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ZE ŚWIATA FCA
USA

Ram 1500, bardziej wydajny
i zaawansowany technologicznie

USA

Autonomiczna jazda
taksówkami marki FCA
FCA dostarczy tysiące Chryslerów Pacifica do Waymo (filii spółki
Google zajmującej się samochodami autonomicznymi), która będzie
ich używać w Phoenix, by wypromować bezzałogowe usługi
taksówkarskie. Minivany Chrysler Pacifica Hybrid bez kierowcy to
najbardziej zaawansowane technologicznie pojazdy. Są owocem
projektu, w ramach którego wykonano ponad 4 miliony mil jazd
próbnych na drogach i miliardy mil jazd symulacyjnych. Rezultat:
autonomiczna jazda na poziomie 4, czyli niewymagającym kierowcy.

Na Salonie samochodowym w Detroit zadebiutowało
nowe pokolenie Rama 1500. Pojazd został wyposażony
w eTorque, system typu „mild hybrid 48V” (silnik
elektryczny, który zastępuje rozrusznik i alternator), który
zapewnia wyższą wydajność drugiej generacji silnikom
V6 o pojemności 3.6 litra oraz V8 o pojemności 5.7 litra.
Masę Rama zredukowano o ponad 100 kilogramów
w wyniku zastosowania aluminium w tylnych drzwiach
i szerszego wykorzystania stali oraz aluminium
w nadwoziu. Samochód ma lepszą aerodynamikę.
Całkowicie zmieniono wnętrze: zrobiło się w nim więcej
miejsca dla pasażerów, na bagaże i przewożone ładunki.
Ram dysponuje też zaawansowanym systemem
multimedialnym Uconnect (w najnowszej wersji),
z ekranem dotykowym o przekątnej 5, 8,4 albo 12 cali.

USA

W Detroit debiutuje
nowy Jeep Cherokee
Nowy pod względem wyglądu, ale w stu procentach wierny swoim
korzeniom, Jeep Cherokee pojawi się w sprzedaży w Europie w drugiej
połowie roku. Model, zaprezentowany w Detroit, łączy w sobie nowoczesny
design i wysokie osiągi, doskonałe własności jezdne i niskie zużycie paliwa.
Karoseria jest bardziej elegancka, zwłaszcza w części przedniej, gdzie
całkowicie przeprojektowano pokrywę komory silnika i reflektory LED.
We wnętrzu pojawiły się także jasne wykończenia. Klientom oferowana jest
jak zawsze awangardowa technologia: kontakt ze światem zewnętrznym,
rozrywkę i nawigację zapewnia jeden tylko system, Uconnect ostatniej
generacji, podczas gdy nad bezpieczeństwem i przyjemnością jazdy czuwa
system zintegrowanego napędu Jeep Active Drive, który odłącza tylną oś,
by nie tracić mocy wtedy, kiedy napęd na cztery koła nie jest niezbędny.
Na rynku włoskim model będzie dostępny z silnikiem Diesla o pojemności
2.2 litra i z automatyczną, dziewięciobiegową przekładnią.
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WIELKA BRYTANIA I NIEMCY

Wiele nagród
dla Alfy Romeo
WIELKA BRYTANIA

Doblò Cargo zdobył tytuł
„Light Van of the year”
Już trzeci raz z rzędu Doblò Cargo marki Fiat Professional
zwyciężył w kategorii „Light Van of the Year”, otrzymując
prestiżową nagrodę „What Van Awards 2018”. Jury
doceniło zwłaszcza właściwości dynamiczne i komfort
modelu, najlepsze w klasie możliwości załadunkowe,
a także solidność, wytrzymałość oraz szeroką gamę
dostępnych wersji. Podczas ceremonii wręczania nagród,
która odbyła się w Londynie, nagrodzono także Fiorino
w kategorii „Small Van”, co tylko dowodzi silnej pozycji
i atrakcyjności lekkich pojazdów dostawczych Fiata
Professional.

Niekończący się deszcz nagród spada na Alfę Romeo. Ostatnie
z nich przyznano w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Giulia
Quadrifoglio została nominowana do nagrody „Best Sports and
Performance Car” w edycji „Car of the Year” 2018 roku brytyjskiego
czasopisma „What Car?”. Alfa Stelvio triumfowała natomiast
w inauguracyjnej edycji CCT100 Awards „Company Car Today”
w kategorii Premium SUV. Zgodnie z opinią czytelników branżowego
magazynu niemieckiego „Auto, Motor und Sport” już drugi rok
z rzędu bezdyskusyjnie nowa Alfa Romeo Giulia została wybrana
„Najlepszym Samochodem 2018 roku” wśród importowanych
pojazdów średniej klasy. To tylko kilka przykładów z długiej listy
nagród. Alfa Giulia w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdobyła bowiem
w samej tylko Wielkiej Brytanii aż siedem znaczących wyróżnień.

INDIE

Wachlarz nagród
dla Jeepa Compass
staje się coraz bogatszy
Jeep Compass otrzymał trzy nagrody od Autocar India,
najpopularniejszego magazynu samochodowego w tym
kraju: „Car of the Year”, „Premium SUV of the Year”
i „Reader’s Choice of the Year”. W ten sposób Jeep
Compass zgromadził już osiem nagród w Indiach, a ich
wachlarz na pewno się wzbogaci w ciągu najbliższych
dwóch miesięcy.

AUSTRALIA

Nadciąga
Fiat 500 Anniversario
Także do Australii dotrze wkrótce ekskluzywna seria specjalna
Fiata 500 powstała w celu uczczenia 60. rocznicy powstania modelu.
Model oferowany będzie tylko w wersji kabriolet z dwukolorową
karoserią „Dolcevita” (biały perłowy kolor zastosowano na większej
części karoserii, pokrywę komory silnika i słupki pomalowano na
pastelowy kolor kości słoniowej, a składany dach przybrał barwę
szarą), która jest współczesną interpretacją tych cech modelu, dzięki
którym zasłynął on w całym świecie. Pierwsze realizacje zamówień
dla klientów australijskich pojawią się w marcu.
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ZE ŚWIATA FCA

NAFTA

WLAS VEGAS IDETROIT

MAGNETI MARELLI

PRZYCIĄGAŁA UWAGĘ

Przenikanie technologii do różnych
dziedzin pozwala branży motoryzacyjnej
odnotowywać duże postępy, zwłaszcza
w obszarze jazdy autonomicznej. Magneti
Marelli postanowiła na początku tego roku
zaprezentować swoją wizję przyszłości
w tej kwestii na dwóch najważniejszych
targach samochodowych.

Nicola Grande
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P

roducenci koncentrują się obecnie na wdrażaniu
rozwiązań, które pozwolą naszym samochodom
możliwie jak najbardziej przybliżyć się do w pełni
bezpiecznej jazdy autonomicznej (Autonomous Driving). Jedną z firm, która wierzy w taki scenariusz i która
inwestuje w badania i rozwój m.in. w tym zakresie, jest
Magneti Marelli, która podczas CES (Consumer
Electronics Show) w Las Vegas oraz NAIAS (North
American International Auto Show) w Detroit zademonstrowała swoje działania zmierzające do rozwoju
tych innowacyjnych technologii. Podczas tych dwóch
wydarzeń sporo rozmawiano o kamerach, centralkach,
czujnikach i wszechobecnej elektronice, a także o innowacyjnych półprzewodnikowych LiDAR-ach (Light
Detection And Ranging), czyli technologii powiązanej
z czujnikami, która bazuje na świetle laserowym i podczerwieni i służy do monitorowania otoczenia, by wraz
z kamerami i radarami przyczyniać się do wdrożenia
jazdy autonomicznej o poziomach od 2 do 5 (od częściowej do pełnej automatyzacji jazdy wg SAE International).
Ale poza jazdą autonomiczną na salonie CES zaprezentowano też interesujące nowości z innych obszarów,
w których Magneti Marelli odgrywa rolę międzynarodowego lidera. Chodzi o systemy oświetleniowe, a także
systemy obejmujące interfejs HMI (Human Machine
Interface) i komunikację V2X (vehicle-to-everything),
nie wspominając o tradycyjnych aplikacjach z zakresu
układów przeniesienia napędu i alternatyw, takich jak
„mild hybrid” 48 V z prądnico-rozrusznikiem BSG
(Belt integrated Starter Generator), czyli silnikiem elektrycznym ze zintegrowanym układem elektronicznym
zastępującym tradycyjny alternator. BSG odzyskuje energię podczas hamowania i wykorzystuje ją do zasilania
silnika o spalaniu wewnętrznym i instalacji elektrycznej.
Targowe stoisko Magneti Marelli, przygotowane na terenie Wynn Hotel w Las Vegas, zgromadziło liczną publiczność, która mogła osobiście zobaczyć rozwiązania
technologiczne spółki, dzięki którym samochody będą
mogły „dostrzegać” otoczenie i komunikować się z nim,
przekazywać kierowcy i pasażerom informacje, a także
spełniać rygorystyczne wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska i bezpieczeństwem.

NIE NAZYWAJCIE ICH PO PROSTU
„REFLEKTORAMI”
Liczba czujników wymaganych do aktywacji funkcji związanych z jazdą autonomiczną budzi podziw. Wszystko
wymaga monitorowania i musi być pod kontrolą, aby
uniknąć nawet najmniejszego błędu, który mógłby mieć
poważne skutki w obszarze bezpieczeństwa. Strategiczne rozmieszczenie czujników to jednak niełatwy proces, bowiem wymaga dogłębnej analizy i badań, a te

wykazały, że systemy oświetleniowe to odpowiednie
miejsce do umieszczenia wszystkich kluczowych technologii dla „Autonomous Driving”. Reflektory stają się
w ten sposób newralgicznym punktem samochodu,
jako element zawierający wszystkie główne technologie,
m.in. LiDAR-y, które z prostych urządzeń zapewniających
widoczność i bycie widocznym stały się tak zwanymi
Smart Cornerami (dosł. „inteligentne rogi”), zapewniającymi producentom możliwość wprowadzenia funkcji
niezbędnych do jazdy autonomicznej i gwarantującymi
wysoki poziom efektywności oraz niebagatelne wzornictwo. Co więcej, rozwiązanie to pozwala ograniczyć
koszty produkcji i zmniejszyć masę komponentów, ponieważ nie ma konieczności stosowania dodatkowego
okablowania i złączy, a także poszukiwania odpowiednich
miejsc na umieszczenie ich w pojazdach. Ponadto dzięki
technologii „Sensor Fusion” uruchamiany jest proces, który pozwala na gromadzenie danych i sygnałów
pochodzących od różnych czujników i łączenie ich w jednym miejscu, aby dysponować bardziej precyzyjnym
i kompleksowym „podglądem” otoczenia samochodu.
Podczas salonu NAIAS technologie Smart Corner i Sensor Fusion były zainstalowane w samochodzie seryjnym,
aby użytkownik miał okazję zobaczyć ich funkcje.
Spółka Magneti Marelli zaprezentowała także najnowsze
innowacje z technologii LED, modułów laserowych, systemów podwójnej projekcji i technologii OLED.

Spółka Magneti
Marelli
zaprezentowała
w Las Vegas
i Detroit swoje
najnowsze
innowacje
technologiczne
oraz urządzenia
do kontroli
i sterowania
pojazdem
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„2018

KLUCZOWY ROK”

Grupa FCA odnotowała
w 2017 roku rekordowe wyniki
– skorygowany EBIT wzrósł
o 16% do kwoty 7,1 mld euro,
marża urosła o 90 punktów
bazowych do 6,4%,
a skorygowany zysk netto
wyniósł więcej o 50%: 3,8 mld.
Zysk netto wzrósł o 93%.
Cele na 2018 rok są zgodne
z głównymi założeniami Planu
Przemysłowego Grupy.
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W

dniu 25 stycznia
Grupa FCA ogłosiła
ponowne rekordowe
wyniki roczne. W 2017 roku
wszystkie sektory w dalszym ciągu
były bowiem niezwykle aktywne
i odnotowały poprawę rezultatów
w stosunku do roku wcześniejszego. To pozwoliło uzyskać skorygowany EBIT na poziomie 7,1 mld
euro, o 16% wyższy, zaś marża
Grupy wyniosła 6,4%, podczas gdy
w 2016 roku było to 5,5%. Ponadto
skorygowany zysk netto wzrósł
o 50% do kwoty 3,8 mld euro,
a zysk netto niemal podwojono do
poziomu 3,5 mld euro. „Jednym
z naszych najważniejszych osiągnięć w 2017 roku – napisał Sergio
Marchionne w piśmie wysłanym
do pracowników – było zmniejszenie niemal o połowę zadłużenia przemysłowego netto, do
poziomu 2,4 mld euro. Jak wiecie,
naszym celem jest nie tylko zerowy
poziom zadłużenia przemysłowego
netto do końca 2018 roku, lecz
także posiadanie stanu środków
pieniężnych netto w kwocie około
4 miliardów euro. Będzie to znaczący wynik, tym bardziej że umocni
on pozycję FCA jako jednego z liderów w globalnej branży motoryzacyjnej”.
Swój wkład w te osiągnięcia miały
wszystkie regiony. W regionie NAFTA zdołano odnotować 2-procentowy wzrost skorygowanego EBIT,
który wyniósł 5,2 mld euro, a także
lepszą marżę, która osiągnęła 7,9%
w porównaniu z 7,4% w roku

WYNIKI FINANSOWE
2017
1.247
28.876
1.894
804
1.097
od 31 XII
2017
(2.390)
(17.971)
20.377

2016
1.233
29.719
1.549
409
539
do 30 IX
2017
(4.405)
(18.640)
19.547

IV kwartał
Zmiana
14
(843)
345
395
558
Zmiana
2.015
669
830

(w milionach euro, o ile nie podano inaczej)
Samochody dostarczone do sieci (w tys. szt.)
Przychody netto
Skorygowany EBIT
Zysk netto
Skorygowany zysk netto

Zadłużenie przemysłowe netto
Zadłużenie
Ogólna dostępna płynność finansowa

2017
4.740
110.934
7.054
3.510
3.770
od 31 XII
2017
(2.390)
(17.971)
20.377

Okres obrachunkowy
2016
Zmiana
4.720
20
111.018
(84)
6.056
998
1.814
1.696
2.516
1.254
do 31 XII
2016
Zmiana
(4.585)
2.195
(24.048)
6.077
23.801
(3.424)

PODZIAŁ NA SEKTORY DZIAŁALNOŚCI - PRZYCHODY NETTO I EBIT ADJUSTED
Przychody netto (okres obrachunkowy)
Skorygowany EBIT (okres obrachunkowy)
2017
2016 (w milionach euro)
2017
2016
66.094
69.094 NAFTA
5.227
5.133
8.004
6.197 LATAM
151
5
3.250
3.662 APAC
172
105
22.700
21.860 EMEA
753
540
4.058
3.479 MASERATI
560
339
10.115
9.659 Komponenty (Magneti Marelli, Comau, Teksid)
536
445
(3.287)
(2.933) Pozostała działalność, poz. nieulokowane i wyłącz.
(327)
(511)
110.934
111.018 Suma
7.054
6.056

wcześniejszym. Obszar LATAM zarejestrował wyraźną poprawę rentowności dzięki pozytywnemu wpływowi nowych modeli oraz poprawie
sytuacji na rynku brazylijskim.
W APAC wzrost lokalnej produkcji
modeli marki Jeep przyczynił się do
zwiększenia ogólnych dostaw do
sieci o 24%. W EMEA kontynuowano pozytywny trend w skorygowanym EBIT, który wzrósł o 36%
do 735 mln euro, głównie dzięki
wyższym wolumenom, natomiast
marżę poprawiono tu o 70 punktów
bazowych, do poziomu 3,2%.
„W trakcie 2017 roku – kontynuował dyrektor pełnomocny – poprawiliśmy naszą konkurencyjność na
rynku i poczyniliśmy inwestycje mające zapewnić stabilną przyszłość.
Jeśli chodzi o produkty: swoją premierę miał model Stelvio, pierwszy SUV Alfy Romeo stanowiący
ważny etap w doprowadzaniu do

znaczącej globalnej obecności tej
marki na rynku. Nowy Jeep Compass został wprowadzony na rynek indyjski, gdzie jest on lokalnie
produkowany w naszym zakładzie
joint-venture, w miejscowości Ranjangaon. Model Compass, będący
symbolem globalnej ekspansji
marki Jeep, jest obecnie produkowany w Ameryce Północnej, Brazylii,
Chinach i wspomnianych Indiach.
Ważne zmiany miały miejsce w Alfie Romeo. Po ponad 30 latach
nieobecności w sportach motorowych marka ogłosiła powrót do
Formuły 1 już w sezonie 2018”.
Również 2018 rok rozpoczynamy
z impetem, wprowadzając nowy
model Ram 1500 roku 2019 i prezentując na Salonie Samochodowym w Detroit odmienionego
Jeepa Cherokee.
Marchionne tak podsumował swój
komunikat: „Wyniki finansowe po

raz kolejny dowodzą, że nie ustajemy w realizacji założeń naszego
pięcioletniego planu. Dotrzymywanie obietnic i odrzucanie przeciętności to coś, co wyróżnia nas jako
grupę. Jest to Wasza zasługa, bowiem to dzięki Waszym wysiłkom
każdego roku realizowaliśmy kluczowe cele finansowe naszego
planu. Rozpoczęliśmy już jego ostatnią fazę, dlatego rok 2018 to dla
nas najbardziej ambitny ze
wszystkich dotychczasowych etapów. Wytyczne, jakie ogłosiliśmy na
2018 rok, zwiększając skorygowany
EBIT z 7,1 mld € w 2017 roku do
poziomu 8,7 mld €, potwierdzają
kluczowe cele naszego biznesplanu.
Mając na uwadze Wasze duże zaangażowanie oraz wyjątkowe wyniki
osiągnięte w tym minionym roku
jestem absolutnie przekonany, że
nadal będziemy realizować wytyczone cele”.
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GENEWA

GAMA W KOMPLECIE
Marki Grupy FCA pokazały premierowe
modele i wiele nowości, wśród nich rodziny
Mirror i S-Design oraz Fiata 500 Collezione

