • 195 Dzielona tylna kanapa z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 913,75 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 212,50 •
228 Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1105 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.360 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 340 • 431 Felgi ze stopów
lekkich 13“ opony 165/65/13“ z∏ 1.232,50 • 457 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 890 Pakiet Komfort z∏ 382,50
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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 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 340 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.655 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏
4.675 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 4 g∏oÊniki) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 510 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 510 • 108 Felgi ze stopów lekkich
14“ opony 185/65/14“ z∏ 1.275 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.487,50 • 141 Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 Cztery zag∏ówki tylne tapicerowane
(wrersja DYNAMIC i CLIMBING) z∏ 127,50 • 195 Dzielone oparcie tylnej kanapy 50/50 z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.062,50 • 218 Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 425 • 245
Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy z∏ 382,50 • 295 Siedzenie pasa˝era ze zintegrowanym schowkiem z∏ 170 • 357 Relingi dachowe z∏ 510 • 392 ESP+ASR/MSR i Hill Holder z∏ 2.125 • 399 Szklany
dach otwierany elektrycznie Sky Dome z∏ 2.465 • 40I Bluetooth z∏ 850 • 407 Automatyczna skrzynia biegów Dualogic z∏ 5.100 • 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie i centralny zamek z∏ 1.020
• 431 Felgi ze stopów lekkich 14“ opony 165/65/14“ z∏ 1.275 • 469 Przesuwana i dzielona tylna kanapa z∏ 850 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 85 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020
• 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.700 • 508 Czujnik parkowania z∏ 765 • 451 Radioodtwarzacz kasetowy zintegrowany z∏ 1.020 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.275 • 717 Radioodtwarzacz
CD/MP3 zintegrowany z∏ 1.700 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 565 Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.020 • 626 Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 665 Zapalniczka z∏ 170
• 823 Gniazdo z zasilaniem 12v w baga˝niku z∏ 85 • 876 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 340 • 890 Pakiet Komfort z∏ 127,50 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.800
• 927 Listwy boczne z∏ 170 • 989 Pakiet dla palàcych (zapalniczka + popielniczka) 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 • 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∏ 768,4 • 4HS* Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy, S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) 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 • 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 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.2 FRESH
1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTIVE

26.690
28.900
30.430
35.275

1242
1242
1242
1248

60
60
60
70

155
155
155
164

5,7
5,7
5,7
4,5

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

188.010.4 z 4JD
188.010.4
188.110.4
188.111.4

1.2 FRESH
1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 Multijet 16v ACTUAL

27.965
30.175
31.705
36.550

1242
1242
1242
1248

60
60
60
70

155
155
155
164

5,7
5,7
5,7
4,5

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

188.040.4 z 4JD
188.040.4
188.140.4
188.141.4

• 876 PAKIET FRESH/ACTUAL COMFORT (112, 210, 876) z∏ 1.700 • 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 382,50 • 025 Klimatyzacja manualna CENA PROMOCYJNA!!!! z∏ 1.700
• 063 Siedzenie kierowcy i kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 467,50 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne
z∏ 425 • 112 Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive z∏ 1.615 • 195 Dzielone oparcie tylnej kanapy 40/60 z∏ 340 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.232,50 • 803 Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0
• 315 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.275 • 329 Skórzana kierownica z∏ 255 • 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie i centralny zamek z∏ 1.020 • 431 Felgi ze stopów lekkich 14“ opony
185/60/14“ z∏ 1.275 • 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.700 • 511 Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 425 • 876 Zderzaki w
kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 Listwy boczne z∏ 170

ALBEA 2006

fiat wokó∏ nas SIERPIE¡ / WRZESIE¡ 2006

60

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

FRESH
ACTUAL
50th - wer. jubileuszowa

PUNTO

ceny samochodów

CENA

1.4 8v FRESH
1.4 8v ACTIVE
1.4 8v DYNAMIC

26.435
30.260
33.660

1368
1368
1368

77
77
77

162
162
162

6,9
6,9
6,9

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.064.1
172.164.1
172.274.1

• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 382,50 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.400 • 028 Szyby przednie sterowane elektrycznie z∏ 680 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 Felgi
ze stopów lekkich 14“ opony 185/65/14“ z∏ 1.020 • 195 Dzielona tylna kanapa 40/60 z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 414 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.190 • 502 Poduszka
powietrzna pasa˝era z∏ 1.020 • 626 Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci oraz w cz´Êci l´dêwiowej z∏ 765 • 728 Dla wersji 064 i 164 - Pakiet dwukolorowe wn´trze (zawiera opcje: 028, 195, 626
dwukolorowà desk´ rozdzielczà i dwukolorowe wn´trze) z∏ 1.870 • 728 Dla wersji 274 - Dwukolorowa deska rozdzielcza i dwukolorowe wn´trze z∏ 850