S

toiska poszczególnych marek FCA, choć sąsiadowały
ze sobą, różniły się wystrojem, podkreślając cechy charakterystyczne prezentowanych samochodów. Urządzone w typowo
włoskim stylu i z elegancją stoisko Fiata rozgraniczała od przestrzeni zajmowanej przez auta ze
znakiem skorpiona na maskach
tylko delikatna linia. W ten sposób
podkreślono związki pomiędzy
Fiatem a Abarthem. Specjalną
aranżację miała również strefa pokazująca świat akcesoriów zapro-
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jektowanych przez Mopar we
współpracy z Fiatem. Ekskluzywność marki Alfa Romeo była widoczna w wystroju jej stoiska, a obszerna ekspozycja Jeepa prezentowała dwoistą naturę amerykańskiej marki. Z prawej strony,
dzięki użyciu takich materiałów jak
drewno i błoto, można było odczuć
ducha przygody oraz możliwości
off-roadowe Jeepów, natomiast
z lewej strony kamienne i błyszczące czarne powierzchnie tworzyły
miejską atmosferę służącą do pokazania bardziej wyrafinowanych

i ekskluzywnych modeli marki.
W tak różnorodnych sceneriach zaprezentowały się poszczególne pojazdy Grupy FCA. Fiat przedstawił
kompletną ofertę obejmującą rodziny S-Design i Mirror, które
oferują kierowcom rozwiązania
spełniające wymagania dotyczące
stylu, charakteru i łączności ze
światem. 124 Spider S-Design to
seria specjalna podkreślająca dynamikę i sportowy charakter 2-osobowego roadstera marki Fiat. 500X
w wersji wyposażenia S-Design łączy nową koncepcję miejskiego

oraz sportowego charakteru we
włoskim stylu. Tipo S-Design, pokazany w wersji 5-drzwiowej, wprowadza do rodziny dynamizm i elegancję zawartą w ekskluzywnym
szarym nadwoziu „Metropoli Grey”.
Uwagę na stoisku Fiata zwracała
rodzina „pięćsetek”. W seriach
specjalnych: 500X Mirror, 500L
Mirror i 500 Mirror prezentowała
zaawansowane wyposażenia i technologie, które upraszczają życie kierowcy i pasażerom, np. umożliwiając łatwe połączenie się z ich smartfonami za pośrednictwem systemu
multimedialnego Uconnect.
Podczas Salonu Samochodowego
w Genewie marka Fiat wprowadziła też na rynek nową serię specjalną Collezione poświęconą modelowi 500. Wyróżnia się ona niepowtarzalnymi zestawieniami kolorów i materiałów oraz kunsztem
wykonania. Fiat 500 Collezione,
dostępny w wersji hatchback
i cabrio, prezentuje swój ekskluzywny styl stworzony przez montowane w standardzie 16-calowe
felgi aluminiowe, chromowane detale, dwukolorowe nadwozia i specjalny logotyp.
Gwiazdą marki spod znaku skorpiona był nowy Abarth 124 GT –
z „podwójną duszą” łączącą różne
charaktery – stylowego coupé oraz
dynamicznego roadstera. Obok zaprezentowano też Abartha 695 Rivale z dwukolorowym nadwoziem. Auto zaprojektowane
we współpracy

z Riva, światowej sławy konstruktorem jachtów, łączy w sobie elegancję z osiągami i jest najbardziej wyszukanym modelem Abartha.
Na stoisku Alfy Romeo wystawiono
modele Stelvio, Giulia, 4C Spider
i 4C Coupé w różnych konfiguracjach. Najwięcej widzów gromadziło się jednak wokół Stelvio
i Giulii oznaczonych tabliczkami NRING. Przysługują one samochodom dostępnym tylko w liczbie 108 sztuk, czyli edycjom specjalnym Nürburgring, upamiętniającym 108 lat historii marki na
rynku motoryzacyjnym. Stworzono
je, aby świętować rekordy osiągnięte przez Alfę Romeo na słynnym niemieckim torze wyścigowym Nürburgring. Stelvio, naj-

szybszy SUV, utrzymuje rekord
w swoim segmencie, z czasem
okrążenia wynoszącym 7 minut
i 51,7 sekundy, Giulia Quadrifoglio
z czasem 7 minut 32 sekundy ma
rekord dla czterodrzwiowego sedana standardowej produkcji.
Europejskie premiery pojazdów
Grupy FCA miały miejsce w Genewie na stoisku marki Jeep. Nowy
Wrangler i Cherokee zadebiutowały w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Natomiast
Grand Cherokee Trackhawk,
najmocniejszy SUV w historii marki,
został po raz pierwszy wystawiony
w Europie podczas salonu samochodowego.
Czwarta generacja modelu Jeep
Wrangler potwierdza swoją pozycję

Marki
Grupy FCA
zaprezentowały
pełną gamę
swoich modeli
– od tych
najmniejszych
jak Abarth 695
Rivale,
po topową
wersję Jeepa
Wrangler
Rubicon
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Bogata
i różnorodna
oferta marek
Grupy FCA
przyciągała
wielu
zwiedzających

mistrza off-roadu, zapewniając
komfort i dynamikę jazdy. Stylistyka
auta obejmuje rozpoznawalny na
pierwszy rzut oka trapezowaty grill,
okrągłe reflektory i kwadratowe
światła tylne – teraz w technologii LED. Do tego dochodzi
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składana szyba przednia oraz różne
kombinacje drzwi, dachów i okien.
W zależności od wersji nowy Wrangler ma funkcje terenowe, w tym 2
zaawansowane systemy napędu
4x4, mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu TracLoc, elektronicznie rozłączany
stabilizator przedniej osi oraz
przednią i tylną blokadę mechanizmów różnicowych.
Jeep Cherokee, najlepszy
samochód terenowy SUV
klasy średniej i model,
który stworzył ten segment,
uzyskał nowy design Premium. Wygląd nadwozia
obejmuje wiele zmian charakterystycznych elementów,
takich jak pas przedni, maska
silnika, reflektory i światła do
jazdy dziennej LED oraz
światła przeciwmgielne. Uno-

wocześniono też wnętrze auta.
Jeep Cherokee 2019 może poszczycić się możliwością wyboru
spośród trzech innowacyjnych systemów napędu 4x4.
Zaprezentowany w Genewie nowy
Jeep Grand Cherokee Trackhawk,
najmocniejszy SUV w historii,
pojawi się w europejskich salonach
Jeepa w połowie tego roku. Auto
napędzane potężnym, doładowanym 6.2-litrowym silnikiem
V-8 o mocy 700 KM przy 6000
obr./min i momencie obrotowym
868 Nm, w połączeniu z ośmiobiegową skrzynią automatyczną Torque Flite zapewnia przyspieszenie
od 0 do 100 km/h w 3,7 sekundy,
maksymalną prędkość 290 km/h
i drogę hamowania 100-0 km/h na
dystansie 37 m.
Każdego roku hale na Genewa
Motor Show odwiedza około
700 tys. ludzi. Nikt nie liczy zwiedzających na poszczególnych stoiskach. Ale bardzo różnorodna i atrakcyjnie prezentowana oferta
Grupy FCA powodowała, że przez
cały czas targów było tam tłoczno
i gwarno.

RODZINA FIATA 500 MIRROR

GAMA BARDZIEJ ON-LINE
NIŻ KIEDYKOLWIEK

Pojawiła się nowa seria specjalna, która
pozwala na wyświetlenie zawartości
smartfona na ekranie systemu
multimedialnego w samochodzie.
Stefania Castano

„K
Deska
rozdzielcza
Fiata 500X
Mirror w stylu
Niebieski Jeans
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ontakty z przyjaciółmi, zdjęcia, filmy, muzyka: w naszych telefonach mieści się
cały świat. Teraz będziemy mogli
nim zarządzać nawet podczas prowadzenia samochodu”. Tymi słowami Luca Napolitano, szef marki
Fiat w regionie EMEA, przedstawił
gamę Fiatów 500 Mirror podczas
wirtualnej konferencji prasowej
(przeprowadzonej w stylu nowego
modelu). Rodzina tych pojazdów
przeznaczona jest dla klientów, któ-

rzy również podczas podróżowania
lubią być w stałym kontakcie ze
światem zewnętrznym.
Pokazując na czym polega związek
między światem realnym i wirtualnym, Napolitano wyjaśnił, jak w modelach 500X, 500L i 500 Mirror
zawartość smartfona można wyświetlać na dotykowym, wysokorozdzielczym, 7-calowym ekranie
systemu multimedialnego, co ułatwia codzienne życie każdemu kierowcy. Z każdej aplikacji na naszych

smartfonach można teraz korzystać
bezpośrednio za pośrednictwem
ekranu w samochodzie. W wyposażeniu seryjnym tych modeli system multimedialny Uconnect został
bowiem zintegrowany z aplikacją
Apple CarPlay i jest kompatybilny
z Android Auto, a poza tym wyposażony jest w interfejs Bluetooth
z zestawem głośnomówiącym,
funkcję strumieniowego odtwarzania dźwięku, czytnik wiadomości
SMS, rozpoznawanie głosu, gniazdo

Aux i port USB (z przystosowaniem
do podłączenia iPoda) i w elementy
sterowania na kierownicy.
Dzięki tej technologii można nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne, dyktować SMS-y, otrzymywać zoptymalizowane pod kątem
ruchu drogowego informacje na temat trasy, porozumiewać się ze
znajomymi dzięki aplikacjom Facebook, Check-in i Twitter, słuchać
muzyki oraz przeglądać zawartość
multimedialną posiadanych urządzeń, nie odrywając rąk od kierownicy i cały czas skupiając swoją
uwagę na sytuacji na drodze.
Wszystkie te czynności można więc
wykonywać całkowicie bezpiecznie.
Poza tym po raz pierwszy w gamie

Fiata rodzina 500 Mirror oferuje
Mopar Connect (patrz box), nowy
pakiet usług telematycznych z zakresu bezpieczeństwa i zdalnego
sterowania samochodem.
Gama Fiata 500 Mirror będzie „dipinta di blu” (pomalowana na niebiesko). To barwa kojarząca się
z technologią i komunikacją multimedialną , ale w tym przypadku dostępna będzie w kilku odcieniach.
Fiat 500X pojawi się w niespotykanej dotąd palecie matowego koloru Niebieski Jeans. Jego stylu
dopełnią chromowane i satynowane
detale: relingi dachowe, felgi aluminiowe 17” w kolorze czarny mat
z diamentowym szlifem i bi-ksenonowe reflektory przednie. Deska
rozdzielcza oferowana będzie w kolorze nadwozia, a siedzenia z niebieskimi przeszyciami.
Fiat 500L będzie miał dwukolorową
karoserię (niebieski Venezia i dach
w kolorze szarym Maestro), chromowane detale, światła przeciwmgłowe oraz 17-calowe felgi aluminiowe z diamentowym szlifem.
Wreszcie Fiat 500 Mirror będzie
dostępny we wszystkich kolorach
gamy 500 i dodatkowo w kolorze
błękitnym Italia. Również w tym
modelu pojawią się chromowane
zderzaki i obudowy lusterek, felgi
aluminiowe i światła przeciwmgłowe. Auto dostępne będzie
w wersji hatchback z przeszklonym
dachem oraz w wersji kabriolet.

Bezpieczeństwo i wygoda
w zasięgu smartfona
W gamie Mirror debiutuje zestaw usług Mopar
Connect, oferujący stałe bezpieczeństwo,
spokój i kontrolę w zasięgu smartfona.
Zestaw wyposażony został w wiele funkcji.
Jedną z nich jest na przykład my:Assistant.
W razie wypadku samochodowego Mopar
Connect uruchamia połączenie telefoniczne
w celu wezwania pomocy. Wsparcie udzielane
jest również w przypadku kradzieży
samochodu: system pokazuje, że pojazd
przemieszcza się, a nie ma w nim kluczyka,
i wysyła wiadomość do centrali obsługowej.
Przyszedłeś do domu, ale nie jesteś pewien,
czy zamknąłeś samochód? Dzięki Mopar
Connect możesz zablokować i odblokować go
zdalnie za pomocą własnego smartfona.
Twój syn, który właśnie wyrobił sobie prawo
jazdy, prosi cię o pożyczenie samochodu?
Możesz sprawdzić na swoim smartfonie, czy
faktycznie przestrzega ustalonej trasy i nie
przekracza ograniczeń prędkości.
Możesz też sprawdzić, gdzie znajduje się twój
samochód, jeśli nie pamiętasz, gdzie go
zaparkowałeś. I dowiesz się, jaki jest jego
aktualny stan: począwszy od poziomu paliwa,
a skończywszy na poziomie naładowania
akumulatora.
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STABILNY ROK

Z DOBRYMI ROKOWANIAMI
W 2017 roku obroty Grupy FCA
w Polsce utrzymały się na dobrym
poziomie. W polskich fabrykach
planowane są też nowe inwestycje.
Filippo Gallino, zdjęcia: I. Kaźmierczak

W

ubiegłym roku oczekiwano w miarę stabilnych wyników i oczekiwania te w pełni się sprawdziły.
Zakład w Tychach wyprodukował
263,4 tysiące samochodów,
z czego 179 tysięcy Fiatów 500,
62 tysiące Lancii Ypsilon i ponad
22 tysiące Abarthów 500.
99% wyprodukowanych aut (czyli
261,7 tysięcy) wyeksportowano
do 57 krajów. Najwięcej zamówień
tradycyjnie przyszło z Włoch, Wielkiej
Brytanii, Francji, Niemiec i Hiszpanii.
Na podkreślenie zasługują bardzo
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dobre wyniki modelu 500, który pod
marką Fiata i Abartha przekroczył
drugi raz w swojej historii próg
201 tys. wyprodukowanych egz.,
tylko o 203 sztuki mniej niż w rekordowym roku 2008, pierwszym
pełnym roku produkcji od momentu
wypuszczenia modelu na rynek.
Pomimo upływających lat i dzięki
udanemu liftingowi w 2015 roku
model nie stracił swojego uroku,
chyba nawet zyskał go więcej,
święcąc rynkowe triumfy. Wystarczy powiedzieć, że w tym roku –
prawdopodobnie w maju – zakład

w Tychach po 11 latach produkcji
uczci powstanie dwumilionowego
egzemplarza modelu 500.
W międzyczasie planowane są
nowe inwestycje w BielskuBiałej i Sosnowcu. W zakładzie
FCA Powertrain Poland na 2018
rok zaplanowano już uruchomienie
produkcji dwóch nowych silników
benzynowych. Także Grupa Magneti
Marelli zapowiedziała poważne
inwestycje produkcyjne w zakładach w Bielsku-Białej i Sosnowcu,
które będą realizowane w nadchodzących latach.

Grupa FCA w Polsce

Przychody: 21,6 mld PLN
Eksport: 15,4 mld PLN
15 spółek + 2 joint venture finansowe
10 zakładów produkcyjnych
Zatrudnienie: 9 200 osób
Produkcja samochodów: 263,4 tys. sztuk
Sprzedaż sam. na polskim rynku: 29,8 tys. sztuk

W niedawno zakończonym roku polskie spółki
Grupy FCA zafakturowały 21,6 miliarda PLN
(-1,1% w stosunku do roku poprzedniego),
z czego 15,4 miliarda z obrotów pochodzących
z eksportu (+17,3%). Spółki zachowały zatem
swoją wysoką pozycję, która była wynikiem
wzrostu o ponad 5,3% w roku poprzednim.
Polska okazała się strategicznym obszarem
biznesu dla Grupy FCA, który w 2017 opierał
się na 10 zakładach produkcyjnych
zatrudniających 9200 pracowników.
Ten pozytywny obraz potwierdzają wyniki
spółki FCA Poland, która w 2017
wyprodukowała 263,4 tysięcy pojazdów
i sprzedała ich na polskim rynku 29,8 tysięcy
(+20,6% w stosunku do roku 2016), osiągając
przychody na poziomie 14,4 miliarda złotych
(z czego 85% stanowią przychody z eksportu).

NIE ZWALNIAMY TEMPA
W 2017 roku zakład w Tychach zrealizował założone
cele produkcyjne, a rok 2018 rozpoczął z impetem
– mówi Antoni Greń, dyrektor zakładu FCA Poland.
„W 2018 roku nie przewidujemy
żadnego spowolnienia. Jeśli chodzi
o nasz czołowy model, istnieje
prawdopodobieństwo, że produkcja zostanie wręcz zwiększona
i przekroczy rekordowy rok 2008.
W ubiegłym roku byliśmy już blisko
tego wyczynu. Po raz drugi w ciągu
ostatnich 11 lat wyprodukowaliśmy
ponad 201 tysięcy pięćsetek,
zabrakło niewiele ponad dwieście
sztuk. To tyle co nic. Sukces tego
modelu i okres jego produkcji są
niewiarygodne. W ciągu ostatnich
dwudziestu lat nie spotkałem się

z takim fenomenem na żadnym europejskim rynku. Samochód ten jest
ciągle pełen uroku i jak żaden inny
model wciąż zaskakuje niezwykłą
oryginalnością. To ponadczasowa
włoska ikona, która zaczarowała
całą Europę. Obecnie bowiem ponad 70% jego nabywców to nie
mieszkańcy Włoch – podkreśla dyrektor Antoni Greń i dodaje. – Mamy
pełen podgląd zamówień od klientów na najbliższe sześć miesięcy.
Wiemy więc, że do czerwca będziemy wykorzystywać naszą pełną
moc produkcyjną”.

Obok:
dyr. zakładu
FCA Poland,
Antoni Greń.
Powyżej: linia
montażowa
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raz szybciej wchodzimy w przemysł 4.0, w cyfryzację. Gdyby mi
ktoś o takim podejściu powiedział dziesięć lat temu, to bym w to
nie uwierzył. Dzisiaj wyzwaniem
dla młodych inżynierów jest oprogramowanie, język, który pozwala
się komunikować: maszynie z maszyną, maszynie z człowiekiem,
człowiekowi z maszyną”.
W 2017 roku w fabryce wyjątkowo
nie przeprowadzono tradycyjnego
audytu w ramach World Class Manufacturing. „W zeszłym roku przesunęliśmy audyt WCM, aby bardziej
priorytetowo zająć się globalnym
projektem redukcji kosztów – wyjaśnia dyrektor. – Metodologia WCM
od lat stanowi integralną część naszej pracy, a jej syntezą są Blue

Zakład
w Tychach
wyprodukował
w 2017 roku
263,4 tys.
samochodów
(Fiatów 500,
Lancii
i Abarthów)
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Jak wynika z liczb, 2017 był pozytywnym okresem: „Jestem zadowolony z minionego roku – potwierdza
dyrektor – tym bardziej że osiągnęliśmy w maksymalnym stopniu saving. Poczyniliśmy niesamowite postępy, mam tu na myśli zwłaszcza
proces redukcji kosztów we
wszystkich obszarach zarządzania,
w tym materiałów bezpośrednich.
Uruchomiliśmy business kaizen weeks oraz tear down samochodów
konkurencji: zaowocowało to prawie tysiącem pomysłów na temat redukcji kosztów. Rozwinęliśmy
proces Plant Academy, który pomoże naszym pracownikom w zdobywaniu kompetencji po to, by przygotowywali projekty. I to się już
udaje. Niektóre z nich zostały uznane
przez Manufacturing Engineering
FCA za best practice. Najbardziej
cieszą mnie projekty naszych młodych inżynierów, którzy ujawnili się
podczas business kaizen weeks czy
też plant academy. Nabyli pewną
wiedzę i zastosowali ją w projektach. Widać w nich tę pasję, pomysłowość, innowacyjność, uczenie
się nowych rzeczy – to jest na-

prawdę coś kapitalnego. Taki jest
rozwój naszych inżynierów, który
opiera się na trzech elementach:
teoria, symulacja i zastosowanie praktyczne. Nie ma szkoleń
teoretycznych”.
Ostatnio inż. Antoni Greń otrzymał
od czasopisma Przegląd Techniczny prestiżowy tytuł „Diamentowy Inżynier”. „Ta nagroda jest
niczym Oscar wieńczący moją karierę – uśmiecha się dyrektor, –
a trzeba przyznać, że jest ona naprawdę długa. Rola inżyniera samochodowego nieustannie i w bardzo szybkim tempie ewoluuje. Co-

Rooms w każdej jednostce produkcyjnej. Tam – w oparciu o WCM –
powstają projekty, które w znaczący
sposób wpływają na koszty transformacji fabryki. Każdy z nich, niezależnie od jego znaczenia technicznego, przekłada się również na konkretny rezultat biznesowy. Ale
koszty takie stanowią zaledwie
3-4% całości. Na naszym poziomie
rozwoju WCM ważne więc było
skoncentrowanie naszych wysiłków
na całym systemie ograniczenia
kosztów fabryki, w którym możemy
uzyskać jeszcze bardziej znaczące
wyniki procentowe”.

PRESERIA TUŻ-TUŻ
Po pozytywnym 2017 roku, uwaga wszystkich skierowana
jest na uruchomienie produkcji nowych silników. Mówi
o tym dyrektor FCA Powertrain Poland Davide Guerra.
„To żadna tajemnica, że fabryka
pracuje nad nowymi zespołami napędowymi, minął już bowiem
rok, od kiedy pojawiły się o tym
pierwsze wzmianki. Jak ogłosiliśmy
w oficjalnym komunikacie, chodzi
o dwa silniki benzynowe turbo,
jeden trzycylindrowy o pojemności
1.0 litra, a drugi czterocylindrowy
o pojemności 1.3 litra” – przechodzi
od razu do sedna Davide Guerra,
dyrektor zakładu i dodaje: „Jest za
wcześnie, by podawać dalsze
szczegóły techniczne silników, zrobimy to w trakcie ich oficjalnej prezentacji, która odbędzie się w ciągu
najbliższych miesięcy. Do dzisiaj wyprodukowaliśmy około 500 egzemplarzy do badań technicznych i testów certyfikujących. Mogę tylko dodać, że perspektywy zakładu są
obiecujące, gdyż wachlarz mocy
tych silników jest na tyle szeroki,
że pozwoli na ich zastosowanie
w różnych samochodach” – dodaje
dyrektor Davide Guerra.
W oczekiwaniu na podanie oficjalnej
nazwy handlowej nowe silniki określane są skrótem GSE (Global
Small Engine), a ich produkcja odbywać się będzie równolegle z SDE
(Small Diesel Engine) oraz silnikami
dwucylindrowymi TwinAir o pojemności 0.9 litra. Obie jednostki GSE
oparte są na nowej koncepcji i należą do rodziny silników FireFly,
sprzedawanej już za oceanem od
zeszłego roku. Ale GSE z BielskaBiałej, w odróżnieniu od tych jednostek, mają doładowanie turbo.
Zostawmy jednak na moment silniki
i opowiedzmy o tym, jak zakład

przygotowuje się do nowego wyzwania. „Obecnie – wyjaśnia Davide
Guerra – instalujemy linię produkcyjną i testujemy cały proces, który
zlokalizowany jest w tej samej
przestrzeni co TwinAir. Chodzi
o dogłębny „retooling” procesu produkcyjnego, w tym dodatkowo
montaż dwudziestu nowych
urządzeń, co wymagało sporych
nakładów inwestycyjnych. Pozwoli
nam to na równoczesną produkcję
obydwu rodzin silników – TwinAir
i GSE – przy częściowym współdzieleniu urządzeń produkcyjnych.
Wchodzimy właśnie w fazę ostatecznej ich konfiguracji”.
Wróćmy jeszcze do 2017 roku.
Produkcja FCA Powertrain Poland
zmalała w tamtym roku poniżej

400 tysięcy jednostek, choć rok
zakończył się dobrym wynikiem.
Davide Guerra wyjaśnia kulisy tej
sytuacji: „Zakładaliśmy obniżenie
wielkości produkcji, ale niezależnie
od tego nasze przychody i tak były
spore. Wyprodukowaliśmy 388 tysięcy silników, z czego 338 tysięcy SDE i 50 tysięcy TwinAirów.
Chciałbym jednak podkreślić, że
niezależnie od samych liczb udało
nam się podnieść poziom naszej wydajności. Efekt ten uzyskaliśmy dzięki obniżeniu kosztów
jednostkowych produkcji. To wielkie osiągnięcie przy równoczesnym
uruchamianiu produkcji nowej linii.
Wymusiło ono na nas spore zaangażowanie na dwóch frontach”.
To samo dotyczy World Class Ma-

Hala
produkcyjna
silników
TwinAir,
w której
produkowane
będą także
silniki GSE
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nufacturing. Fabryka z Bielska Białej
nie zwolniła tempa również w tym
obszarze. „No właśnie – podchwytuje temat dyrektor. – Zazwyczaj
w chwili uruchomienia produkcji nowego wyrobu niektóre obszary działania zostają „zamrożone”, jak na
przykład audyty WCM. My natomiast
kontynuowaliśmy prace nad nowymi
projektami, za co zostaliśmy nagrodzeni dwoma dodatkowymi punktami podczas grudniowego audytu. Mamy obecnie 81 punktów,
które dzisiaj, w ramach FCA, sytuują
nas na pierwszym miejscu
w świecie. Jesteśmy dumni z tego,
że udało nam się osiągnąć taki wy-

nik z polskimi technologami, inżynierami i pracownikami”.
Fabryka w Bielsku-Białej w 2017
roku zwiększyła zatrudnienie i przewiduje kolejne przyjęcia w tym
roku. „W 2017 zatrudniliśmy ponad
200 pracowników, z czego ok. 180
z zakładu FCA Poland w Tychach.
W tym roku przewidujemy dalsze
przyjęcia. Zmniejszenie produkcji silnika SDE zmusza nas do zaniechania drugiej zmiany, ale ta reorganizacja nie będzie miała żadnych
reperkusji w stanie zatrudnienia.
Wręcz przeciwnie, najprawdopodobniej będziemy musieli zmierzyć się
z problemem odwrotnym”.

Jesienią FCA Powertrain Poland
będzie hucznie obchodził uroczystość wyprodukowania 7 milionowego silnika. To wspaniałe ukoronowanie pracy: „Będziemy świętować ten dzień razem z pracownikami – kończy dyrektor Guerra, –
a nasza uroczystość odbędzie się
kilka miesięcy po tym, jak FCA Poland uczci dwumilionowy egzemplarz Fiata 500 wyprodukowanego
w Tychach. To ważne liczby, które
jeszcze nie weszły do archiwum
statystycznego. Pokaźne inwestycje w naszej fabryce świadczą o tym, że polska ścieżka rozwoju FCA trwa”.

ROZWIJAMY NOWE PRODUKTY
W rok 2018 Teksid Iron Poland wchodzi
z pełnym portfelem zamówień

W

2017 roku Teksid Iron
Poland
sprzedał
65 202 tony odlewów,
co jest wielkością wyższą o 5,8%
w stosunku do roku poprzedniego.
Wartość sprzedaży wzrosła o 8,8%.
Eksport bezpośredni utrzymał się na
porównywalnym do poprzednich lat
poziomie – ok. 50%, podobnie jak
sprzedaż do spółek grupy FCA –
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wynosząca ok. 80%. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych
przekroczyło 98%. Należy dodać,
że skoczowska odlewnia produkuje
co miesiąc około 120 różnych typów
odlewów, a w skali całego roku ponad 250. Co miesiąc sprzedaje się
ich ponad 1,2 miliona sztuk.
Wynik operacyjny był pozytywny,
aczkolwiek nie tak dobry jak w roku
poprzednim. Kurs euro, a zwłaszcza
gwałtowny i ciągły wzrost cen materiałów, znacznie odbiegały od założeń budżetowych – i to głównie
te dwa elementy spowodowały pogorszenie wyników finansowych.
Zatrudnienie pozostało na podobnym
poziomie jak w roku poprzednim.
W 2017 rozpoczęła się ważna dla
Skoczowa inwestycja – budowa
nowej linii do produkcji rdzeni.
Linia będzie zautomatyzowana,
przeznaczona do produkcji rdzeni
dla obudów mechanizmu różnicowego. Pozwoli to na poprawę rentowności produkcji 1 miliona obu-

dów będących dziś w produkcji
i umożliwi poszukiwanie kolejnych
klientów. Oprócz tego zrealizowanych zostało wiele zadań poprawiających warunki pracy – poprawiono wentylację w wydziale pieców i, jak zapowiadano na początku
roku, wymieniono obudowę akustyczną oczyszczarki w linii B, dzięki
czemu uzyskano zmniejszenie mocy
akustycznej tego urządzenia o 17 dB
(A) – podobnie jak w roku poprzednim na linii A.
W rok 2018 Teksid Iron Poland
wchodzi z pełnym portfelem zamówień. Ponieważ jednak pewne
projekty kończą się w latach następnych, powołano zespół roboczy do poszukiwania nowych
zleceń. Rozwijane są nowe produkty, ale to co dziś firma ma
w portfelu zamówień, nie pokryje
jeszcze w pełni jej zdolności produkcyjnych w roku 2020 i kolejnych
latach. Dlatego już dziś podejmowane są takie działania.

NOWE INWESTYCJE
WMAGNETI MARELLI
W ciągu kilku lat Magneti Marelli zainwestuje 366 mln zł
w swoich zakładach w Sosnowcu i Bielsku-Białej.

M

agneti Marelli Poland
planuje zwiększenie
zdolności produkcyjnych
zakładu w Sosnowcu poprzez zakup środków trwałych do produkcji
lamp tylnych w samochodach osobowych. Do końca 2022 r. firma
zainwestuje 200 mln zł w modernizację hali produkcyjnej oraz
modernizację lub budowę powierzchni magazynowych i biurowych. W ramach nowej inwestycji
elementy oświetlenia samochodowego będą produkowane przez
spółkę przy użyciu nowoczesnych
technologii z zastosowaniem nowatorskiego systemu zarządzania
produkcją Industry 4.0. Ponadto
planowane jest uruchomienie
nowoczesnej linii produkcyjnej, umożliwiającej wytwarzanie
lamp tylnych do samochodów osobowych. Nowa linia ma umożliwiać
produkcję ok. 600 tys. kompletów
lamp samochodowych rocznie.
Z kolei w Bielsku-Białej Magneti

Marelli Suspension Systems Bielsko zrealizuje dwa projekty inwestycyjne. Wynikają one z planów
produkcji inteligentnych amortyzatorów do samochodów,
umożliwiających adaptacyjne reagowanie na zdarzenia w trakcie ruchu pojazdu, oraz nowoczesnych
komponentów zawieszeń do przedniej i tylnej osi pojazdów, które zyskają bardzo dobre właściwości
trakcyjne i kinematyczne.
Na modernizację i powiększenie infrastruktury przemysłowej związanej z amortyzatorami Magneti Marelli przeznaczy do 2023 r. co
najmniej 60 mln zł. Rozwiązanie
to było dotychczas dostępne tylko
w samochodach klasy Premium.
Dzięki wprowadzeniu w pełni automatycznej linii produkcyjnej będzie można zastosować je powszechnie.
Natomiast w produkcję nowoczesnych komponentów zawieszeń, poprawiających bezpieczeństwo pa-

sażerów i kierowców samochodów,
firma zainwestuje do 2023 r.
106 mln zł. Produkty te będą wytwarzane w procesach produkcyjnych wykorzystujących zaawansowane rozwiązania odzyskiwania
ciepła, energii, separowania i powtórnego wykorzystania materiałów
pomocniczych.

FCA wokół Nas 21

STRATEGIA FIRMY

PRZYNIOSŁA EFEKTY

Rok 2017 był bardzo dobry dla marek
Grupy FCA w Polsce. O sytuacji rynkowej
koncernu oraz perspektywach na rok 2018
mówi dyrektor handlowy, Marek Kisz.
Anna Borsukiewicz, zdj. M. Melanowicz, FCA press

Sprzedaż samochodów Fiata
wzrosła o 50%, Alfy Romeo
o 68%, Jeepa o 14%, a Abartha
o 33%. Co przyczyniło się do tak
znakomitych wyników handlowych?
Marek Kisz: Rzeczywiście zanotowaliśmy jeden z najwyższych
wzrostów udziału w rynku w Europie – rok do roku – praktycznie we
wszystkich istotnych kanałach
sprzedaży. Sprzedaż samochodów
klientom detalicznym wzrosła
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o 33%, a firmowym o 71%. To efekt
wprowadzenia na rynek nowych
modeli – Fiata Tipo Hatchback
i Station Wagon oraz Talento, Alfy
Romeo Stelvio czy Jeepa Compass.
Ale nie tylko. Do wzrostu przyczyniła
się także strategia firmy opierająca
się na takich filarach jak uproszczona polityka handlowa, nacisk na
sprzedaż do firm, modernizacja
sieci handlowej (w tym naszego
Centrum Sprzedaży w Bielsku-Białej), wpływająca na poprawę obsługi

klientów oraz podnosząca prestiż
naszych marek. Niebagatelną rolę
odegrały też zwiększone inwestycje
marketingowe, ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji w internecie oraz pozyskiwaniem klientów z tego źródła.
Jakie są plany sprzedaży na
2018 rok?
Zakładamy wzrost sprzedaży samochodów osobowych o 7 675 sztuk
(czyli 25 881 w stosunku do 18 206
w 2017 r.).

Czy osiągnięcie takiego wyniku
wymaga wprowadzenia nowych strategii sprzedaży?
W Polsce samochody nowe kupują
głównie firmy (70% rynku). Tylko
30% nowych aut trafia do klientów
indywidualnych, bo większość decyduje się na auta używane. Ponadto zauważamy, iż klienci coraz
częściej rezygnują z zakupu na
rzecz wynajmu samochodów. Dlatego nasze działania będą nakierowane na mobilność klientów i ich
firm, a tym samym jej finansowanie.
Rozbudowujemy więc ofertę wynajmu pojazdów, gdzie w cenie już
od kilkuset złotych miesięcznie
można wsiąść do nowego, w pełni
serwisowanego i ubezpieczonego
auta, a następnie po roku czy
dwóch wymienić je na nowe. Uważam, iż ten kierunek ma duże
szanse rozwoju, a osobom o odpowiednich i stabilnych dochodach
daje możliwość użytkowania np. Alfy
Romeo Giulia bez jej kupowania.
Inne atrakcyjne i przynoszące bardzo dobre efekty oferty rynkowe to
leasing 100% dla samochodów
osobowych czy „Przybij piątkę
z Chuckiem Norrisem” dla dostawczych. Pracujemy też nad ofertą
związaną z ogromnym potencjałem
FCA, czyli naszymi pracownikami
i pracownikami Grupy oraz ich rodzinami. To w sumie około 10 000
osób. Wprowadzenie dla nich korzystnych warunków zakupu bądź
wynajmu pojazdów powinno wpłynąć na ich większe zainteresowanie
produktami FCA.
Jak wyglądają plany sprzedaży
w stosunku do poszczególnych
marek?
Plan marki Fiat zakłada wzrost
sprzedaży do 17 000 sztuk.
W dużej mierze oferta modelowa rozwijana jest zarówno dla
rodziny 500, jak i Tipo. W połowie roku pojawi się zmodernizowany Fiat 500X. Wszystkie Fiaty
z rodziny 500 będą dostępne

w wersji Mirror, umożliwiającej
klientom wygodne i bezpieczne korzystanie ze „smartfona” np.: wyświetlenie nawigacji Google Maps
na panelu nawigacji w samochodzie. Tipo pozyska tymczasem różnego rodzaju serie specjalne.
Wersja Sedan będzie wyposażona,
podobnie jak Hatchback i Station
Wagon, w 7 calowy ekran multimedialny. Zakładamy kontynuację
wprowadzonej z sukcesem strategii
ze szczególnym naciskiem na
sprzedaż do firm.
Plany dla marki Alfa Romeo przewidują sprzedaż powyżej 2000 sztuk
samochodów. Alfy cieszą się dużym
zainteresowaniem, ale popyt na modele tej marki jest ograniczony przez
możliwości zakupowe. Stąd wspomniany wcześniej kierunek rozwoju
sprzedaży głównie do firm, gdzie
Giulia i Stelvio mają spore szanse
na sukces. Będziemy kierować
oferty do właścicieli firm oraz kadry

zarządzającej. Warto nadmienić, iż
od marca wprowadzamy do oferty
najszybszy pojazd w kategorii SUV
na świecie: 510-konną Alfę Romeo
Stelvio Quadrifoglio.
Jeśli chodzi o Jeepa, trzeba pamiętać, że to jedna z nielicznych marek
oferująca pojazdy prawdziwie terenowe – nie tylko z wyglądu, ale
również pod względem mechaniki.
Rynek takich aut jest duży i ciągle
rośnie. W ubiegłym roku sprzedano
w Polsce ponad 134 000 pojazdów
w kategorii SUV. Zamierzamy podwoić sprzedaż marki Jeep, wykorzystując pełną ofertę modelową,
która obejmuje modele: Renegade
(także z nowymi silnikami produkcji
FCA Powertrain z Polski), Compass,
nowa wersja legendarnego Wranglera, zmodernizowany Cherokee
z niskoakcyzowym silnikiem 2.0
Turbo 270 KM czy Grand Cherokee
Trackhawk o potężnej mocy
700 KM. Wyśmienita oferta w poOferta
modelowa
w połączeniu
z dostosowanymi do rynku
działaniami
handlowymi
powinny
przynieść
oczekiwany
efekt

Sprzedaż FCA Poland
Spółka FCA Poland w 2017 roku sprzedała
na polskim rynku 29767 nowych samochodów
Grupy FCA. W podziale na marki
wygląda to następująco:
Fiat

13978 szt.

Fiat Professional

11322 szt.

Jeep

3166 szt.

Alfa Romeo

1185 szt.

Abarth
inne FCA

104 szt.
12 szt.

Sprzedaż aut marki Fiat wzrosła w 2017 r.
aż o 50%. Najchętniej wybieranym modelem
był Tipo w 3 wersjach nadwoziowych:
Sedan, Hatchback i Station Wagon (8 436 szt.),
drugie miejsce zajął produkowany w Tychach
model 500, a trzecie 500L.
Marka Fiat Professional utrzymała pozycję
lidera w sprzedaży samochodów
dostawczych. Wśród nich od 11 lat króluje
Ducato (sprzedaż 7 265 w 2017 r.). Na drugim
i trzecim miejscu znalazło się Doblò
(2 112 szt.) oraz Fiorino (1 478 szt.).
Jeep odnotował w Polsce wzrost sprzedaży
już siódmy rok z rzędu. Klienci najczęściej
wybierali model Renegade (1 827 sprzedanych
sztuk), Grand Cherokee (668 szt.) oraz
debiutujący nowy Jeep Compass (376 szt.).
Alfa Romeo pozyskała w ubiegłym
roku 1185 nowych klientów, czyli o 68%
więcej niż rok wcześniej. Pierwszą trójkę tej
marki w Polsce tworzą: sportowa Giulia
(437 sprzedanych sztuk),
kompaktowa Giulietta (378 szt.)
i debiutujący u nas w kwietniu 2017 r.
pierwszy SUV Alfy – Stelvio (295 szt.).
Na polskie drogi w 2017 r. wyjechały
również 104 nowe samochody z logo Abartha
na masce, o 33% więcej niż w roku 2016.
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łączeniu z dostosowanymi do rynku
działaniami handlowymi powinny
przynieść oczekiwany efekt.
Należy też powiedzieć o marce
Abarth, stanowiącej „taki smaczek”
Fiata, zarówno dla FCA Poland, jak
i sieci dealerskiej. W ofercie znajdą
się dwa modele Abarth 595/695
i Abarth 124 Spider. Oczekujemy
zwiększenia sprzedaży tej marki
o ponad 60%, między innymi poprzez rozszerzenie sieci handlowej
i serwisowej.
I jeszcze Fiat Professional –
marka od ponad dekady jest liderem w swoim segmencie.
W 2017 roku w Polsce zarejestrowała niewielki spadek spowodowany zaprzestaniem produkcji modelu Scudo i niższą
sprzedażą głównego modelu,
czyli Ducato. Jakie są jej prognozy na 2018 rok?
Jeśli chodzi o samochody dostawcze
Fiata Professional, przewidujemy

utrzymanie zeszłorocznego poziomu
sprzedaży powyżej 12 000 sztuk, co
wynika z limitu ich produkcji. Przeprowadziliśmy aktualizację umów
z firmami zabudowującymi te pojazdy, co wpłynęło na bardzo duży
portfel zamówień klientów, przekraczający 5 tysięcy sztuk samochodów.
Próbujemy uzyskać dodatkowe dostawy na nasz rynek Fiatów Ducato.
Kładziemy też nacisk na zwiększenie
sprzedaży modeli Fiorino i Doblò
Cargo. Pracujemy nad wzrostem ich
konkurencyjności w wersjach Business. Dzięki temu klienci będą mieli
możliwość zakupu lub wynajmu pojazdów w wyśmienitej cenie. Dodatkowo nakierujemy działania na
wzrost sprzedaży modelu Talento.
Rynek tego rodzaju pojazdów, szczególnie w wersji Minibus, rozwija się
najbardziej. Przy zastosowaniu odpowiedniej polityki cenowej mamy
szansę na wzrost sprzedaży o około
tysiąc sztuk.