kod

31.195
33.320
34.170
40.545
36.295
40.290
44.795
42.415
47.770
52.275
54.825

1242
1242
1368
1248
1368
1368
1248
1368
1368
1248
1910

65
65
77
75
77
95
90
95
95
90
130

155
155
165
165
165
178
175
178
178
175
200

6,1
6,1
6,1
4,7
6,1
6,2
4,6
6,2
6,2
4,6
5,8

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

199.130.0 z 4JD
199.130.0
199.133.0
199.131.0
199.233.0
199.434.0
199.237.0
199.234.0
199.434.0
199.432.0
199.436.0

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

32.470
34.595
35.445
41.820
37.570
41.565
46.070
43.690

1242
1242
1368
1248
1368
1368
1248
1368

65
65
77
75
77
95
90
95

155
155
165
165
165
178
175
178

6,1
6,1
6,1
4,7
6,1
6,2
4,6
6,2

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

199.150.0 z 4JD
199.150.0
199.153.0
199.151.0
199.253.0
199.254.0
199.257.0
199.254.0

IDEA

SERIA 1

• PAKIET ACTIVE STYLE (041, 097, 927) z∏ 510 • PAKIET ACTIVE COMFORT (008, 195, 352, 450) z∏ 850 • PAKIET ENERGY STYLE (felgi ze stopów lekkich dla danej wersji, 923, 927) z∏ 1.360
• PAKIET ENERGY COMFORT (025, 132, 564, 623) z∏ 3.825 • PAKIET SPORT GOLD (140, 347, 400, 508, 823) z∏ 4.080 • PAKIET ENERGY/DYNAMIC GOLD (140, 347, 400, 508, 823) z∏ 6.630
• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku z∏ 382,50 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà w dwóch p∏aszczyznach z∏ 425 • 023 Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 510 • 025 Klimatyzacja manualna
z∏ 3.825 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 4.675 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (wersja SPORT) z∏ 850 • 041 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewn´trzne,
lakierowane, czujnik temp. zewn´trznej z∏ 425 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 340 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 467,50 • 097 Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 510 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 425 • 132 Pod∏okietnik przedni z∏ 425 • 195 Dzielona tylna kanapa 40/60 z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.232,50 • 210 Lakier
metalizowany (wersja SPORT) z∏ 0 • 211 Skórzana tapicerka Elegant (siedziska i oparcia) 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 zmiany biegów z∏ 382,50 • 347 Czujnik deszczu z∏ 510 • 352 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 212,50 • 365 System kontroli ciÊnienia opon TPMS z∏ 510
• 392 ESP+ASR/MSR,HBA i Hill Holder z∏ 2.125 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome z∏ 3.400 • 407 Automatyczna skrzynia biegów MTA* z∏ 4.250 • 4GE Skrzynia 6-cio biegowa
manualna* z∏ 1.275 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany ze sterowaniem z ko∏a kierownicy z∏ 1.275 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany ze sterowaniem na kierownicy z∏ 1.700
• 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany ze sterowaniem na kierownicy (wersja DYNAMIC i SPORT) z∏ 425 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 850 • 416 Tempomat z∏ 1.275
• 42F Aktywne zag∏ówki antiWhiplash z∏ 340 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (5-cio ramienne) z∏ 1.275 • 208 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (10-cio ramienne
z∏ 1.275 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja ENERGY (14-to ramienne) z∏ 1.530 • 432 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 wersja ACTIVE, ENERGY (10-cio ramienne)
z∏ 1.275 • 432 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 wersja SPORT (10-cio ramienne) z∏ 0 • 435 Felgi ze stopów lekkich 17“ opony 205/45/17 wersja SPORT (15-sto ramienne) z∏ 425
• 439 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja ENERGY (18-to ramienne) z∏ 1.530 • 439 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 195/55/16 wersja DYNAMIC (18-to ramienne) z∏ 0
• 450 Siedzenie kierowcy z regulacjà wysokoÊci z∏ 510 • 452 Podgrzewane siedzenia przednie* z∏ 850 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1275
• 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 511 Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 340 • 4J3 Blue&Me - Bluetooth+USB z∏ 1.275 • 565 Instalacja do zmieniarki p∏yt CD z∏ 850 • 623 Elektryczna regulacja l´dêwiowa
siedzenia kierowcy z∏ 595 • 733 DPF - filtr czàstek sta∏ych dla silników diesla z∏ 2.550 • 802 Lakier sportowy z∏ 1.232,50 • 802 Lakier sportowy (wersja SPORT) z∏ 0 • 823 Gniazdo z zasilaniem 12v
w baga˝niku z∏ 170 • 923 Spoiler tylny dachowy z∏ 510 • 926 Spoilery boczne z∏ 680 • 927 Listwy boczne z∏ 212,50 • 965 Trzeci pas bezw∏adnoÊciowy z ty∏u (wersja 5-cio osobowa) z∏ 85 • 980 Pe∏nowymiarowe
ko∏o zapasowe z∏ 255
* szczegó∏y u sprzedawcy