Najszybszy SUV na świecie to
synteza technologii i designu,
doskonała synergia formy
i funkcjonalności. Podczas testów
na Dżabal al-Dżajs, najwyższej
górze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, model od
razu wzbudził
naszą miłość.
Carola Popaiz
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ALFA STELVIO
KONTYNUUJE

LEGENDĘ
QUADRIFOGLIO
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R

ok 2017 postawił przed marką wiele wyzwań.
Jak choćby powrót Alfy do Formuły 1, co wynika z porozumienia z Sauberem. Z drugiej
rekord Stelvio Quadrifoglio na torze Nürburgring, gdzie
stoper zanotował czas wynoszący dokładnie 7 minut,
51 sekund i 7 dziesiątych, czyniąc Stelvio najszybszym
SUV-em na świecie. Postanowiliśmy przetestować model na północy Dubaju, na granicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Omanem, na trasie wiodącej na górę
Dżabal al-Dżajs, którą śmiało można nazwać
arabską „przełęczą Stelvio”. Składa się ona z licznych zakrętów, serpentyn i prostych odcinków, a wznosi
na wysokość 1 934 metrów. To idealny trakt do testowania zalet tego modelu. Samochodu pewnego siebie,
posłusznego, dającego wiele przyjemności, ale
także agresywnego.
Alfa Stelvio Quadrifoglio jest przepiękna, z przodu przypomina Alfę Giulię, z reflektorami LED przedzielonymi
charakterystycznym trójkątem Alfy, wlotami powietrza
na przednim zderzaku i pokrywie komory silnika, których
zadaniem jest chłodzenie potężnego benzynowego
silnika V6 Bi-Turbo o pojemności 2.9 litra i mocy
510 KM. Z tyłu uwagę zwracają cztery końcówki wydechu i wielki dyfuzor. Listwy boczne pod drzwiami
podkreślają jeszcze bardziej charakterystyczne cechy
stylu Alfy. Roberta Zerbi, odpowiedzialna za markę
Alfa Romeo na rynek EMEA, wyjaśnia: „Stelvio Quadrifoglio zamyka pierwszy etap procesu odnowienia marki,
który rozpoczęliśmy dwa lata temu wraz z prezentacją
Giulii Quadrifoglio”. Roberto Fedeli, szef techniczny
marek Alfa Romeo i Maserati, dodaje: „Praca nad Stelvio
Quadrifoglio była dla nas prawdziwą frajdą. Testy przeprowadzaliśmy najpierw na symulatorze, jak w Formule 1, a potem na drogach wokół Modeny. Wykonaliśmy ogromną pracę z udziałem profesjonalnych kierowców takich, jak Andrea Bertolini, siedmiokrotny
mistrz świata za kierownicą Ferrari”.

NARESZCIE TESTY!
Po takim wstępie nie pozostaje nic innego, jak wsiąść
„na pokład” najbardziej zaskakującej Alfy Romeo.
A w niej, wszędzie króluje wygoda: sportowe, kubełkowe siedzenia, łatwe w regulacji dzięki elektrycznym
elementom sterowania. Wnętrze jest wykończone skórą
z czerwonymi szwami, Alcantarą i włóknem węglowym.
W zestawie wskaźników to, co niezbędne: obrotomierz
i prędkościomierz. W części środkowej wbudowany panel LCD dostarcza potrzebnych informacji. Zastosowano
w nim system Alfa Connect 3D NAV 8,8 obsługujący
technologie Apple Car Play i Android Auto.
By uruchomić pojazd, wystarczy wcisnąć czerwony
przycisk na kierownicy, jak w autach wyścigowych.
Pierwszy odcinek drogi pokonujemy przy włączonym trybie A na przełączniku
DNA Pro (który służy do
zmieniania zacho-

Stelvio
Quadrifoglio
na drodze
prowadzącej
na górę Dżabal
al-Dżajs.
Na zdjęciu
poniżej
zapierający
dech
w piersiach
krajobraz
towarzyszący
nam podczas
zakończenia
jazdy próbnej

Najdłuższa kolejka na świecie
Dżabal al-Dżajs, góra, na której przetestowaliśmy Alfę
Stelvio Quadrifoglio, znajduje się w Ras al-Chajma,
emiracie znanym ze swoich zapierających dech
w piersiach krajobrazów, piaszczystych, złocistych
plaż oraz urokliwych wydm. Już wkrótce Dżabal alDżajs znajdzie się w centrum uwagi tych, którzy
szukają silnych emocji, bo na ich szczytach zostanie
otwarta najdłuższa i najwyższa kolejka linowa na
świecie, która pozwoli na oglądanie kanionu z góry.
Na linie stalowej będzie można „przelecieć” między
szczytami z szybkością 130 km/h. Z nieoficjalnych
informacji wiemy, że kolejka będzie trzykrotnie
dłuższa niż Burdż Chalifa, słynny wieżowiec w Dubaju
(najwyższy na świecie), a więc jej długość będzie
wynosić dwa i pół kilometra. Nowa atrakcja
w Emiratach odbierze zatem palmę
pierwszeństwa kanadyjskiej tyrolce
Superfly Ziplines w miejscowości
Whistler, która ma ponad 2 kilometry
długości i jest na tę chwilę najdłuższą
tego typu atrakcją na ziemi.
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wania dynamicznego pojazdu zgodnie z wyborem kierowcy). „A” to „Advanced Efficiency”, co oznacza
oszczędne zużycie paliwa i niskie emisje spalin, między
innymi dzięki sterowanemu elektronicznie systemowi
dezaktywacji cylindrów oraz funkcji „sailing”. To jazda
spokojna, podczas której podziwiać można niezwykłą
górską panoramę. Wokół Stelvio Quadrifoglio tylko piasek, skromne chatki i kozy szukające jakiegoś krzewu
do obskubania. Przekręcamy DNA na pozycję N (Natural), która daje jeszcze większy komfort jazdy.
Nie możemy doczekać się, kiedy dotrzemy do zboczy
górskich, żeby wzbijać się coraz wyżej i poznać dynamiczną stronę Stelvio Quadrifoglio. Jeszcze kilka kilometrów jedziemy otoczeni krajobrazem przypominającym księżycową równinę i wreszcie docieramy do
pierwszych zakrętów. Pod kołami wyczuwamy idealnie
gładki asfalt, jakby dopiero co go położono, by godnie
powitać króla wszystkich SUV-ów.
Zmieniamy tryb na pozycję D (Dynamic), żeby przyspieszyć czas reakcji: od razu daje się odczuć natychmiastową zmianę, przyspieszenie jest o wiele większe,
a zawieszenie gotowe stawić czoła sportowej jeździe.
Stelvio „dziękuje” nam za ten tryb, nareszcie może
sobie „powarczeć”. Szybko i precyzyjnie zmieniamy jeden po drugim osiem biegów w automatycznej skrzyni.
Przyszedł czas, by wziąć sprawy w swoje ręce, więc
zaczynamy używać aluminiowych łopatek, zamocowanych na kolumnie kierownicy.
Taka „wspinaczka” w Stelvio Quadrifoglio to czysta
przyjemność: zaskakuje naprawdę równowaga i łatwość
prowadzenia tego SUV-a. Podobnie jak w pozostałych
modelach Alfy, także w Quadrifoglio systemy elektroniczne interweniują, ale nie dominują, dając kierowcy
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prawdziwą radość z jazdy. „Mózgiem” pokładowej elektroniki jest Alfa Chassis Domain Control, który zawsze zapewnia najlepsze możliwe osiągi. CDC zarządza
i rozdaje zadania konkretnym systemom, takim jak Alfa
Active Torque Vectoring (który optymalizuje i potęguje osiągi Stelvio), Active Suspension i ESC, w zależności od ustawień, jakie zadaje kierowca. O wszystkim innym decyduje precyzyjny układ kierowniczy oraz
układ hamulcowy, Integrate Brake System, który

może być wyposażony w tarcze węglowo-ceramiczne.
Poczynamy sobie jeszcze śmielej, wybierając tryb R
(Race), wyłączamy zatem sterowanie stabilnością
i trakcją samochodu. Odzywa się okrzyk radości z rury
wydechowej, któremu my również wtórujemy. Przecież
Alfa Stelvio Quadrifoglio powstała do szybkiej jazdy, jak
mówił Roberto Fedeli. Przez chwilę postanawiamy więc
się tym nacieszyć, a dane dotyczące tego modelu potrafią sprawić radość: przyspieszenie od 0 do 100

w 3,8 sekundy, prędkość maksymalna 283 km/h.
Wciska nas w fotele, ale jesteśmy spokojni, bo prowadzimy na odcinku zamkniętym dla ruchu innych pojazdów, gdzie można ścigać się bezpiecznie.
Sportowa kierownica i elektrycznie sterowany układ
kierowniczy pozwalają nam mistrzowsko wchodzić w zakręty, a Stelvio Quadrifoglio, nawet z wyłączoną znaczną
częścią elektronicznych systemów kontroli jazdy, trzyma
się drogi, jakby był do niej przyklejony. W ogóle nie odczuwa się kołysania poprzecznego. Zresztą, gdy samochód jest bliski utraty przyczepności kół, napęd na
cztery koła Q4 przenosi do 50% momentu obrotowego
na przednią oś. Zawieszenie jest perfekcyjnie skalibrowane, biorąc pod uwagę fakt, że masa samochodu
nieobciążonego wynosi 1830 kilogramów. Nie zapominajmy też o optymalnym rozkładzie mas i mocy na
jeden litr wynoszącej 176 koni, co daje stosunek masy
do mocy na poziomie 3,6 kg na 1 KM.
Po kilku godzinach jazdy górskimi serpentynami wciąż
nie mieliśmy dość. Spróbowaliśmy wszystkiego, oczywiście w granicach rozsądku. Stelvio Quadrifoglio
wszystko nam wybacza, nawet najbardziej ryzykowne
manewry. Daliśmy się bardziej ponieść emocjom niż
technice, dlatego że kierowca za każdym razem przeżywa coś niezapomnianego. Zakochaliśmy się w Alfie
Stelvio Quadrifoglio: jest szybka, ale jednocześnie łatwa
w obsłudze. A dźwięk jej silnika pozostał nam w sercu
na długo. Trudno było nam się z nią rozstać.

Nowoczesność
i luksus
w Dubaju
to idealne
środowisko
do jazdy
najszybszym
SUV-em na
świecie
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STWORZONA

DO WYŚCIGÓW

Alfa Romeo Sauber F1 Team
zaprezentował światu nowy bolid C37
z silnikiem Ferrari. Drużyna weźmie udział
w mistrzostwach w 2018 r., debiutując pod
koniec marca na torze w Australii.

B

olid lśni od tradycyjnego koloru samochodów Alfy Romeo, określanego czerwienią Alfy. Po bokach usytuowano logo
marki z wężem Biscione w koronie
obok zielonej czterolistnej koniczyny,
przynoszącej szczęście mistrzom
marki. Wystarczy rzut oka na wyścigowy bolid, który pojawi się w nadchodzących mistrzostwach na torze
po ponad trzydziestoletniej nieobecności, by nabrać pewności, że po-
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wrót do Formuły 1 „uzupełni o brakujące ogniwo łańcuch DNA Alfy: jej
wyścigową naturę, która od ponad
stu lat definiowała charakter marki”.
Przypomniał o tym Sergio Marchionne podczas prezentacji zawiązanego ponownie partnerstwa techniczno-handlowego między szwajcarskim zespołem Sauber F1 Team
a marką Alfa Romeo, która stanie
się jego Sponsorem Tytularnym:
„Formuła 1 to naturalne środowisko

Alfy Romeo: sport ten odzwierciedla
w stu procentach postęp technologiczny, podkreślając równocześnie
talent człowieka oraz wartość pracy
zespołowej”. Działalność tego zespołu w ciągu nadchodzących sezonów polegać będzie na ścisłej współpracy między ekspertami z mediolańskiej firmy i stajnią Sauber F1
Team oraz na wymianie zasobów,
kompetencji technicznych, inżynieryjnych, strategicznych i handlowych.

KIEROWCY WYŚCIGOWI

CHARLES LECLERC
Wiek: 21 lat (urodził się w Monte
Carlo, w Księstwie Monako, 16 października 1997 r.).
Debiut: Charles rozpoczyna swoją
karierę od kartingów, a podczas
swojego debiutu zostaje mistrzem
Francji. Przechodzi wkrótce do Formuły Renault 2.0 i Formuły 3.
Wkrótce potem odnosi także zwycięstwa w wyścigach GP3 Series
oraz Formuły 2.
Debiut w Formule 1: dwa lata
temu Leclerc zostaje członkiem Ferrari Driver Academy, programu,
który kształci nowych kierowców,
przygotowując ich do zespołu Ferrari. Jako kierowca testowy ćwiczy
swoje zdolności mistrzowskie na
wielu torach wyścigowych.
MARCUS ERICSSON
Wiek: 28 lat (urodził się w Kumli,
w Szwecji, 2 września 1990 roku).
Debiut: pierwsze kroki Marcus stawia na kartingach w wieku dziewięciu lat i od razu pokazuje swój
ogromny talent. Zwycięstwa przychodzą szybko: najpierw w brytyjskiej Formule BMW, następnie mistrzostwo w japońskiej Formule 3
i kilka czołowych miejsc w GP2 Series i Asia Series.
Debiut w Formule 1: od 2014
roku jest zatrudniony na stanowisku
kierowcy, a w roku następnym trafia
do Sauber F1 Teamu, zespołu,
w którym rozegrał już trzy sezony.

ZIELONA CZTEROLISTNA
KONICZYNA
Start Alfy Romeo w Formule 1 –
marki, która zapisała się na kartach
historii wyścigów – oznacza powrót
na tor legendarnego symbolu
„Quadrifoglio” – czterolistnej koniczyny. Znak ten od 1923 roku zdobił
najbardziej sportowe samochody
marki Alfy Romeo. Przynoszący
szczęście symbol, umieszczony
z boku na pokrywie silnika nowego
C37, może poszczycić się niezwykłą

historią, która zapisała się złotymi
literami na kartach historii wyścigów
samochodowych. Pierwszym samochodem Alfy Romeo z zieloną, czterolistną koniczynką był „RL”, prowadzony przez Ugo Sivocciego,
który w 1923 roku wygrał XIV edycję wyścigu Targa Florio. Ten sam
znaczek pojawił się w 1925 roku
na Alfie „P2” prowadzonej przez
Brilliego Peri, który triumfował
w pierwszych Mistrzostwach Świata
Samochodów Wyścigowych, uzyskując pierwszy z pięciu tytułów
Mistrzostw Świata zdobytych przez
Alfę. Kolejnymi triumfatorami marki
w roku 1950 i 1951 byli Giuseppe
„Nino” Farina i Juan Manuel Fangio,
którzy na pokładzie Alfy Romeo 158
i 159 (słynnych „Alfetek”), zdobyli
najwyższe podium w pierwszych
dwóch Mistrzostwach Świata Formuły 1. Dzisiaj legendarny symbol
powraca do Formuły 1, pokazując
całemu światu, jak silna i zwycięska
jest nadal filozofia marki. Opiera się
ona na stałym dążeniu do perfekcji
w tworzeniu aut wyścigowych
i znajduje swoje odzwierciedlenie
w samochodach produkowanych
seryjnie. Dzięki temu legenda Alfy
pozostaje ciągle żywa.

Od lewej:
Charles Leclerc
i Marcus
Ericsson
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„Diamentowy Inżynier”
dla Antoniego Grenia
Dyrektor zakładu FCA Poland w Tychach, Antoni Greń, został laureatem
XXIV Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”, w którym
wyróżniani są przedstawiciele świata techniki przyczyniający się w sposób
szczególny do tworzenia nowych rozwiązań technicznych. Przyznany
dyrektorowi tyskiego zakładu tytuł „Diamentowego Inżyniera” jest wyrazem
uznania wobec jego wieloletniej pracy na rzecz rozwoju techniki w naszym
kraju. Antoni Greń, odbierając tę nagrodę, zwrócił uwagę na potrzebę
nowoczesnego szkolenia młodych inżynierów. „Dwa lata temu
uruchomiliśmy w naszym zakładzie Plant Academy. Jest to instytucja,
która dostarcza naszym młodym inżynierom wiedzę techniczną
i wprowadza ich w przemysł 4. generacji – w cyfryzację produkcji.
Obecnie posiadamy w fabryce zarówno roboty, jak i układy kartezjańskie,
które sami projektujemy. Dysponujemy także drukarką 3D, przy pomocy
której drukujemy części do samochodu, żeby z wyprzedzeniem
sprawdzić, jak się będą zachowywać po ich zamontowaniu
w pojeździe. Przy jej użyciu wytwarzamy także części zamienne,
posiłkując się doświadczeniem Instytutu Innowacyjnego
w Radomiu oraz współpracując z Politechniką Śląską. Potrafimy
także analizować wirtualne stanowisko pracy. Wszystko to jest
możliwe dzięki rozwojowi naszych pracowników. Taki bowiem
cel postawiłem sobie jakiś czas temu: rozwijać naszych młodych
inżynierów – to jest dobra inwestycja w przyszłość naszej fabryki”.

fot. Magda Fritz Radio BIELSKO

Współpraca Fiata
i Fundacji „Maraton
Warszawski”

Nowe radiowozy
do transportu psów
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej otrzymała od komendy
wojewódzkiej dwa nowe radiowozy przystosowane do przewozu
psów patrolowo-tropiących. W bielskim garnizonie jest pięć
czworonogów patrolowo-tropiących i jeden do wykrywania
materiałów wybuchowych, które będą teraz transportowane
wraz ze swoimi opiekunami nowymi Fiatami Doblò, specjalnie
przystosowanymi do ich przewozu w dwóch oddzielnych klatkach.
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Marka Fiat i Fundacja „Maraton Warszawski” potwierdziły
kontynuację zeszłorocznej współpracy przy organizacji
trzech najbardziej prestiżowych imprez biegowych w Polsce
– otwierającego sportowy sezon 13. PZU Półmaratonu
Warszawskiego, majowej sztafety maratońskiej XIV Ekiden
oraz wrześniowego, 40. PZU Maratonu Warszawskiego.
Oficjalnym samochodem pierwszego z tych wydarzeń
będzie rodzinny Fiat Tipo Station Wagon. Podczas każdego
z tych biegów uczestnikom będą towarzyszyć także
samochody Fiata.

przygotowane przez redakcję

Nagrody dla
modeli marek FCA
na rynku polskim

Serwis Otomoto.pl ogłosił wyniki rankingu
„Internetowy Samochód Roku 2017”. W kategorii
„Auta Osobowe Nowe” pierwsze miejsce zajął Fiat
Tipo. Fiat Ducato, numer 1 w rankingu serwisu
w latach 2015-2016, ponownie obronił natomiast
tytuł Internetowego Samochodu Roku w kategorii
„Samochody Dostawcze do 3,5 tony”. Samochody
FCA zdobyły też dziewięć wyróżnień w polskiej
edycji plebiscytu „Best Cars 2018”.
Na najwyższych stopniach podium czytelnicy
miesięcznika „Auto Motor i Sport” umieścili:
Abartha 595/695 wśród „Aut Najmniejszych”,
Alfę Romeo Giuliettę w „Samochodach
Kompaktowych” i Giulię w kategorii „Aut Klasy
Średniej”. Drugie miejsca w kategoriach przyznali
natomiast Fiatowi 500 („Auta Najmniejsze”) i Alfie
Romeo Stelvio („Duże SUV-y/Terenowe”).
Uczestnicy plebiscytu w tzw. głosowaniu B-Vote
uznali ponadto, że Fiat 500L jest najlepszym
przystępnym cenowo vanem. Fiaty Tipo i 500X oraz
Jeep Cherokee zajęły zaś w tej kategorii trzecie
miejsca w swoich segmentach. Modele marek FCA
docenili także polscy czytelnicy 16. edycji
plebiscytu „Auto Lider 2017” organizowanego
przez tygodnik Motor i miesięcznik Auto Moto we
współpracy z serwisem internetowym
Magazynauto.pl oraz portalem Interia.pl. Drugi rok
z rzędu liderem kategorii „Auto Kompaktowe” został
Fiat Tipo. Alfa Romeo Stelvio zdeklasowała
konkurentów w średniej klasie SUV-ów. Samochód
ten zajął również drugie miejsce wśród Premier
Motoryzacyjnych 2017 roku. Alfa Romeo Giulia
w sportowej wersji Veloce uplasowała się tuż za
liderem kategorii „Auto Klasy Średniej”.

Ikary 2017
13 stycznia br. w Bielskim Centrum Kultury po raz 25.
zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta BielskaBiałej w dziedzinie kultury i sztuki. Za szczególne
osiągnięcia artystyczne ubiegłego roku statuetkę Ikara
otrzymali: Grzegorz Madej, Piotr Kenig i Jakub
Krajewski – historycy, kuratorzy i twórcy wystawy
„Pod znakiem róży nad Białą” zorganizowanej
w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej
z okazji 500-lecia Reformacji. Podczas uroczystości
Prezydent Bielska-Białej uhonorował również wiele
osobistości i instytucji ze świata kultury i sztuki, a także
wspierające je firmy. Wśród nich znalazła się także spółka FCA Poland,
która została nagrodzona tytułem Dobrodzieja Kultury 2017 za
sponsorowanie 22. Festiwalu Kompozytorów Polskich im. H.M.
Góreckiego. Firma wsparła również finansowo organizację 15. edycji
jednego z największych festiwali jazzowych w Europie – Jazzowej
Jesieni w Bielsku-Białej oraz imprezy na Starym Rynku.