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

38.165
43.690
43.520
49.045
48.195
50.065
53.720

1368
1248
1368
1248
1368
1368
1248

77
70
77
70
77
95
70

163
159
163
159
163
175
159

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

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

135.811.1
135.815.1
135.011.1
135.015.1
135.511.1
135.512.1
135.515.1

• 023 Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 850 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 3.825 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (dop∏ata do wersji z klimatyzacjà manualnà) z∏ 2.550
• 051 Czujnik zmierzchu z∏ 255 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 340 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne
z∏ 425 • 102 Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 129 Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 132 Pod∏okietnik przedni z∏ 170 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia
z∏ 5.100 • 218 Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne z∏ 425 • 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy z∏ 595 • 256 Pojemnik w baga˝niku Cargo Box (opcja w wersji Active) z∏ 170
• 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 347 Czujnik deszczu z∏ 255 • 352 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk z∏ 187 • 357 Relingi dachowe z∏ 595 • 365 System kontroli ciÊnienia
opon TPMS z∏ 595 • 392 ESP+ASR/MSR,HBA and Hill Holder z∏ 3.825 • 4DK Dezaktywator poduszki powietrznej pasa˝era z∏ 170 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie Sky Dome z∏ 4.165
• 406 Felgi stalowe 15“ opony 195/60/15“ z∏ 255 • 407 Automatyczna skrzynia biegów (dost´pna z silnikami 1.4 16v i 1.3 Multijet 16v) z∏ 4.250 • 40X Wielofunkcyjne siedzenie tylne z∏ 850
• 40Y Regulacja l´d˝wiowa siedzenia kierowcy z∏ 170 • 416 Tempomat z∏ 1.275 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/60/15“ z∏ 1.530 • 431 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/60/15“
z∏ 1.700 • 432 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 205/50/16“ z∏ 2.550 • 43H Pod∏okietnik siedzenia pasa˝era z∏ 255 • 456 Regulacja l´d˝wiowa siedzenia pasa˝era z∏ 170 • 499 Fix&Go - zestaw do
naprawy opon z∏ 85 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 680 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 563 Zmieniarka p∏yt CD z∏ 1.190
• 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.530 • 717 Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany z∏ 1.530 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy z∏ 595 • 718 System audio HI FI
(g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 850 • 728 Tapicerka z alcantary z∏ 2.975 • 802 Kolor metalizowany extraserie z∏ 1.700 • 823 Gniazdo z zasilaniem 12v w baga˝niku z∏ 85 • 833 Przystosowanie do monta˝u
telefonu komórkowego z∏ 340 • 835 Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 6.715 • 923 Spoiler tylny dachowy z∏ 680 • 989 Pakiet dla palàcych
(zapalniczka + popielniczka) z∏ 85 • 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 z∏ 768,40 • 356* Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 111sierpnia
listopada
2006
2005
r. Ceny
r. Ceny
z 15%
z 15%
upustem
upustem
dladla
pracowników
pracowników
spó∏ek
spó∏ek
Grupy
Grupy
Fiat
Fiat
ww
Polsce,
Polsce,
którzy
którzy
mogà
mogà
alternatywnie
alternatywnie
skorzystaç
skorzystaç
z opcji
z opcji
10%
10%
upustu
upustu
i darmowego
i darmowego
pakietu
pakietu
ubezpieczeniowego.
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.

rodzaj nadwozia

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

moc silnika (KM)

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

cena (pln)
GRANDE PUNTO

CHARAKTERYSTYKA
pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

CENA

moc silnika (KM)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

rodzaj nadwozia

kod

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

39.015
48.407,50
47.557,50
50.107,50
56.907,50
50.660
53.210
60.010
61.285
67.065

1368
1910
1368
1598
1910
1368
1598
1910
1910
1910

95
120
95
105
120
95
105
120
120
150

180
194
180
183
194
180
183
194
194
209

6,5
5,3
6,5
7,0
5,3
6,5
7,0
5,3
5,3
5,6

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

192.3JA.4 z 4JD
192.3JL.4 z 4JD
192.3JA.4
192.3JB.4
192.3JL.4
192.3RA.4
192.3RB.4
192.3RL.4
192.32L.4
192.32M.4

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

39.865
49.257,50
48.407,50
50.957,50
57.757,50
62.135
67.915

1368
1910
1368
1598
1910
1910
1910

95
120
95
105
120
120
150

178
193
178
183
193
193
207

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

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

192.5JA.4 z 4JD
192.5JL.4 z 4JD
192.5JA.4
192.5JB.4
192.5JL.4
192.54L.4
192.54M.4

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

42.415
51.807,50
50.757,50
53.507,50
60.307,50
64.685
70.465

1368
1910
1368
1598
1910
1910
1910

95
120
95
105
120
120
150

176
193
176
183
193
193
207

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

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

192.7JA.4 z 4JD
192.7JL.4 z 4JD
192.7JA.4
192.7JB.4
192.7JL.4
192.74L.4
192.74M.4

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
STILO EURO 4
STILO MW

ceny samochodów

CENA

fiat wokó∏ nas SIERPIE¡ / WRZESIE¡ 2006

• 023 Elektrycznie sterowane szyby tylne z∏ 850 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 4.250 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 5.950 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (dop∏ata
do opcji 025) z∏ 1.700 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne zintegrowane z∏ 340 • 200 Dodatkowy podgrzewacz temperatury wn´trza (dla silników diesla) z∏ 425 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.445
• 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia) z∏ 5.950 • 213 Alarm z czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.275 • 230 Reflektory ksenonowe i spryskiwacze (eliminujà Êwiat∏a przeciwmgielne) z∏ 2.975
• 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy, kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 595 • 270 Lakier metalizowany „Lenticolari“ (z dodatkiem miki) z∏ 1.785 • 295 Siedzenie pasa˝era sk∏adane
w stolik (w wersji 5 drzwiowej i Multiwagon) z∏ 297,50 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 382,50 • 350 Pakiet zimowy (podgrzewane przednie fotele, podgrzewane spryskiwacze szyby
przedniej oraz spryskiwacze reflektorów przednich spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów) z∏ 1.275 • 392 ESP+ASR/MSR,HBA z∏ 2.465 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie
Sky Window z∏ 4.250 • 416 Tempomat z∏ 1.275 • 41I Bluetooth z∏ 850 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 195/55/15“ z∏ 1.360 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony poszerzone
205/55/16“ 91V z∏ 1.700 • 435 Felgi ze stopów lekkich 17“ poszerzone opony 215/45/17“ 87W z∏ 2.550 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 4C6 Pakiet sportowy (felgi aluminiowe i opony
215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) - tylko dla wersji 3 drzwiowych z∏ 3.060 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.105 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 510 Poduszki
powietrzne boczne - tylne z∏ 1.275 • 614 Kurtyny powietrzne z∏ 1.105 • 5B2 Lakier sportowy z∏ 510 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.530 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany z∏ 2.040
• 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (dop∏ata do radioodtwarzacza CD) z∏ 510 • 565 Zmieniarka p∏yt CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a
kierownicy, kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 680 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 1.275 • 733 DPF - filtr czàstek sta∏ych dla silników diesla z∏ 2.125 • 803 Dojazdowe
ko∏o zapasowe z∏ 0 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 7.225 • 914 Pakiet COMFORT 1(czujnik parkowania, deszczu i automatyczne Êwiat∏a) z∏ 1.105 • 923 Spoiler tylny
dachowy (niedost´pny dla Multiwagon) z∏ 425 • 926 Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowych) z∏ 425 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe z∏ 255 • 989 Pakiet dla palàcych (zapalniczka +
popielniczka) z∏ 127,50 • 59A Kit estetyczny „Kiron“ z∏ 212,50 • 40K Otwierana tylna szyba (dla Multiwagon) z∏ 765 • 356* Mapa Portugalii z∏ 768,40 • 4HS* Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy,
S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) z∏ 680 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* MapaNiemiec 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 z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej 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)