Jeep Grand Cherokee
w nowej wersji S
Marka Jeep wprowadza sportową interpretację swojego flagowego
modelu będącego najczęściej nagradzanym SUV-em w historii –
Grand Cherokee S. Dostępna na wielu rynkach europejskich nowa
edycja S dodaje do designu klasy premium tego modelu nowy
sportowy wygląd nadwozia, podkreślony przez błyszczące akcenty Low
Gloss Granite Crystal, umieszczone na znaczku, dolnej nakładce
zderzaka, wzdłuż okien bocznych, ramkach grilla, ramkach świateł
tylnych i 20" obręczach kół. Agresywny wygląd auta potęguje ponadto
czarne błyszczące wykończenie grilla i szyb w kolorze Gloss Black
oraz podwójna końcówka wydechu z wykończeniem Black Chrome,
a także sportowe zawieszenie w standardzie. Wnętrze Jeepa Grand
Cherokee S wyróżniają akcenty wykończeniowe z anodyzowanego
aluminium, elementy z drewna w kolorze czarnym i czarne akcenty na
desce rozdzielczej. Nowa edycja specjalna oferuje zaawansowane
technologie, obejmujące m. in. najnowszą wersję systemu
multimedialnego UconnectTM z 8,4" ekranem dotykowym czy system
audio Alpine z 9 głośnikami i subwooferem.
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ABARTH

– LEGENDA SPOD
ZNAKU SKORPIONA
38 FCA wokół Nas

Trudno sobie wyobrazić historię
motoryzacji bez kilku głośnych nazwisk,
które znacząco przyczyniły się do jej
rozwoju. Wśród nich na uwagę zasługują
z pewnością Enzo Ferrari, Ferdinand
Porsche czy Carlo Abarth. Zwłaszcza ten
ostatni jest dla wielu synonimem sukcesu,
a marka, którą stworzył, to przykład tego,
że warto mieć marzenia i je realizować.

Karl Abarth
rzucił
wyzwanie
pociągowi
Orient Express
na liczącej
1370 km trasie
z Wiednia do
Ostendy.
I wygrał

K

arl Albert Abarth przyszedł
na świat w Wiedniu,
w 1908 r. Jego charakter,
zwłaszcza takie cechy jak: upartość, ambicja, energiczność i zamiłowanie do kreowania pomysłów
zdeterminował Skorpion, znak zodiaku, pod którym się urodził. Dlatego znak ten znalazł się w logo
firmy Abarth, której był pomysłodawcą i założycielem.

ZAPALONY MOTOCYKLISTA
Zanim jednak do tego doszło, młody
Karl pasjonował się ulicznymi wyścigami motocyklowymi. Owijał obręcze kół swojego skutera skórzanymi paskami, aby skuteczniej rywalizować z rówieśnikami. Jako nastolatek przyjął etat praktykanta
w warsztacie naprawiającym motocykle – tam podczas napraw od
podszewki poznał ich konstrukcje,
co pozwoliło mu w przyszłości własnoręcznie projektować i budować
jednoślady. W wieku 19 lat zbudował pierwszą, własną konstrukcję
z silnikiem angielskiego Jamesa,

40 FCA wokół Nas

na którym zdobył pięć tytułów wyścigowego mistrza Europy. Styl
jazdy Abartha był niezwykle brawurowy, przez co wkrótce uległ poważnemu wypadkowi, który przyhamował jego karierę. Następnym
etapem w sportowym życiorysie
Abartha była jazda motocyklem
z bocznym wózkiem, oczywiście
własnego projektu. Spektakularnym
osiągnięciem tego pojazdu był wygrany pojedynek ze słynnym Orient
Expressem na liczącej 1372 km
trasie z Wiednia do Ostendy.

ŻYCIE NA EMIGRACJI
Pod koniec lat 30. sytuacja polityczna Austrii wymusiła na Carlo
emigrację do Włoch. W nowej
ojczyźnie przyjął obywatelstwo
i zmienił niemieckobrzmiące
imiona na Carlo Alberto. Nadal
startował w wyścigach, odnosząc
sukcesy. Jesień 1939 to okres,
który wywrócił życie młodego
Karla do góry nogami. Poważny
wypadek motocyklowy podczas
Grand Prix Jugosławii i wielo-

miesięczny pobyt w szpitalu, spowodował zakończenie dobrze zapowiadającej się kariery sportowej. Po
długiej rekonwalescencji ponownie
zatrudnił się w warsztacie, gdzie
szczęśliwie przeczekał wojnę.
W połowie lat 40. Carlo Abarth
związał się jako inżynier z firmą Cisitalia. Tam poznał i nawiązał współpracę z Ferrym Porsche, co zaowocowało ciekawymi projektami. Jednym ze szczególnie cenionych był
tuning Porsche 356 B Carrera. Projekt przewidywał zmianę
nadwozia, które zostało

zaprojektowane przez Franco Scaglione, a dzięki użyciu do jego budowy aluminium, samochód był
lżejszy o ponad 50 kilogramów od
modeli seryjnych!
Auto odniosło szereg sukcesów we
Włoszech i w Niemczech oraz
w słynnym wyścigu LeMans. Drogi
Porsche i Abartha rozeszły się jednak definitywnie w 1949 roku.

był ekskluzywny kontrakt na eksport i dystrybucję części na terenie
Stanów Zjednoczonych. Zdobyte
w ten sposób pieniądze przeznaczał
na rozwój firmy i ekspansję na
nowe rynki, co uczyniło przedsiębiorstwo położone przy Corso Marche w Turynie potentatem w przygotowaniu seryjnych aut do sportowej rywalizacji.

PIERWSZA FIRMA ABARTHA

PROJEKT ABARTH 750
ZAGATO

Zdobyte przez lata doświadczenie
Carlo wykorzystał przy opracowaniu
i produkcji serii układów wydechowych dla samochodów. Założona
przez niego w Turynie Abarth & C.
SrL – niewielka firma z logo skorpiona, początkowo zatrudnia około
40 osób. Montowane przez nich
wydechy dodawały seryjnym autom
kilka procent mocy, wyróżniając się
przy tym niepowtarzalnym, rasowym dźwiękiem. Nic dziwnego, że
firma, która w pierwszym roku działalności sprzedała 4,5 tys. wydechów, w krótkim czasie powiększyła
sprzedaż do ponad 260 tys. sztuk.
Sportowa pasja jeszcze raz pociągnęła Carlo do rywalizacji, ale tym
razem na czterech kołach. Jako były
współudziałowiec Cisitalia Carlo
zbudował z pozostających w majątku firmy samochodów własną
konstrukcję: Abarth 204 A Berlinetta
Corsa, którą startował w wyścigach
na torze Monza. Dokładnie 8 maja
1949 roku bolid ten, prowadzony
przez genialnego Guido Scagliariniego, zwyciężył w klasie poniżej
1000 ccm i był to pierwszy tryumf
w historii Abartha. Firma zaczęła się
rozrastać i zatrudniała coraz więcej
pracowników.
Carlo Abarth skupił się na tuningowaniu aut. Poza wydechami
w jego ofercie znalazły się wyczynowe wałki rozrządu, zawory oraz
inne niezbędne części, służące do
własnoręcznego podrasowania silnika. Firma otwierała się na nowe
rynki – sukcesem marketingowym

Lata 50. były dla marki spod znaku
Skorpiona okresem dużej prosperity.
W potocznym języku nazwa Abarth
stała się symbolem nowoczesności
i tryumfu. Wszystkie oferowane
przez firmę modele osiągały komercyjny sukces. W 1956 roku Carlo
Abarth i studio projektowe Carrozzeria Zagato przedstawiły na bazie
Fiata 600 nowy model oznaczony

W założonej
przez Carla firmie
Abarth znalazł się
Skorpion, znak
zodiaku, pod
którym się urodził
jako Abarth 750 Zagato. Samochód
wyposażono w nową jednostkę napędową z pojedynczym wałkiem
rozrządu, przygotowaną we współpracy z włoskim konstruktorem silników Giacomo Colombo. Pojemność bloku została zwiększona do
750 ccm, a zamontowane gaźniki
Webera pozwoliły na uzyskanie ponad 60 KM mocy. Dzięki tym modyfikacjom auto zazwyczaj pozos-

Po lewej:
Carlo walczył
o możliwość
modyfikacji
Fiata 500, tak
narodziła się
legenda.
Poniżej:
Karl Abarth
osiąga rekord
przyspieszenia,
siedząc za
kierownicą
swojego Fiata
Abarth „1000
monoposto
record”
w klasie G,
a następnego
dnia powtarza
ten wyczyn
w jednoosobowym pojeździe
w klasie E

Samochody
marki Abarth
zwyciężyły
w ponad
10 tysiącach
rajdów i wyścigów

Poniżej:
w wieku 57 lat,
Carlo Abarth
przeszedł na
restrykcyjną
dietę, aby
zmieścić się
w Abartha
1000 i pobić
trzy rekordy
prędkości
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tawiało konkurentów daleko z tyłu,
a ze względu na swój charakterystyczny kształt nadwozia zostało nazwane „double bubble”. Firma
Abarth zadbała, by zniwelować ciężar bolidu poprzez zastosowanie ultralekkiego nadwozia ze stopów
aluminiowych, plexiglasowych szyb
oraz obręczy z metali lekkich. W rok
po debiucie pięć pojazdów tego
typu dotarło do mety słynnego rajdu
Mille Miglia, a Alfonso Thiele tryumfował za jego kierownicą w swojej klasie. Kolejne sezony to nieustające pasmo zwycięstw modelu
na torach wyścigowych Europy
i Stanów Zjednoczonych.

WSPÓŁPRACA Z FIATEM
Rok 1958 był przełomowy w historii
firmy. Na rynku pojawił się Fiat 500
Nuova, a wraz z nim wersja ze
zwiększoną mocą silnika oraz charakterystycznym dźwiękiem wydechu. Ich pojawienie się na rynku
było prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Nie dość, że samochód zmotoryzował Włochy, to dodatkowo
wersja ze Skorpionem była wyraź-

nym ukłonem w stronę młodych
kierowców, marzących o przypływie
adrenaliny podczas jazdy.
Z Fiatem 500 Abarth związany jest
jeszcze jeden, nieprawdopodobny
wyczyn. Przez siedem dni i nocy
ten mały samochodzik dokonał wyczynu, który przeszedł do historii:
pokonując dystans 18 186 km ze
średnią prędkością 108 km/h, pobił
sześć międzynarodowych rekordów.

Najważniejsze auta ze stajni Abarth
FIAT ABARTH 695 SS
Abarth 695 Assetto Corse (SS) to idealne połączenie auta
miejskiego z wyścigowym. Swój debiut miał w 1964 roku
w Genewie. Modelem tym Carlo
Abarth postanowił wyjść
naprzeciw młodym
kierowcom, którzy
pragnęli poczuć zastrzyk
adrenaliny na torze.
Dwucylindrowy silnik oferował 690 ccm
pojemności i generował 38 KM. Seryjny gaźnik Webera
zastąpiono gaźnikiem Solex 34 PBIC o zwiększonej
kompresji. Dzięki temu samochód bez problemu rozpędzał
się do 140 km/h. Cały zestaw potrzebny do przerobienia
miejskiej wersji Fiata 500 do Abartha 695 SS był dostępny
również do własnego montażu w drewnianej skrzyni
„Cassetta di Trasformazione”.

ABARTH 850 TC
Abarth 850TC, zwany zabójcą gigantów, swoją
premierę miał pod koniec 1960 roku. Zbudowany
na podstawie modelu 600D wyróżniał się
charakterystycznym prostokątnym grillem
skrywającym chłodnicę oleju i nieproporcjonalnie
„nadmuchanymi” nadkolami. Aż do
początku lat 70. samochody te
wygrywały setki wyścigów na
całym świecie, a w Stanach
Zjednoczonych dawały
popalić nawet tym, którzy
ścigali się typowymi „Muscle
Carami” z widlastymi
ósemkami pod maską.

FIAT ABARTH 124 RALLY
Stworzyć samochód o niebanalnej linii nadwozia, który już
w dniu premiery wzbudzi powszechny zachwyt, to trudne
lecz wykonalne zadanie. Przerobić to auto
w bezkompromisową rajdówkę osiągającą sukcesy na
rajdowych „oesach” to już wyzwanie, które wydaje się

niemożliwe do spełnienia. Sztuka ta udała się jednak Fiatowi,
który zbudował roadstera 124 Spider, a następnie na bazie
tego samochodu zaprojektował rasowy bolid wyścigowy
grupy IV, przeznaczony wyłącznie do rajdów.
Auto z powodzeniem mogące wygrywać konkursy piękności,
zmieniło się w stalową bestię, która zdominowała wyścigi
samochodowe na początku lat siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia.

FIAT ABARTH 131 RALLY
Ponad czterdzieści lat temu, kiedy
na trasach rajdowych królowały
prawdziwe potwory, Fiat we
współpracy z Abarthem zbudował
samochód wyczynowy na bazie
dużego sedana. Ta tylnonapędowa rajdówka aż trzy razy
zdobyła mistrzostwo świata, a także pierwsze miejsca na
podiach w prestiżowych rajdach: Akropolu,
Tysiąca Jezior czy Monte Carlo.

ABARTH 500
Oficjalnie zaprezentowany
w 2008 roku podczas Salonu
Samochodowego w Genewie.
W podstawowej wersji napędzany silnikiem
1.4 Turbo o mocy 135 KM. Doczekał się wielu wersji
specjalnych, a także swojej kontynuacji – Abartha 595.

ABARTH 124 SPIDER
Po wielu latach legenda powróciła. Nowa odsłona
kultowej 124-ki, tak jak poprzedniczka, może pochwalić się
prawdziwym, włoskim charakterem i napędem na tylną oś.
Najnowszy model ze Skorpionem na masce posiada
czterocylindrowy silnik 1.4 MultiAir generujący moc 170 KM
z 6-stopniową, manualną lub
automatyczną skrzynią biegów,
dostarczając emocji
nawet najbardziej
wymagającym
kierowcom.
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Powyżej:
flagowy model,
który opuścił
fabrykę
Skorpiona –
Abarth 124
Spider.
Po prawej:
Abarth 750
Zagato Double
Bubble –
produkowany
w latach 50.
– zachwyca
do dziś
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Samochody marki Abarth odnotowały na swoim koncie łącznie 133
rekordy prędkości.
W tym samym roku Carlo Abarth
zacieśnił swoją współpracę z Fiatem. Koncern z Turynu zobowiązał
się premiować firmę w zależności
od liczby zwycięstw i rekordów
ustanowionych przez auta przygotowywane w warsztatach Abartha.
Z uwagi na przystępność cenową
liczni posiadacze stuningowanych
modeli startowali w wielu wyścigach, odnosząc niesamowitą
liczbę zwycięstw. W 2006 roku dokonano podsumowania sukcesów
Abartha: okazało się, że firma zwyciężyła w ponad 10 tysiącach rajdów i wyścigów.
Lata 60. to dalsze pasmo sukcesów
i najlepszy okres w historii firmy.
W tym czasie z warsztatów wyjeżdżały nie tylko stuningowane Fiaty,
ale również modele Simci, Porsche
i Forda. Jedną z najsłynniejszych
produkcji tamtego okresu był
Abarth 850 TC zbudowany na bazie
Fiata 600D. Aby uzyskać homologację, firma w krótkim czasie wy-

produkowała 1000 sztuk tego modelu. Skromna moc seryjnego silnika, wynosząca zaledwie 29 KM,
dzięki poczynaniom Carlo Abartha
i jego zespołu osiągnęła niebagatelne 57 KM. Sukces towarzyszył
firmie przez całe lata 60., kiedy to
na wyścigowych arenach święciły
tryumfy takie modele, jak Fiat
Abarth 1300, Abarth 1000 SP
i 2000 Sport Spider.

PRZEJĘCIE ABARTHA
Zwycięstwa w motorsporcie nie zawsze jednak przekładały się na sukces finansowy. Kryzys dopadł firmę
na początku lat 70., a jej słaba kondycja spowodowała, że w 1971 roku
stała się ona częścią koncernu Fiata
jako dział rajdowy. Pierwszym modelem po fuzji, firmowanym przez
Abartha, był Fiat 124 Rally, który
odnosił liczne sukcesy w rajdowych

mistrzostwach świata. Polskim akcentem był startujący za kierownicą
tego modelu Andrzej Jaroszewicz.
W galerii aut firmowanych znakiem
skorpiona był także Abarth 131
Rally, którego bilans to kilkadziesiąt
zwycięstw i trzykrotnie zdobyty tytuł
rajdowego mistrza świata.
Po sprzedaży firmy Carlo Abarth powrócił do rodzinnego Wiednia. Osobiście nie brał udziału w pracach
projektowych, ale do końca życia
interesował się sukcesami stworzonej przez siebie marki. Zmarł trzy
tygodnie przed swoimi 71. urodzinami, 24 października 1979 roku.
Od tego momentu zaczęło się powolne wygaszanie marki. Co
prawda zespół inżynierów Abartha
miał swój udział w powstawaniu następnych hitów koncernu – Lancii
037 i Lancii Delty Integrale. Jeszcze
w latach 80. pojawiały się modele
Fiata sygnowane jako Abarth, lecz
marka ta niebawem znikła z rynku.
W 2007 roku koncern Fiata postanowił ją jednak reaktywować. Skorpion odrodził się na nowo w kom-

pleksie Mirafiori, w Turynie. Pierwszymi samochodami zaprojektowanymi przez inżynierów Abartha był
Grande Punto Abarth oraz jego rajdowa wersja Grande Punto S2000.
Wkrótce dołączył do nich Abarth
500 nawiązujący do kultowej „pięćsetki” z lat 50.
Dziś Abarth kontynuuje wspaniałe
dziedzictwo swojego założyciela,
Carlo Abartha, kierując się jego nieśmiertelnym przesłaniem: „Każdego
dnia być szybszym niż poprzedniego”. Marka oferuje swoim klientom na całym świecie produkty
o doskonałej jakości i wysokim zaawansowaniu technologicznym. Tak
jak dawniej do nabycia są także zestawy tuningowe, dostarczane do
montażu w eleganckich, drewnianych skrzyniach. W ofercie nie mogło zabraknąć sportowych wydechów, od których firma zaczęła
swoją działalność na rynku. Abarth
to także działalność w segmencie
motorsportu – firma dostarcza modyfikowane silniki, które są wykorzystywane w wyścigach Formuły 4

ADAC oraz licznych zawodach na
terenie Europy i Włoch.
Logo Skorpiona, który jest znakiem
rozpoznawczym firmy, nadal cieszy
się niesłabnącym powodzeniem
u miłośników sportowych emocji
i podwyższonego poziomu adrenaliny. Firma czerpie wszystko to, co
najlepsze ze spuścizny pozostawionej przez jej założyciela, ale jest też
otwarta na najlepsze rozwiązania
technologiczne, a projektowane
przez nią samochody posiadają niepowtarzalny charakter i design.

W latach 70.
firma Abarth
stała się częścią
koncernu Fiat,
który kontynuuje
dziedzictwo jej
założyciela
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PANIE JERZY,

KOCHAM PANA…

Kronikarz życia towarzyskiego,
dziennikarz, felietonista. Jerzy
Iwaszkiewicz uwielbia narciarstwo,
żeglarstwo, ma bzika na punkcie latania.
Anna Lubertowicz-Sztorc, zdjęcia: archiwum FCA Poland i agencja East News

Anna Lubertowicz-Sztorc: Dziennikarz, felietonista, bywalec na
warszawskich salonach. Kim
jesteś?
Jerzy Iwaszkiewicz: Życie nie
może się składać z jednej blondynki.
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Zawodowo robię różne rzeczy, zajmuję się różnymi tematami: życiem
towarzyskim, żeglarstwem, motoryzacją, narciarstwem, lataniem.
I tak, aby się nie nudzić, pracuję
już chyba 65 lat.

Dużo tego. Spróbujmy to jakoś
uporządkować…
Przez 12 lat studiowałem na UW filologię polską. Mój profesor Ludwik
Rajewski, cudowny człowiek, twierdził, że do niczego poważnego się

Ludzie cię uwielbiają – jak
czyta się komentarze, to serce
rośnie. Przyjemne uczucie?
Podczas jednej z audycji leci pasek:
„Panie Jerzy, kocham pana”, potem
kolejny: „Panie Jerzy, kocham pana
i moja córka też pana kocha”. Nadmuchało mnie z dumy, ale prowadzący, cudowny Wojciech Zimiński,
jak zawsze sprowadził mnie na ziemię i delikatnie stwierdził, że średnia wieku moich fanek to około 88
lat. „Szkło kontaktowe” to jedna
z najtrudniejszych rzeczy, którą
w życiu zawodowym robiłem. Mamy
parę sekund, aby skomentować,
odpowiedzieć lub spuentować wypowiedź widza.
Felietony „Salony Jerzego
Iwaszkiewicza” na ostatniej
stronie magazynu „Viva” to kawałek życia. Piszesz je od 18
lat, co tydzień. Ile sprostowań
musiałeś napisać?
Dziwne, ale do tej pory miałem tylko
jedną sprawę sądową. W pisaniu
o ludziach trzeba wszakże trzymać
się dwóch zasad: nie wchodzić nikomu do łóżka i nie zastanawiać,
skąd mają pieniądze. Tych dwóch
rzeczy się trzymam. Lubię ludzi,
każdy z nich jest na swój sposób
ciekawy. Moje felietony zostały zebrane i opublikowane w dwóch
książkach „Piegi na katar”
i „Kot w pralce”. Wstępy do
nich pisał Janusz Głowacki
i to on mi powiedział: „Pamiętaj, wszystko w życiu
musi być pozałatwiane, pozamiatane, bo nigdy nie
wiadomo, co się nam może
przytrafić”. Tak powiedział
i kilka dni później umarł
w Egipcie.
Jako bywalec salonów
opisujesz najbardziej
huczne warszawskie bale.
Na jaki bal warto pójść ?
W Warszawie jest w zasadzie jeden
bal, na który warto sobie uszyć sukienkę. To bal Fundacji TVN „Nie

fot. Wojciech Olszanka/East News

nie nadaję, ewentualnie mogę pisać
felietony. I tak ustawił mi życie –
piszę te felietony od zawsze. Najpierw była rubryka „Samo życie”
w „Expressie Wieczornym”, potem
„Kronika towarzyska” w piśmie
„Sukces”, pisałem do magazynów
żeglarskich, od kilkunastu lat jestem
związany z magazynem „Viva”.
Poznałam cię jako dziennikarza, który zajmuje się motoryzacją…
Prowadziłem w TVP 2 magazyn
o samochodach „Auto”. Współpracowałem z tym programem przez
10 lat – zrobiliśmy 498 odcinków,
dopóki nie wyrzuciła nas Nina Terentiew. Ona sama do dzisiaj nie
wie dlaczego. Zadzwoniłem i mówię: „Nie wygłupiaj się, daj nam
zrobić jeszcze dwa odcinki, potem
sam siebie odwiozę na Powązki”.
Usłyszałem tylko: „Iwaszko, wiesz,
że cię uwielbiam, ale nie mogę”.
Do dziś nie wiem, dlaczego nie
mogła, ale program przepadł.
Teraz jest taka audycja w radiowej „Trójce” o tematyce
ekonomicznej „Winien i ma” .
Ale to ty ją stworzyłeś kilkanaście lat temu…
W „Trojce” próbują się ratować nie
swoimi wspomnieniami. Wówczas
była to audycja na różne tematy:
gospodarcze, ekonomiczne, towarzyskie. Z dystansem do ówczesnych wydarzeń, prześmiewcza. Program ten, to ówczesne „Winien
i ma”, który teraz próbują naśladować, zdobył wszystkie możliwe nagrody. Dostaliśmy Złote Mikrofony,
najbardziej prestiżową nagrodę Polskiego Radia.
Czy są jakieś nagrody, które
otrzymałeś i cenisz szczególnie?
Nigdy nie dostawałem zbyt wielu
nagród: kiedyś Złote Pióro, ale nie
wiem za co, i Złoty Laur PTTK, bo
pisałem o kolejce na Kasprowy, że
lada chwila się rozleci, i o nartach.
Od 8 lat można cię oglądać w
„Szkle kontaktowym” w TVN24.

Personalia
Jerzy Iwaszkiewicz – dziennikarz i felietonista,
bywalec warszawskich salonów. Narciarz, żeglarz,
znawca motoryzacji. Wielokrotny zwycięzca
narciarskich mistrzostw dziennikarzy i zwycięzca
samolotowych rajdów dziennikarzy. Od 25 lat
Komandor Żeglarskich Mistrzostw Polski
Dziennikarzy. Ukończył polonistykę na UW. Pisał
felietony „Samo życie” do „Ekspressu
Wieczornego”, był pomysłodawcą „Motoexpressu”.
W radiowej „Trójce” prowadził wielokrotnie
nagradzaną audycję „Winien i ma”, a przez 10 lat
magazyn „Auto” w TVP 2. Był autorem kroniki
towarzyskiej w miesięczniku „Sukces” . Od 18 lat
pisze „Salony Jerzego Iwaszkiewicza” do
dwutygodnika „Viva”. Od 2010 roku jest
komentatorem programu „Szkło kontaktowe”
w TVN24. Ma 82 lata, dwoje dzieci i dwie śliczne
wnuczki. Nie pali i nie pije, czego bardzo żałuje.

„Ogólnie
rzecz biorąc
SALONY to
ironicznonostalgiczna
i politycznoartystyczna
kronika
wzlotów i upadków, blasków
i nędz naszej rodzimej
nadwiślańskiej elity. To opowieść
o gwiazdach i gwiazdólkach, rodzącej się
dzikiej próżności i odchodzących przyjaciołach.
O wartościach, co to były, ale już ich nie ma…”
Janusz Głowacki
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Na zdjęciach
poniżej Jerzy
Iwaszkiewicz
ze Zdzisławem
Arletem, niżej
z Czesławem
Świstakiem
i Enrico
Pavonim

48 FCA wokół Nas

jesteś sam”. Tam przychodzą ludzie,
którzy – jak założą suknię – to
w niej wyglądają. Bo w sukni trzeba
wyglądać. To niezwykle elegancki
bal. Jest jeszcze Bal Dziennikarzy,
na nim też warto bywać.
W twoich felietonach często
pojawia się hotel „Bryza” w Juracie. Masz jakiś szczególny
sentyment do tego miejsca?
Napisałem kiedyś, że jest to jedyny
hotel, gdzie goście kłaniają się właścicielom, a nie odwrotnie. To powiedzenie się przyjęło. Poza tym ludzie lubią się pokazać, a to miejsce
wyjątkowo się do tego nadaje.
W sierpniu w hotelu Bryza są
wszyscy – snobizm jest napędową

siłą świata, a jak kogoś nie ma, to
myślą, że siedzi. W tym hotelu każdy
zresztą jak chce, to wygląda jak milioner, albo udaje, że wygląda, i podają szparagi na maśle.
Twoją pasją są także narty.
Często wygrywałeś dziennikarskie zawody. Jeździsz jeszcze?
To była moja pasja, fajna sprawa,
jeździłem całe życie. Mówię była,
bo już nie jeżdżę. Lekarze ostrzegli
mnie, że jak się wywalę, to mi kręgosłup pęknie, ale jeszcze dwa lata
temu, w wieku 80 plus, przejechałem slalom gigant z Sobiesławem
Zasadą. Lubiłem przegrywać z Zasadą. Zwykle przysyłał mi potem
butelkę wina. Inna historia: we Francji, w Courchevel, startowaliśmy
w narciarskich mistrzostwach
świata dziennikarzy. Adam Choynowski, mój przyjaciel, świetnie jeździł na nartach, ale zawsze wywalał
się przed albo za metą. Tym razem
przewrócił się za metą, a przy okazji
uszkodził sobie kręgosłup. Francuzi
zapakowali go w gips aż po szyję.
Przyjeżdżamy do Paryża, na dworzec kolejowy, Adam cały w gipsie,
ja go prowadzę, a też najbardziej
prosty genetycznie nie jestem. Podchodzi konduktor i mówi: „Panowie,
do Lourdes to z peronu czwartego”.
Takiej historii nikt by nie wymyślił.
Adam powiedział kiedyś: „Nie ma
takiej ilości żarcia, którego Iwaszko
nie zjadłby za darmo”. Nie ma już
Adama.
Co roku, w sierpniu można cię
spotkać w Mikołajkach na Mazurach. Co tam robisz ?
Od 25 lat organizuję Żeglarskie
Mistrzostwa Dziennikarzy i nawet
ostatnio – 2 lata temu – je wygrałem. Jak 80-letni facet wygrywa regaty, to wszyscy się dziwią. Ale nic
nie kombinowałem, po prostu nauczyłem się startować i robię to dobrze, a potem to już jakoś leci…
Uwielbiam żeglarstwo. To taki moment, kiedy człowiek w życiu robi
się cichy. Przestaje gonić za tym,

co go otacza. Płynąłem kiedyś przez
jezioro Bełdan, letni wieczór, ptaki
przestały się kłócić, nikt nie dzwonił
i pomyślałem sobie, że w takiej atmosferze i w takim momencie człowiek powinien zasnąć, nie powinien
już dłużej walczyć, bo po co? O jeden oddech więcej?
Zabrałeś nas w zaśnieżone
góry, na jeziora i morza, a teraz
gdzie się wybierzemy?
Wysoko, w powietrze. Mam bzika
na punkcie latania, 200 godzin spędziłem w powietrzu. Zawsze towarzyszył mi Witek Świadek, mistrz
świata w lataniu. Cudowny facet.
Świadek nauczył mnie latać i nauczył mnie jeszcze czegoś innego:
że w każdej sytuacji człowiek może
sobie dać radę, tylko nie wolno się
przestraszyć. Lecimy kiedyś tuż nad
lasem i „obcięło” (stanęło) nam
śmigło. Byliśmy na wysokości
200 m nad lasem. Wylądowaliśmy
szczęśliwie, gdzieś na jakimś polu,
i obydwaj mieliśmy zupełnie białe
ręce. To prawda, że ludziom w takich sytuacjach bieleją ręce. Wtedy
też miałem absolutny dowód na istnienie Boga. Skąd nadeszła pierw-

łem i siadłem w pierwszym rzędzie.
Ledwie zdążyłem je zająć, podeszło
do mnie dwóch ochroniarzy i bez
słowa wyniosło mnie poza salę. Powiedzieli mi: „Pamiętaj, nigdy nie
siadaj w pierwszym rzędzie, bo cię
mogą zastrzelić. Jak siądziesz
w drugim, to pomyślą, że ci się należy”. I ja całe życie o tym pamiętam, nigdy nie siadam w pierwszym
rzędzie, a z drugiego już mnie nikt
nie rusza. To jest sposób na życie.
I puenta naszej
rozmowy.

sza pomoc? Z browaru. Kierownik
przywiózł nam skrzynkę piwa. Świadek zginął kilka lat później, gdzieś
w Azji, podczas lotu. Z reguły jest
tak, że najlepszym pilotom dają najgorsze samoloty.
Byłeś świadkiem powstającej
w Polsce motoryzacji…
Kiedy zaczynałem swoją przygodę
z motoryzacją, to w Polsce dumnie
jeździły Syrenki, auta z silnikiem od
pralki, w których nie dało się wrzucić wstecznego biegu. Wjechałem
kiedyś na przejazd kolejowy w Falenicy, zamykali szlaban, nadjeżdżał
pociąg, a ja nie mogłem wrzucić
wstecznego biegu. W ostatniej
chwili ludzie mnie wypchnęli. A polska motoryzacja? My ciągle bierzemy coś od kogoś, a jak już mamy
coś swojego, to od razu sprzedajemy. Są teraz w Polsce cztery fabryki samochodów i żadna nie nasza.
Samochody autonomiczne to
pewnie coś dla ciebie? Podróżujesz bez stresu, wygodnie,
zdrzemnąć się można…
Te samochody autonomiczne to trochę wynalazek bez sensu, bo auto
kupujemy po to, żeby mieć radość

z jazdy, z jego prowadzenia.
Jeździłem takim samochodem na torze Suzuki w Japonii. Siedziałem na miejscu pasażera, a obok nikogo nie było. Auto rozpędza się, w pewnym
momencie widzę mur,
w kierunku którego zmierzamy. W życiu tak ze
strachu nie krzyczałem.
Oczywiście auto się zatrzymało. Ale co to jest za
przyjemność? Jak ktoś już
chce mieć wygodnie, to lepiej niech jedzie pociągiem.
Masz jakiś sposób na
ciekawe życie?
To bywanie na salonach
towarzyskich i imprezach samochodowych
nauczyło mnie dystansu
do życia. Dawno temu,
na Olimpiadzie w Grenoble śpiewała Ella Fitzgerald. Straszny tłok, żadnego miejsca wolnego,
tylko dwa wolne rzędy
z przodu. Co robi głupi,
nieobyty Polak? Wszed-
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WYSPY OWCZE
ARCHIPELAG
DESZCZU I MGŁY
Grzegorz Holerek, zdjęcia: Paweł Mszyca

Choć nie mają śniegu i lodowców, są jak
Skandynawia w pigułce. Grupa osiemnastu
wysp wulkanicznych jest nękana
gwałtownymi wiatrami i siekana rzęsistym
deszczem przez większą część roku.
O nadbrzeżne urwiska i największe
w Europie klify rozbijają się potężne
fale Oceanu Atlantyckiego, który przez
tamtejszych mieszkańców nazywany
jest Morzem Norweskim.
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Po prawej:
kolorowe
nabrzeże
w Thorshavn
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wie godziny lotu z Kopenhagi wystarczają, by
znaleźć się w miejscu trudnym do odszukania
na mapie ze względu na jego mikroskopijną
powierzchnię. Jedyne na Wyspach Owczych lotnisko
Vagar, przyjmujące rocznie ponad 300 tys. podróżnych,
zlokalizowano na płaskim terenie ograniczonym górami
i wodami jeziora Sorvagsvatn. Szczęśliwcy, którzy trafią
na pogodę podczas lotu, cieszą się widokiem całego
łańcucha wysp pociętych fiordami i nadbrzeżnymi klifami. Dzisiaj jednak ciężkie chmury, strugi deszczu
i gwałtowny wiatr, którego porywy wstrząsają maszyną,
tylko wzmacniają emocje i niepokój związany z lądowaniem. Samolot, na szczęście, kiedy tylko obniżył lot
i wydostał się z chmur, pewnie usiadł na krótkim pasie.
Na pobliskim parkingu czekał na nas już otwarty samochód z wypożyczalni z kluczykami w schowku. Pakujemy bagaże i zajmujemy miejsca w jego wnętrzu.
Na zewnątrz leje i wieje, a targane wiatrem mgły zasłaniają cały krajobraz.

ODROBINA HISTORII
Wyspy zostały zasiedlone w VII wieku przez pustelników
irlandzkich, ponad sto lat później przybyli tam wikingowie. Od 1035 roku stanowiły terytorium Norwegii,
a po 350 latach przeszły pod panowanie Danii. Narastające wśród mieszkańców od XIX w. dążenia nacjonalistyczne doprowadziły do powstania języka farerskiego
i przyznania wyspom autonomii.
Współcześni mieszkańcy Wysp Owczych – Farerowie
– są potomkami Norwegów. Oprócz nich wyspy zamieszkują Duńczycy, Islandczycy i... oczywiście Polacy.
Głównym segmentem gospodarki jest rybołówstwo, ale
oprócz niego na dużą skalę rozwinęła się hodowla
łososi i pstrągów. Dochodów dostarczają także: żegluga,
przemysł stoczniowy oraz hodowla bydła i owiec. Szczególnym sentymentem darzy się te ostatnie. Prawa ich
hodowli zostały spisane już w XIII wieku w formie dokumentu, tzw. Listu Owczego. Obecnie na wyspach
jest znacznie więcej tych włochatych stworzeń niż ludzi.
Ich populacja wynosi 75-78 tys. sztuk, podczas gdy
liczba mieszkańców sięga 48 tysięcy.

FARERSKI LISTONOSZ I GENIALNY POLAK
Przewodniki po wyspach często swe okładki zdobią widokami z Gasadalur. Miejscowość ta składa się z kilku
kolorowych domostw, które pastelowymi barwami ścian
ożywiają szary krajobraz. Przed wsią swój bieg wodospadem kończy rzeka płynąca z wyspy Vagar, łącząc
się ze wzburzonymi falami oceanu. Dzisiejsze Gasadalur
jest łatwo osiągalne za sprawą tunelu, wydrążonego
w skałach w 2006 roku. Niegdyś kontakt ze światem

Pasterski
szałas
w drodze na
Trælanípan
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mieszkańcom zapewniało jedynie pokonanie wysokich
grzbietów górskich lub, przy dobrej pogodzie, droga
morska. Musieli być więc samowystarczalni, odporni
na uciążliwości. Wtedy to regularne połączenie ze światem dwudziestu mieszkańcom osady zapewnił Karl Mikkelsen. W 1993 r. rozpoczął pracę listonosza, zastępując
swojego ojczyma, Solberga Henriksena, i przez 13 lat,
trzy razy w tygodniu regularnie przeprawiał się przez
góry z torbą pocztową. Jego historię opowiada nam
przy kawie gospodyni maleńkiego domku, pełniącego
funkcję sklepiku z pamiątkami, w którym chowamy się
przed zimnem i deszczem. Okazało się też, że do rozpropagowania losów dzielnych listonoszy przyczynił się
nasz rodak, Czesław Słania. Pochodzący z Czeladzi rysownik po wojnie wyjechał na leczenie do Szwecji,
gdzie zaprojektował ponad 1000 znaczków dla poczt
wielu krajów świata, także dla Wysp Owczych. Słania
uwieczniał monarchów świata, a na jednym ze znaczków znalazło się także miejsce dla Jakupa Henriksena,
ojca Solberga, który również był listonoszem.
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NAJWYŻSZY SZCZYT
Lało wczoraj, lało przedwczoraj, leje dzisiaj i jesteśmy
pewni, że będzie lało jutro. Trudno się dziwić, że Farerowie, żyjący od pokoleń w tym klimacie, wymyślili ponad 200 określeń na padający deszcz. Sami tego doświadczamy. Bywa, że pokonanie kilku metrów dzielących namiot od bagażnika samochodu kończy się lodowatym prysznicem, przed którym w niewielkim stopniu chronią kurtka i parasol.
Pod najwyższy szczyt wysp, Slaettaratindur (882 m),
podjeżdżamy wczesnym wieczorem. Serpentyny górskiej szosy, biegnącej od Eldi do Gjogv, kierują nas na
przełęcz, która będzie bazą przed wyjściem na wierzchołek. Teren jest płaski, ale każde z miejsc jest nasączone wodą. Podjęcie decyzji o jego wyborze przyśpieszył kolejny deszcz. Kiedy schowani w namiocie kończymy obozowe czynności, przestaje padać. Było już
grubo po dwudziestej drugiej, ale postanawiamy pójść
na wierzchołek. Latem na tej szerokości geograficznej
noc nam nie grozi, deszcz ustał, a zagrożenie stanowiła
tylko możliwość pogubienia się na tym pustkowiu. Na
przełęczy, na szczęście, namierzamy w błocie ślady
butów, prowadzących najpewniej w kierunku szczytu.
Zawierzając im, przechodzimy przez ogrodzenie pasterskie drewnianymi schodkami i zostajemy wchłonięci
przez gęstą mgłę. Znowu pada. Chaotyczne ślady zaczynają wraz z wysokością zbliżać się do siebie, na koniec formując widoczną w terenie ścieżkę. Po godzinie
wychodzimy na wierzchołek. Droga nie nastręcza trudności, jedynie ostatnie skalne spiętrzenie pod szczytem
wymaga użycia rąk.