62

kod

77
85
77
85
105
103benz./92gaz

148
156
148
156
164
163/154

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

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

119.416.2
119.418.2
119.516.2
119.518.2
119.513.2
119.514.2

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

52.402,50
56.907,50
42.457,50
52.657,50

1248
1910
1368
1910

85
120
77
105

156
174
148
164

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

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

119.528.2
119.529.2
119.716.2
119.713.2

CROMA

• 008 Centralny zamek z pilotem w kluczyku 510 • 011 Kolumna kierownicy z regulacjà wysokoÊci z∏ 340 • 025 Klimatyzacja manualna z∏ 400 • 041 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
zewn´trzne z∏ 467,50 • 055 Dodatkowe lewe drzwi boczne przesuwne z∏ 1.190 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 425 • 072 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena) z∏ 170
• 082 Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 g∏oÊników) z∏ 425 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 552,50 • 108 Felgi ze stopów lekkich 15“ opony 185/65/15 (14“ dla Natural
Power) z∏ 1.190 • 197 Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 68 • 209 Sztywna pó∏ka nad przestrzenià baga˝owà z∏ 255 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.232,50 • 357 Relingi dachowe (opcja niedost´na do
odwo∏ania) z∏ 595 • 4BJ Listwy boczne w kolorze nadwozia (opcja niedost´pna do odwo∏ania) z∏ 340 • 360 Podwy˝szony dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 Elektrycznie sterowane szyby przednie
i centralny zamek z∏ 1.275 • 451 Radioodtwarzacz kasetowy zintegrowany z∏ 850 • 453 Podgrzewane siedzenie kierowcy (tylko z opt. 627) z∏ 722,50 • 5BY Czujnik temperatury zewn´trznej z∏ 170
• 502 Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 1.020 • 505 Poduszki powietrzne boczne z∏ 1.020 • 508 Czujnik parkowania z∏ 850 • 519 Tylne drzwi dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 467,50
• 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany z∏ 1.190 • 585 Uchylany dach nad przestrzenià baga˝owà z∏ 1.317,50 • 627 Siedzenie kierowcy z pod∏okietnikiem z regulacjà wysokoÊci i l´dêwiowà z∏ 382,50
• 678 Fartuchy przeciwb∏otne tylne (wersja na rynek polski) z∏ 68 • 711 Sterowanie g∏osowe (dost´pne tylko z 903) z∏ 1.105 • 803 Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0 • 833 Przystosowanie do monta˝u telefonu
komórkowego z∏ 297,50 • 876 Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 903 System CONNECT NAV z∏ 6.630 • 904 System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 8.500 • 980 Pe∏nowymiarowe
ko∏o zapasowe z∏ 17 • 990 Fartuchy przeciwb∏otne przednie i tylne 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 Wielkiej Brytanii
z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 - mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
** DPF - filtr czàstek sta∏ych (dla silników diesla)

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.

63.665
69.955
77.945
83.470
70.465
76.755
83.045
88.570
86.360
90.610
86.445
91.970
111.265

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

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

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

• brak opcji 4HY – brak opcji 4HY oznacza, ˝e samochód posiada DPF (filtr czàstek sta∏ych) – silniki diesla z∏ 1.700 Dla samochodów Croma z automatycznà skrzynià biegów DPF standardowo w cenie
samochodu • 051 Czujnik zmierzchu z∏ 425 • 070 Przyciemniane szyby boczne i tylna z∏ 595 • 097 Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 850 • 133 Dodatkowa nagrzewnica firmy Eberspacher (wersje diesel)
z∏ 2.975 • 140 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 2.550 • 150 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy z∏ 850 • 505 Poduszki powietrzne boczne - przednie z∏ 1.020 • 510 Boczne poduszki
powietrzne - tylne z∏ 1.105 • 210 Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 4H5 Lakier metalizowany „Magic Mirror“ z∏ 1785 • 211 Skórzana tapicerka (siedziska i oparcia) z∏ 5.100 • 212 Skórzana tapicerka
(siedziska i oparcia) + chromowane wstawki na desce rozdzielczej i ga∏ce zmiany biegów z∏ 5.355 • 213 Alarm z czujnikiem grawitacyjnym z∏ 1.105 • 230 Reflektory ksenonowe i spryskiwacze z∏ 3.400
• 245 Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy z∏ 425 • 320 Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 425 • 347 Czujnik deszczu z∏ 425 • 350 Pakiet zimowy 102+110+452 (podgrzewane przednie
fotele, podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów przednich z∏ 1.275 • 357 Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 System kontroli ciÊnienia opon TPMS z∏ 680 • 392 ESP+ASR
i Hill Holder z∏ 2.465 • 4CA PAKIET ACTIVE COMFORT I (564, 320, 245, 097) z∏ 1.360 • 4CB PAKIET DYNAMIC COMFORT II (140, 320, 508) z∏ 1.530 • 400 Szklany dach otwierany elektrycznie
z∏ 5.865 • 416 Tempomat z∏ 1.615 • 431 Felgi ze stopów lekkich 16“ opony 215/55/16 z∏ 1.700 • 432 Felgi ze stopów lekkich 17“ opony 215/50/17 wersje BUSINESS/ACTIVE z∏ 2.125 • 432 Felgi
ze stopów lekkich 17“ opony 215/50/17 wersja DYNAMIC z∏ 850 • 433 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC z∏ 1.700 • 433 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18
wersja EMOTION z∏ 1.275 • 439 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC (10-cio ramienne) z∏ 2.125 • 439 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja EMOTION
(10-cio ramienne) z∏ 1.700 • 420 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18 wersja DYNAMIC (10-cio ramienne, w kolorze chromu) z∏ 2.380 • 420 Felgi ze stopów lekkich 18“ opony 225/45/18
wersja EMOTION (10-cio ramienne, w kolorze chromu) z∏ 1.955 • 499 Fix&Go - zestaw do naprawy opon z∏ 255 • 980 Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe - 205/55/16“ z∏ 425 • 982 Pe∏nowmiarowe ko∏o
zapasowe, felga ze stopu lekkiego - 215/55/16“ z∏ 850 • 441 Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie z∏ 680 • 452 Podgrzewane siedzenia przednie z∏ 680 • 501 Regulacja foteli z pami´cià
z∏ 4.165 • 508 Czujnik parkowania z∏ 595 • 525 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425 • 563 Zmieniarka p∏yt CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 564 Radioodtwarzacz CD zintegrowany
z∏ 1.275 • 632 Zas∏ony przeciws∏oneczne tylnych bocznych szyb z∏ 425 • 709 Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy z∏ 850 • 718 System audio HI FI (g∏oÊniki i subwoofer)
z∏ 850 • 762 Siatka ochronna baga˝y pionowa z∏ 255 • 927 Listwy ochronne na drzwiach w kolorze nadwozia z∏ 425 • 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (wersja ACTIVE) z∏ 1.700
• 41A Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany (wersja DYNAMIC i EMOTION) z∏ 425 • 44J Fotele przednie sk∏adane w stolik z∏ 765 • 44X Baga˝nik o podwójnym dnie z∏ 850 • 904 System CONNECT
NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym z∏ 8.075 • 4HS* Mapa Wschodniej Europy (Polska, Czechy, S∏owacja, S∏owenia, Mo∏dawia, W´gry) z∏ 680 • 530* Mapa W∏och z∏ 731 • 533* Mapa Niemiec z∏ 768,40
• 537* Mapa Francji z∏ 768,40 • 574* Mapa Hiszpanii z∏ 768,40 • 554* Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 768,40 • 356* Mapa Portugalii 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 z∏ 768,40 • 369* Mapa Finlandii z∏ 768,40 • 370* Mapa Szwecji z∏ 768,40 • 371* Mapa Norwegii z∏ 768,40

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 111sierpnia
listopada
2006
2005
r. Ceny
r. Ceny
z 15%
z 15%
upustem
upustem
dladla
pracowników
pracowników
spó∏ek
spó∏ek
Grupy
Grupy
Fiat
Fiat
ww
Polsce,
Polsce,
którzy
którzy
mogà
mogà
alternatywnie
alternatywnie
skorzystaç
skorzystaç
z opcji
z opcji
10%
10%
upustu
upustu
i darmowego
i darmowego
pakietu
pakietu
ubezpieczeniowego.
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.