Góra niemalże przez cały rok spowita jest chmurami.
Winę za to ponosi umiarkowany klimat z wpływami
oceanicznymi, przynoszącymi obfite opady, zimne lata
i ciepłe zimy. Pomimo położenia ciepły Prąd Zatokowy
sprawia, że średnia temperatura stycznia wynosi
+3,4 ºC. Opady śniegu są tu rzadkie, a trwałość pokrywy niewielka.
Gdy głęboką nocą zbiegamy ze szczytu, dziura w chmurach nagradza nas daleką panoramą. Słabe światła na
wybrzeżu wskazują Eldi, zaś wnętrze wyspy wypełnia jezioro Eidisvatn. Jego tafla, oglądana z wysoka, tworzy
niemal jedną całość z bezmiarem wód spienionego
oceanu, mimo że dzieli je znaczna wysokość i odległość.

Biwak nad
jeziorem
Sørvágsvatn
Na sąsiedniej
stronie:
klifowe
urwiska
Trælanípan
(142 m n.p.m.)

STOLICA
Thorshavn jest stolicą i największym miastem archipelagu Wysp Owczych. Leży na wyspie Streymoy, a zamieszkuje je ok. 12 tys. osób. Początki miasta sięgają
X wieku, a założone zostało przez wikingów, którzy posiadali już wtedy osady na wyspach. Teren dzisiejszego
Thorshavn był miejscem zgromadzeń, na których podejmowano istotne dla wspólnoty decyzje – rozstrzygano
spory, ustanawiano lokalne prawa itp. Miejscem tym
jest współcześnie skalisty półwysep, należący do najstarszej dzielnicy miasta – Tinganesie. Ta część Thorshavn pełna jest urokliwych, krętych uliczek, które wiją
się pośród drewnianych chat o pastelowych ścianach.
W tym miejscu powstał najstarszy, istniejący do dzisiaj
budynek – Munkastovan, zbudowany przez chrześcijańskich zakonników w XIII w. Wyspy Owcze przechodzą
wówczas pod władanie Norwegów, którzy wprowadzają
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istniejący do dziś parlament, tzw. løgting, składający się
z 32 osób. Fortyfikacje miejskie pojawiły się za sprawą
Magnusa Hainasona w 1580 r., jednego z bohaterów
narodowych Wysp Owczych. W przerwach pomiędzy
strugami deszczu spacerujemy po twierdzy i podziwiamy
widok na port. Dopisuje nam szczęście. Tuż obok nabrzeża stoi duży namiot, przy którym kłębi się sporo
ludzi. Zwabieni głośną muzyką wchodzimy do środka.
Zespół ponad dwudziestu farerskich muzykantów przygrywa skoczne utwory, biesiadnicy śpiewają wraz z nimi,
miejscowe dziewczyny serwują ciasto z kawą, sokami
i herbatą, a wystąpienia kolejnych mówców świadczą
o tym, że staliśmy się uczestnikami festynu wyborczego.
Pada tak mocno, że woda wprost z ulicy wlewa się do
wnętrza namiotu. Dla miejscowych to jednak żadna niedogodność. Chętnie reagują na propozycję spacerowego
rejsu niewielkim żaglowcem. Wychodzą z namiotu wprost
na siekący deszcz z niewielkimi parasolkami i pelerynami, siadają na otwartym pokładzie, rozmawiają, śmieją
się, cierpliwie oczekując na wyjście z portu.

Ciepły prąd zatokowy
przynosi na Wyspy
Owcze obfite opady
deszczu, zimne lata
i ciepłe zimy (+3,4 °C)

PLAŻA W SAKSUN
„Musicie pojechać do Saksun – mówią miejscowi –
droga poprowadzi was górską doliną, a na jej końcu
dotrzecie do oceanu przez najpiękniejszą na tych wyspach plażę”.
Mówili prawdę: dolina była urocza, a wąska droga wiła
się wzdłuż spienionego potoku. Nieśmiałe słońce
oświetlało trawiasto-skalne stoki pastelowymi barwami.
Samo Saksun, zamieszkałe obecnie przez 10 osób,
tworzy kilka domostw wraz z nielicznymi domkami letniskowymi, a nad wszystkim góruje bryła kościółka
z 1858 roku, okolonego murem i obok maleńkim cmentarzem. Wiodąca nieopodal potoku kamienista ścieżka
wyprowadziła nas z doliny do oceanicznej zatoki. Niebo
na powrót przysłoniły ciężkie chmury. Czerń piaszczystego podłoża i szarość nieba zlały się w jedną zimną
i ciemną całość.
Kolejnego dnia celem naszej wyprawy jest północny
cypel wyspy Streymoy. Wiedzie do niego wąska droga
wijąca się wzdłuż fiordu Sundini, która dostarcza nam
pięknych widoków. Nagle spokojna dotąd linia brzegowa
wycina przed maską samochodu zatokę z kolorowymi
domami w Tjørnuvik, leżącym 200 metrów pod nami.
Wąskie uliczki doprowadzają nas do samego wybrzeża.
Nietrudno było odszukać stary port rybacki. Skalne
pęknięcie o pionowych ścianach, wysokich na kilkanaście metrów, daje schronienie kutrom wracającym z morza. Załogi muszą się jednak wykazać nie lada kunsztem
żeglarskim, by bezpiecznie zacumować w wąskiej
szczelinie skalnej.

MIASTECZKO WYGLĄDAŁO NA WYMARŁE,
A JEDNAK...
Gdyśmy wjeżdżali samochodem na drogę prowadzącą
do portu, jeden z mieszkańców bacznie się nam przypatrywał. Wracając, tuż przed wsią, ze zdziwieniem dostrzegliśmy znak drogowy przymocowany do drewnianego patyka, zabraniający dojazdu do wybrzeża. Wcześniej go nie było. Pewnie nasza ciekawość nie wszystkim
była w smak...
Z Tjørnuvik uwagę zwraca piękna panorama przylądka
Kellingin, leżącego na wyspie Eysturoy. Prawdziwą krajobrazową perełką są Olbrzym i Wiedźma – dwie potężne, 70-metrowe maczugi wyrastające z oceanu pionowymi, skalnymi ścianami. Motyw ten, będący atrakcją
i reklamą Wysp Owczych, często widnieje na mapach
i okładkach przewodników.
Na resztę dnia mamy plany górskie. Samochód przezornie parkujemy daleko od wybrzeża. Pakujemy plecaki
i zamierzamy przejść w poprzek wyspy do Saksun, po
drodze pokonując siedmiuset metrowe wierzchołki.
Wszystko przebiega zgodnie z planem przez trzy kwadranse. Ścieżka wije się malowniczo pośród skał i łąk,
ale... zaczyna lać, potem coraz bardziej, a kiedy zjawia
się nierozłączna towarzyszka deszczu – gęsta i lepka
mgła ograniczająca widoczność do kilku metrów, poddajemy się i wracamy.

ATAK MASKONURÓW
Świeci słońce i chmur jak na lekarstwo! Pędzimy na
wyspę Vidoy i do późnej nocy siedzimy na jednym ze
szczytów przylądka Settorva. Wracając przez wyspę
Bordoy dochodzimy do położonej na urwistym klifie
Muli – osady zamieszkałej przez trzy osoby! Przeskakujemy z wyspy na wyspę, korzystając z mostów lub

kilkukilometrowych tuneli pod powierzchnią oceanu.
Wiele odwiedzonych wcześniej miejsc jaśnieje teraz
w promieniach słońca paletą barw. Nawet zimny
i mroczny do tej pory ocean nabiera życia.
Największa atrakcja na wyspie Vagar położona jest
kilka kilometrów od lotniska. Szosa prowadzi wzdłuż
jeziora Sørvagsvatn, a kiedy opuszcza jego brzeg, turystów czeka dwugodzinna piesza wycieczka na klif
Trælanípan (142 m n.p.m.). Ze szczytu widok jest imponujący. Pod stopami respekt budzą skalne urwiska
zatopione w oceanie. Tuż obok wodospadu wpadają
do morza wody jeziora Sørvagsvatn. Za nim strzegą
wybrzeża imponujące bloki skalne. Namiot ustawiamy
na kolorowej łące, blisko klifów. Tym razem nasza obecność nie spodobała się jednak „mieszkańcom” wyspy.
Pierwszy atak nastąpił parę godzin po rozbiciu namiotu.
Szelest lecącego maskonura był na tyle cichy, że na
jakąkolwiek obronę było za późno. Uderzenie skrzydłami
i łapkami bardziej nas przestraszyło, niż spowodowało
obrażenia, ale należało mieć się na baczności.
Maskonury, zamieszkujące północną Europę, rzadko
goszczą na polskim wybrzeżu Bałtyku. Choć nie są dużymi ptakami, ich krótki, zakrzywiony dziób może w czasie ataku być prawdziwym zagrożeniem dla intruza,
który naruszył ich rewiry.
Następnego dnia po parogodzinnej wędrówce docieramy do hali odlotów. Niewielki samolot zabierający
nas do Kopenhagi zakołował na pasie startowym. Po
raz ostatni wyglądamy przez małe okno. Na jego szybę
padają pierwsze krople deszczu...
W artykule wykorzystano informacje zamieszczone
w książce M. Michalskiego i M. Wasielewskiego „81:1
Opowieści z Wysp Owczych”, Wydawnictwo „Czarne”,
Wołowiec 2011.

Imponujace
klify na wyspie
Vágar.
Na stronie
obok:
trawiasty
brzeg wyspy
Streymoy
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KSIĄŻKI

SAVOIR-VIVRE
W SIECI
Nie da się ukryć, że dzieci spędzają
coraz więcej czasu „online”. To, co
można czasem przeczytać na
stronach internetowych, podnosi
włosy na głowie, dlatego książka
„Dzieci w sieci” powinna być
przeczytana przez każdego
młodego użytkownika Internetu.
Zofia Staniszewska w przystępny
i dowcipny sposób zgłębia tajniki
savoir-vivre w sieci, radzi, jak powinna wyglądać kultura
kontaktów na portalach społecznościowych, forach itp.
Autorka porusza również zagadnienia kulturalnego używania
smartfona czy tabletu. I dotyka problemu najważniejszego,
czyli jak ustrzec się przed cyberprzemocą. Dzięki uprzejmości
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę książka zawiera wzór umowy
pomiędzy rodzicem a dzieckiem, określającej zasady
korzystania z Internetu przez dziecko.
Dzieci w sieci, czyli dobre maniery w Internecie
Zofia Staniszewska
Wydawnictwo Debit
Katowice 2017

PODRĘCZNIK DO
PROGRAMOWANIA
W PYTHONIE
Książka przeznaczona jest dla dzieci od 10 roku życia i ich
rodziców. Programowanie w bezpłatnym języku Python jest
popularne wśród milionów użytkowników na całym świecie.
Podręcznik zaczyna się od najłatwiejszych lekcji i instrukcji,
by po kilku wykładach dać kursantowi umiejętności potrzebne
do samodzielnego modyfikowania minecrafta – stawiania
i kopiowania budynków, tworzenia sekretnych przejść i tuneli,
tworzenia strasznego miasta duchów, które znika i pojawia się
nagle w innym miejscu. „Nauka”
jest ilustrowana kolorowymi
obrazkami, co ułatwia zrozumienie
poruszanych zagadnień. Jedyne
zastrzeżenie jest takie, że książka
nadaje się dla osób naprawdę
początkujących. Świetny początek
nauki programowania w Pythonie.
Nauka programowania
z minecraftem
Craig Richardson
Wydawnictwo PWN
Warszawa 2016

HANDEL
INTERNETOWY
DLA SENIORÓW

JAK SFINANSOWAĆ
PROJEKTY
W INTERNECIE?

Poradniki Heliona z serii „dla seniorów” to doskonała lektura
dla starszych osób zainteresowanych komputerem
i Internetem. Wiek nie powinien być przeszkodą do
korzystania z udogodnień współczesnej techniki. Seniorzy są
wdzięcznym i zaangażowanym odbiorcą tego typu
poradników. „Zakupy” wprowadzają czytelnika w tematykę
handlu internetowego, nie pomijając podstaw. Książka
zaczyna się więc od prostego założenia konta mailowego, bez
którego kupowanie w sieci jest niemożliwe. Celem książki jest
przekonanie odbiorcy, iż Internet ułatwia, a nie utrudnia,
życie. Bartosz Danowski przeprowadza
seniora przez tematykę sklepów
internetowych, a także uczy, jak
poruszać się po aukcjach i wszelkiego
rodzaju promocjach dostępnych w sieci.
Zakupy w sieci dla seniorów
Bartosz Danowski
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2012

Crowdfunding to nowe i ciekawe zjawisko
polegające na zbieraniu pieniędzy na
sfinansowanie własnych projektów w Internecie.
Nie jest to piramida finansowa ani tajemniczy
system pożyczek. Artyści, młodzi przedsiębiorcy,
działacze organizacji charytatywnych i pozostali
twórcy interesujących inicjatyw, za pomocą
odpowiednich platform przedstawiają swoje
projekty, prosząc o wsparcie w celu ich realizacji. Odbiorcy,
wpłacając pieniądze, sami głosują na najciekawsze pomysły.
Autorzy prowadzą bloga www.wethecrowd.pl poświęconego
tematyce crowdfundingu. W książce znajdują się praktyczne
zagadnienia i rady, jak przekonać tytułowy Tłum (The Crowd)
do sfinansowania naszego projektu.
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem
cyfrowego Tłumu
Bartosz Filip Malinowski, Marcin Giełzak
Wydawnictwo Onepress
Gliwice 2015
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PORADNIK

PERYPETIE
MAŁEGO JOHNA
Któż z nas w złości nie chciał
dokonać zamiany rodzeństwa?
Starszy brat Ted tak dał popalić
Johny’emu, że ten zaczyna mieć
go poważnie dość. Dzięki stronie
internetowej zamianarodzenstwa.pl
bohater książki ziścił swoje
wypowiedziane w złą godzinę
życzenie. Nagle okazuje się, że
nowe modele rodzeństwa nie
spełniają oczekiwań małego
psotnika. Każdy kolejny „brat” jest
gorszy od poprzedniego. Johny zaczyna tęsknić za
oryginałem… Książka zmienia się w thriller, kiedy okazuje
się, że odwrócenie zamiany wcale nie jest takie proste.
Cała rodzina musi się zjednoczyć, aby Ted wrócił na jej łono.
Dowcipna i świetnie napisana książka, przeznaczona dla
dzieci 7+.
Zamieniłem brata przez Internet
Jo Simmons
Wydawnictwo Dwukropek
Kielce 2018

JAK WYZWOLIĆ SIĘ
Z KOMPUTEROWEGO
NAŁOGU?
Nie od dziś wiadomo, iż uzależnienie od grania może nieść
ze sobą objawy podobne do uzależnienia narkotykowego –
agresję, depresję, poczucie wyobcowania itp. Krzysztof Piersa
nie jest psychologiem ani terapeutą, jest byłym graczem,
którego nałóg trwał bez mała 20 lat. Tę książkę powinien
przeczytać każdy rodzic nastolatka, który podejrzewa,
że dziecko spędza zbyt dużo czasu przed ekranem monitora,
a także sam nastolatek. Krzysztof Piersa od piątego roku życia
grał w różne gry, kiedy jego życie stało się koszmarem,
postanowił po 20 latach wyzwolić się od
komputerowego nałogu. Skończył studia
(został dziennikarzem) założył
szczęśliwą rodzinę i postanowił pomóc
osobom, które mają podobny problem,
jak on kiedyś.
Komputerowy ćpun
Krzysztof Piersa
Wydawnictwo Muza
Warszawa 2017

KOMPUTEROWE SKRÓTY
KLAWIATUROWE

CZYLI JAK UŁATWIĆ SOBIE PRACĘ
PODCZAS PISANIA TEKSTU
Łącząc dwa lub więcej klawiszy, w tym z przyciskiem numerycznym,
możemy znacznie przyspieszyć lub usprawnić wykonanie wielu
czynności na komputerze. Połączenia te są przydatne, bo pozwalają za
pomocą klawiatury m.in. kopiować, wklejać, włączać głos, drukować,
zapisywać itp. Obecnie wprawdzie wpływ na ich stosowanie zależy od
modelu klawiatury czy też laptopa, niemniej funkcje pozostają takie
same. Poniżej spróbujemy zestawić najważniejsze i najbardziej
popularne kombinacje, a także te bardziej i mnie znane.

SKRÓTY PODSTAWOWE
W SYSTEMIE WINDOWS
Ctrl + A – zaznaczanie całego dokumentu
Ctrl + C – kopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl + X – wycinanie; różni się od kopiowania tym, że plik znika
z oryginalnego położenia
Ctrl + V – wklejanie zaznaczonego elementu
Ctrl + S – zapisywanie postępów aktualnej pracy
Ctrl + N – otwieranie nowego pliku
Ctrl + Z – cofanie
Ctrl + Y – przywracanie ostatniej operacji
Ctrl + P – drukowanie

SKRÓTY W PRZEGLĄDARKACH
INTERNETOWYCH
Ctrl + T – otwieranie nowej karty
Ctrl + W – zamykanie otwartej karty
Ctrl + J – otwieranie karty z plikami
Ctrl + H – otwieranie okna historii przeglądania
Ctrl + D – dodawanie zakładki/strony internetowej do Ulubionych
Ctrl + F – wyszukiwanie głównych słów w danych miejscu
Ctrl + Shift + T – przywracanie ostatnio zamkniętej karty
Alt + D – umieszczanie kursora w polu wpisywania adresu strony
internetowej w przeglądarce

F1 – pomoc
F2 – nadawanie nowej nazwy plikom lub katalogom
F5 – odświeżanie przeglądanej strony internetowej
F10 – przywołanie paska menu aplikacji
F11 – włączanie pełnego ekranu

GADŻETY

PRZEDE WSZYSTKIM
WYGODA

INNE SKRÓTY KLAWISZOWE
Ctrl + Alt + Del – włączanie menedżera zadań
Ctrl + Shift – zmienianie układu klawiatury komputerowej na układ
klawiatury maszyny do pisania i odwrotnie
Shift + Enter – zakończenie wiersza i ustawienie kursora w następnej linii
akapitu
Ctrl + Shift + spacja – tzw. twarda spacja, która skleja ze sobą dwa
wyrazy
Alt + F4 – zamykanie otwartego okna z programem
Alt + Tab – przełączanie między programami widniejącymi na pasku/
otwartymi oknami
+ L – blokowanie konta systemu Windows
+ , – podgląd pulpitu
+ D – jw., ale z tą różnicą, że na stałe minimalizuje okna, które trzeba
później włączać ręcznie
+ Shift + M – przywracanie zminimalizowanych przez poprzednią
kombinację okien

Trackball, zwany inaczej „manipulatorem kulkowym” to nic
innego jak połączenie tradycyjnej myszy oraz archaicznej
z pozoru kulki, która steruje kursorem. Trackball MX Ergo
firmy Logitech zapewnia o 20% mniejsze obciążenie mięśni.
Innowacyjny regulowany zawias pozwala na wybór
najlepszego kąta od 0 do 20 °,
aby uzyskać jak najbardziej
naturalną pozycję dłoni
i większą wygodę.
Precyzyjne kółko
przewijania jest
wyposażone w funkcję
przewijania w poziomie
i wygodny środkowy
przycisk. Dzięki funkcji
przełączania się między
komputerami, można za
pomocą jednego urządzenia
sterować kilkoma
komputerami. Naładowanie
akumulatora zapewnia stałą pracę
przez kolejne cztery miesiące.

ZAAWANSOWANE
ROZWIĄZANIA
Craft to bezprzewodowa klawiatura firmy Logitech
z kreatywnym pokrętłem wejściowym, które dostosowuje
się do używanej aplikacji, zapewniając natychmiastowy
dostęp do określonych funkcji podczas danego zadania.

+ Ctrl + lewa/prawa strzałka – przełączanie pomiędzy
dodatkowymi pulpitami
+ E – otwieranie eksploratora Windows, z którego można dalej szukać
folderów lub plików na dysku
+ I – otwieranie okna ustawień systemu Windows
+ P – wybieranie sposobu wyświetlania w przypadku, gdy do
komputera podłączonych jest kilka ekranów, np. telewizor itp.
+ R – otwieranie okna Uruchom, przydatne zwłaszcza w przypadku
jakiś problemów
Print Screen – kopiowanie i zapisywanie do schowka aktualnego obrazu
ekranu
Ctrl + kółko na myszce – przybliżanie i oddalanie dokumentu
Ctrl + lewa/prawa strzałka – trzymając Ctrl za pomocą wybranej
strzałki można przeskakiwać po całym
słowie
Ctrl + Shift + lewa/prawa strzałka – jw. z tą różnicą, że zaznaczymy
dane słowo

W systemie Windows lub macOS można dostosować
jasność w programie Adobe Photoshop, zmienić grubość
obrysu w Adobe Illustrator i wykonywać inne operacje
przez obrót pokrętłem. Klawiatura podświetla się
po włączeniu urządzenia oraz kiedy użytkownik zbliży
do niej dłonie.