rodzaj nadwozia

1368
1248
1368
1248
1910
1596

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

33.991,50
42.491,50
38.760
47.260
48.960
55.165

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

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

cena (pln)
NOWE DOBLÒ

CHARAKTERYSTYKA

moc silnika (KM)

CENA

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

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

moc silnika (KM)

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

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

59.900
62.900
69.900
61.965
67.915
73.015
65.875
70.975
76.925
82.875
61.900
64.900
71.900
63.665
69.615
74.715
67.575
72.675
78.625
84.575

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

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

CHARAKTERYSTYKA

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

• 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

ALFA BRERA

ceny samochodów

CENA

2.2 JTS 16v
2.2 JTS 16v Sky View
2.4 JTDM 20v
2.4 JTDM 20v Sky View
3.2 JTS V6 Q4 24v Sky View

118.150
124.100
130.050
136.000
154.700

2198
2198
2387
2387
3195

185
185
200
200
260

222
222
228
228
240

9,4
9,4
6,8
6,8
11,5

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

177.111.0
177.211.0
177.113.0
177.213.0
177.237.0
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• 102 – Sprys. refl. z∏ 909,50 • 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∏ 756,50 • 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

2.4 JTD 20v PROGRESSION
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE

151.130
157.080

2387
2387

180
180

222
222

7,5
7,5

4-drzwiowy
4-drzwiowy

136.114.1
136.314.1

• 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 Wlk. Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

pojemnoÊç cylindrów
(cm3)

moc silnika (KM)

pr´dkoÊç maksymalna
(km/h)

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
(l/100 km)

rodzaj nadwozia

kod

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

76.075
78.625
84.065
93.925
99.365
109.650
132.600
106.590
116.875
139.825
152.575

1859
1910
1859
1910
2198
2387
1910
2198
2387
3195

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

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

84.575
90.015
99.875
105.315
115.600
138.550
112.540
122.825
145.775
158.525

1859
1910
1859
1910
2198
2387
1910
2198
2387
3195

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

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

140.712.0
140.764.0
140.812.0
140.864.0
140.815.0
140.866.0
140.964.0
140.915.0
140.966.0
140.929.0

ALFA 156
SW

73.525
80.325

1598
1910

120
150

200
209

8,3
6,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.621.3
116.846.3

1.9 JTD 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE

99.450
107.950

1910
1910

150
150

192
192

7,1
7,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.026.3
116.076.3

ALFA ROMEO GT

1.6 TS 16v PROGRESSION
1.9 JTD 16v PROGRESSION

ALFA 156
CROSSWAGON Q4

• 102 – Sprys. reflek. z∏ 909,50 • 103- Zas∏. przeciws∏. na tylnà szyb´ z∏ 340 • 177 – Fotele przed. reg. elektr. z∏ 4.131 • 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∏ 2.949,50 • 245 – Przyc. na kier. ster. radiem i tel. z∏ 527 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 3.825 • 420 – Felgi alum. 17” („SUPER SPORT” podw. szprycha)
z op. 225/50 z∏ 1.419,50 • 431 – Felgi alum. 16” („SPORT” prom.) z op. 215/55 z∏ 892,50 • 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∏ 1.266,50 • 454 – Reg. wys. fotela pas. z∏ 331,50 • 508 – Czuj. park. z przodu
i z ty∏u z∏ 1.054 • 563 – Zmien. CD w bag. (10 p∏yt) z∏ 1.445 • 717 – Radio CD z MP3 z∏ 1.360 • 718 – System Hi-Fi BOSE z subwoof. z∏ 2.431 • 728 – Tap. z mat. AlfaTex z∏ 450,50 • 803 – Ko∏o zap. dojazd.z∏ 382,50
• 833 – Przyg. do monta˝u tel. GSM z∏ 909,50 • 904 – System teleinf. CONNECT NAV+ z∏ 9.477,50 • 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 • 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

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∏ok. z przodu z∏ 425 • 140 – Klimat. aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – Lakier met. z∏ 1.700 • 211 – Siedz. 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 – Tapic. z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapic. 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

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 sierpnia 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.

cena (pln)
ALFA ROMEO 159

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 159 SW

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 SIERPIE¡ / WRZESIE¡ 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

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