Joanna Lasek

NOWOŚCI

KOREAŃSKIEGO KONCERNU

CZTERY
W JEDNYM
C4i wprowadza na polski rynek najnowszy odtwarzacz firmy
Zidoo – model X10. Zidoo X10 oferuje cztery funkcje
w jednym urządzeniu − odtwarzacz multimedialny, enkoder
sieciowych strumieni wideo, serwer NAS Open WRT oraz
nagrywarkę HDMI. Przede wszystkim jest to najwyższej
klasy odtwarzacz multimedialny UltraHD 4K, który jest
w stanie odtworzyć niemal każdy plik wideo. Zidoo X10
zapewnia pełny dostęp do platformy Google Play oraz
aplikacji, gier i programów. W urządzeniu zainstalowana jest
przeglądarka Google Chrome ze wsparciem Adobe Flash 11
oraz HTML5, YouTube i Skype. Zidoo X10 współpracuje
z aplikacjami VOD takimi, jak HBO GO oraz Netflix.
Zastosowanie 2GB szybkiej pamięci DDR3 RAM pozwala na
błyskawiczną i wydajną pracę urządzenia czy umożliwia
korzystanie z wielu jednocześnie uruchomionych aplikacji.

Firma Samsung w 2018 r. planuje premierę trzech nowych
laptopów typu Samsung Notebook 9. Mniejsza, 13,3 calowa
wersja waży jedynie 995 g. Są to modele nastawione
zdecydowanie na mobilność. Wersja większa, z ekranem
15,6 cala, będzie ważyła 1,29 kg. Mniejszy, Notebook 9 Pen –
to model podobny do pierwszego z wymienionych, z 13-calowym
ekranem, procesorem Core i7 generacji 8 oraz 16 GB RAM.
Tutaj jednak mamy do czynienia
z obrotową matrycą
– urządzenie
wyposażono
w specjalne
zawiasy 360°,
do tego notebook
jest wyposażony
w aktywne piórko.
Wewnątrz obudowy
komputera jest na nie
schowek. Wersja
z piórkiem ma jednak
nieco mniej pojemną
baterię.

SPECJALNY SMARTFON
DLA OLIMPIJCZYKÓW

PRZYDATNE
AKCESORIA
Minix Neo-C to jeden z najbardziej zaawansowanych
i niezawodnych adapterów USB-C. Jest szczególnie polecany
do najnowszych notebooków MacBook firmy Apple, jednak
sprawdzi się również we współpracy niemal z każdym
najnowszym komputerem osobistym PC. To proste i zarazem
funkcjonalne urządzenie pozwoli na używanie komputera
wyposażonego w USB-C bez ograniczeń i umożliwi
podłączenie większej liczby urządzeń peryferyjnych za pomocą
jednego portu USB lub szybkie wykorzystanie urządzeń
niewyposażonych w port USB-C. Pozwoli również na łatwy
przesył danych z telefonów czy tabletów zaopatrzonych
wyłącznie w najnowszy interfejs USB.

To nie koniec nowości Samsunga. Z okazji Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Pjongczang wydano specjalną wersję
smartfona Samsung Galaxy Note8. W urządzeniach z edycji
limitowanej zostały zainstalowane tapety o tematyce
Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018.
Dodatkowym elementem są preinstalowane aplikacje.
Niestety, wyprodukowano
jedynie 4000 urządzeń i zostały
one przekazane wszystkim
olimpijczykom, jak również
Rodzinie Olimpijskiej. Samsung
przekazał smartfony również
wszystkim paraolimpijczykom
biorącym udział w Zimowych
Igrzyskach Paraolimpijskich
Pjongczang 2018. Każdy
sportowiec otrzymał Galaxy
Note8 wraz z etui
ozdobionym logo
Paraolimpiady.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA
Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2018

Seria 2

Nowa Panda
RABAT 12%/15%
1.2 8V EASY
1.2 8V LOUNGE
1.2 8V CITY CROSS 4x2

WYMIARY (cm)
365/164/155

PLN
35 112
38 165
46 665

poj.
1242
1242
1242

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5

Seria 6

500/500C
RABAT 15%
500 1.2 8V POP
500 1.2 8V LOUNGE
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE
500S 1.2 8V
500S 0.9 8V TWINAIR
500S 0.9 8V TWINAIR
500C 1.2 8V POP
500C 1.2 8V LOUNGE
500C 0.9 8V TWINAIR LOUNGE

WYMIARY (cm)
357/163/149

PLN
38 590
42 840
47 940
49 640
43 690
48 790
50 490
49 640
53 890
60 690

Punto
RABAT 12%/15%
1.2 8V EASY
1.4 8V EASY

poj.
1242
1242
875
875
1242
875
875
1242
1242
875

KM km/h l/100km miejsca
69 160 4,9
4
69 160 4,9
4
85 173 3,8
4
105 188 4,2
4
69 160 5,1
4
85 173 4,1
4
105 188 4,2
4
69 160 4,9
4
69 160 5,1
4
105 188 4,2
4

WYMIARY (cm)
406/169/149

PLN
37 840
38 590

poj.
1242
1368

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 156
5,4 5
77 165
5,7 5

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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BAGAŻNIK
185 LITRÓW

500X CITY LOOK
RABAT 12%/15%
1.6 E-TORQ 16V 4x2 POP STAR
1.4 MAIR II 16V 4x2 DDCT POP STAR
1.4 MAIR II 16V 4x2 POP STAR
1.6 MJET II 16V 4x2 POP STAR
1.3 MJET II 16V 4x2 POP STAR
1.6 E-TORQ 16V 4x2 S-DESIGN
1.4 MAIR II 16V 4x2 DDCT S-DESIGN
1.4 MAIR II 16V 4x2 S-DESIGN
1.6 E-TORQ 16V 4x2 LOUNGE
1.4 MAIR II 16V 4x2 DDCT LOUNGE
1.4 MAIR II 16V 4x2 LOUNGE
1.6 MJET II 16V 4x2 LOUNGE

WYMIARY (cm)
425/180/160

PLN
57 112
67 672
62 392
65 912
62 392
61 512
69 615
64 515
62 392
70 465
65 365
68 765

poj.
1598
1368
1368
1598
1248
1598
1368
1368
1598
1368
1368
1598

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
110 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 190 6,0
5
120 186 4,1
5
95 172 4,1
5
120 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 190 6,0
5
110 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 180 6,0
5
120 186 4,1
5

Seria 2

500X OFF ROAD LOOK
RABAT 12%/15%
1.6 E-TORQ 16V 4x2 CROSS
1.4 MAIR II 16V 4x2 DDCT CROSS
1.4 MAIR II 16V 4x2 CROSS
1.6 E-TORQ 16V 4x2 S-DESIGN CROSS
1.4 M-AIR II 16V 4x2 DDCT S-DES. CROSS
1.4 M-AIR II 16V 4x2 S-DESIGN CROSS
1.4 MAIR II 16V 4x2 DDCT CROSS PLUS
1.4 MAIR II 16V 4x2 CROSS PLUS
1.4 MAIR II 16V 4x4 AT9 CROSS PLUS

PLN
59 752
67 915
62 815
64 152
72 165
67 065
73 015
80 665
88 315

WYMIARY (cm)
427/180/161

poj.
1598
1368
1368
1598
1368
1368
1368
1368
1368

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
110 180 6,4
5
140 190 5,7
5
140 190 6,0
5
120 180 8,7
5
140 190 7,2
5
140 190 7,8
5
140 190 5,7
5
140 190 6,0
5
170 200 5,7
5

Seria 5

500 L/500 L TREKKING
RABAT 15%
1.4 16V POP STAR
0.9 8V TWINAIR POP STAR
1.4 16V T-JET POP STAR
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR
1.4 16V LOUNGE
0.9 8V TWINAIR LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE

PLN
51 425
53 975
56 525
64 175
57 375
59 975
62 475
70 125

WYMIARY (cm)
415/178/166

poj.
1368
875
1368
1598
1368
875
1368
1598

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 178 6,1
5
105 180 4,8
5
120 189 6,7
5
120 189 4,2
5
95 178 6,1
5
105 180 4,8
5
120 189 6,7
5
120 189 4,2
5

Seria 5

500 L/500 L CROSS
RABAT 15%
1.4 16V CROSS
0.9 8V TWINAIR CROSS
1.4 16V T-JET CROSS
1.6 MULTIJET II 16V CROSS

PLN
58 225
60 775
63 325
70 975

WYMIARY (cm)
424/178/166

poj.
1368
875
1368
1598

BAGAŻNIK
455 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 165 6,2
5
105 173 4,9
5
120 183 6,7
5
120 183 4,3
5

Seria 1

Doblò
RABAT 15%

Qubo

WYMIARY (cm)
396/172/174

RABAT 15%
1.4 8V EASY
1.3 MULTIJET 16V EASY
1.4 8V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V TREKKING

PLN
40 885
51 085
45 985
56 185
60 435

poj.
1368
1248
1368
1248
1248

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
77 155 6,9
5
80 155 4,5
5
77 155 6,9
5
80 155 4,5
5
80 155 4,5
5

1.4 16V POP
1.4 16V EASY
1.4 T-JET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 T-JET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V TREKKING

WYMIARY (cm)
440/183/184

PLN
55 505
58 905
64 005
73 355
74 205
68 255
78 455
81 005

poj.
1368
1368
1368
1598
1598
1368
1598
1598

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 161 7,2
5
95 161 7,2
5
120 172 7,2
5
95 160 4,4
5
120 172 4,4
5
120 172 7,2
5
120 172 4,4
5
120 172 4,4
5

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 42
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy FCA i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy FCA i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Seria 0

Tipo SEDAN
RABAT 10/15%
1.4 16v TIPO
1.6 E-TORQ 16v AT6 TIPO
1.3 MULTIJET 16v TIPO
1.6 MULTIJET 16v TIPO
1.4 16v POP
1.6 E-TORQ 16v AT6 POP
1.3 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v POP
1.4 16v EASY
1.6 E-TORQ 16v AT6 EASY
1.3 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v EASY
1.4 16v LOUNGE
1.6 E-TORQ 16v AT6 LOUNGE
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE

WYMIARY (cm)
453/179/150

PLN
43 290
49 590
52 290
57 690
44 285
50 235
52 785
57 885
47 685
53 635
56 185
61 285
51 935
57 885
60 435
65 535

poj.
1368
1598
1248
1598
1368
1598
1248
1598
1368
1598
1248
1598
1368
1598
1248
1598

BAGAŻNIK
520 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
95 180 4,1
5
120 199 4,2
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
95 180 4,1
5
120 199 4,2
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
95 180 4,1
5
120 199 4,2
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
95 180 4,1
5
120 199 4,2
5

Seria 0

Tipo STATION WAGON
RABAT 15%
1.4 16v POP
1.6 E-TORQ 16v AT POP
1.4 16v T-JET POP
1.3 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v DDCT POP
1.4 16v EASY
1.6 E-TORQ 16v AT EASY
1.4 16v T-JET EASY
1.3 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v DDCT EASY
1.4 16v LOUNGE
1.6 E-TORQ 16v AT LOUNGE
1.4 16v T-JET LOUNGE
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v DDCT LOUNGE
1.4 16v T-JET S-DESIGN
1.6 MULTIJET 16v S-DESIGN
1.6 MULTIJET 16v DDCT S-DESIGN
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PLN
49 725
57 375
54 825
58 225
61 625
66 725
53 975
61 625
59 075
62 475
65 875
70 975
58 225
65 875
63 325
66 725
70 125
75 225
68 000
74 800
79 900

WYMIARY (cm)
457/179/151

poj.
1368
1598
1368
1248
1598
1598
1368
1598
1368
1248
1598
1598
1368
1598
1368
1248
1598
1598
1368
1598
1598

BAGAŻNIK
550 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,9
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,9
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,9
5
120 200 6,0
5
120 200 3,7
5
120 200 3,9
5

Seria 0

Tipo HATCHBACK
RABAT 15%
1.4 16v POP
1.6 E-TORQ 16v AT POP
1.4 16v T-JET POP
1.3 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v POP
1.6 MULTIJET 16v DDCT POP
1.4 16v EASY
1.6 E-TORQ 16v AT EASY
1.4 16v T-JET EASY
1.3 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v EASY
1.6 MULTIJET 16v DDCT EASY
1.4 16v LOUNGE
1.6 E-TORQ 16v AT LOUNGE
1.4 16v T-JET LOUNGE
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE
1.6 MULTIJET 16v DDCT LOUNGE
1.4 16v T-JET S-DESIGN
1.6 MULTIJET 16v S-DESIGN
1.6 MULTIJET 16v DDCT S-DESIGN

WYMIARY (cm)
437/179/150

PLN
46 750
54 400
51 850
55 250
58 650
63 750
51 000
58 650
56 100
59 500
62 900
68 000
55 250
62 900
60 350
63 750
67 150
72 250
65 025
71 825
76 925

poj.
1368
1598
1368
1248
1598
1598
1368
1598
1368
1248
1598
1598
1368
1598
1368
1248
1598
1598
1368
1598
1598

BAGAŻNIK
440 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,8
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,8
5
95 185 5,7
5
110 192 6,3
5
120 200 6,0
5
95 180 3,7
5
120 200 3,7
5
120 200 3,8
5
120 200 6,0
5
120 200 3,7
5
120 200 3,8
5

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

MiTo

WYMIARY (cm)
406/172/145

RABAT 15%
1.4 8v T-JET MITO
0.9 TB TWINAIR MITO
1.3 MJET 16v MITO
1.4 8v T-JET SUPER
0.9 TB TWINAIR SUPER
1.4 TB MAIR 16v SUPER TCT
1.3 TURBO DIESEL MJET SUPER
1.4 TB MAIR 16v TCT VELOCE

PLN
48 875
54 825
61 625
55 250
61 200
72 250
68 000
78 200

Giulietta
RABAT 15%
1.4 TB 16v GIULIETTA
1.4 TB MULTIAIR 16v GIULIETTA
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT GIULIETTA
1.6 JTDM 16v GIULIETTA
1.6 JTDM 16v TCT GIULIETTA
2.0 JTDM 16v GIULIETTA
1.4 TB 16v SPORT
1.4 TB MULTIAIR 16v SPORT
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT SPORT
1.6 JTDM 16v SPORT
1.6 JTDM 16v TCT SPORT
2.0 JTDM 16v SPORT
2.0 JTDM 16v TCT SPORT
1.4 TB 16v SUPER
1.4 TB MULTIAIR 16v SUPER
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT SUPER
1.6 JTDM 16v SUPER
1.6 JTDM 16v TCT SUPER
2.0 JTDM 16v SUPER
2.0 JTDM 16v TCT SUPER
1750 TBI 16v TCT VELOCE

poj.
1368
875
1248
1368
875
1368
1248
1368

KM km/h l/100km miejsca
78 165 5,6 4/5
105 184 4,2 4/5
95 174 3,5 4/5
78 165 5,6 4/5
105 184 4,2 4/5
140 209 5,4 4/5
95 174 3,5 4/5
170 219 5,4 4/5

WYMIARY (cm)
435/180/147

PLN
65 110
67 745
77 265
75 310
82 110
78 965
70 635
74 120
83 980
82 025
88 825
85 680
95 030
71 485
74 120
83 980
82 025
88 825
85 680
95 030
104 550

poj.
1368
1368
1368
1598
1598
1956
1368
1368
1368
1598
1598
1956
1956
1368
1368
1368
1598
1598
1956
1956
1742

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

Giulia
RABAT 12/15%
2.0 TB 16V AT8 RWD GIULIA
2.2 TD 16V MT6 RWD GIULIA
2.2 TD 16V AT8 RWD GIULIA
2.0 TB 16V AT8 RWD SUPER
2.2 TD 16V MT6 RWD SUPER
2.2 TD 16V AT8 RWD SUPER
2.2 TD 16V MT6 RWD SUPER
2.2 TD 16V AT8 RWD SUPER
2.2 TD 16V AT8 AWD SUPER
2.0 TB 16V AT8 AWD VELOCE
2.2 TD 16V AT8 AWD VELOCE
2.9 BTB 24V V6 AT8 RWD QUADRIFOGLIO

WYMIARY (cm)
464/202/144

PLN
1 34 640
1 27 336
1 36 136
1 33 450
1 30 856
1 39 656
1 37 720
1 46 520
1 57 960
1 67 280
1 70 368
323 680

poj.
1995
2143
2143
1995
2143
2143
2143
2143
2143
1995
2143
2891

BAGAŻNIK
480 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
200 235 6,0
5
150 220 4,2
5
150 220 4,2
5
200 235 6,0
5
150 220 4,2
5
150 220 4,2
5
180 230 4,2
5
180 230 4,2
5
180 230 4,2
5
280 240 6,4
5
210 235 4,7
5
510 307 8,2
5

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
120 195 6,2
5
150 210 5,5
5
170 218 4,9
5
120 195 3,9
5
120 195 3,9
5
150 210 4,2
5
120 195 6,2
5
150 210 5,5
5
170 218 4,9
5
120 195 3,9
5
120 195 3,9
5
150 210 4,2
5
175 219 4,3
5
120 195 6,2
5
150 210 5,5
5
170 218 4,9
5
120 195 3,9
5
120 195 3,9
5
150 210 4,2
5
175 219 4,3
5
240 244 6,8
5

Stelvio
RABAT 12/15%
2.2 JTDM TD AT8 RWD STELVIO
2.2 JTDM TD AT8 RWD STELVIO
2.0 GME TB AT8 AWD STELVIO
2.2 JTDM TD AT8 AWD STELVIO
2.2 JTDM TD AT8 RWD SUPER
2.2 JTDM TD AT8 RWD SUPER
2.0 GME TB AT8 AWD SUPER
2.2 JTDM TD AT8 RWD SUPER
2.2 JTDM TD AT8 RWD SUPER
2.0 GME TB AT8 AWD SUPER
2.0 GME TB AT8 AWD EXECUTIVE

WYMIARY (cm)
469/190/167

PLN
1 49 336
1 50 875
146 965
1 58 695
1 58 136
1 59 375
1 55 465
1 67 195
1 69 745
175 865
1 88 700

poj.
2143
2143
1995
2143
2143
2143
1995
2143
2143
1995
1995

BAGAŻNIK
525 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
150 210 4,7
5
180 210 4,7
5
200 215 7,0
5
180 210 4,7
5
150 210 4,7
5
180 210 4,7
5
200 215 7,0
5
180 210 4,7
5
210 215 4,8
5
280 230 7,0
5
280 230 7,0
5

TCT – automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 42
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy FCA i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy FCA i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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Grand Cherokee
RABAT 15%
V6 3.0 CRD A8 Laredo
V6 3.0 CRD A8 Limited
V6 3.0 CRD A8 Night Eagle
V6 3.0 CRD A8 Trailhawk
V6 3.0 CRD A8 Overland
V6 3.0 CRD A8 Overland Summit
V6 3.6 A8 Trailhawk
V6 3.6 A8 Overland
V6 3.6 A8 Overland Summit
V8 5.7 A8 Overland
V8 5.7 A8 Overland Summit
V8 6.4 A8 SRT8

PLN
201 110
215 900
232 985
236 045
251 600
269 875
232 220
247 775
266 050
276 335
294 610
319 855

WYMIARY (cm)
461/184/176

poj.
2987
2987
2987
2987
2987
2987
3604
3604
3604
5654
5654
6424

Compass
RABAT 12%
1.4 TMair M6 FWD S&S Sport
1.4 TMair M6 FWD S&S Longitude
1.6 Mjet M6 FWD S&S EU6 Longitude
2.0 Mjet M6 4WD S&S Longitude
1.4 TMair M6 FWD S&S Limited
1.4 TMair AT9 4WD S&S Limited
2.0 Mjet M6 4WD S&S Limited
2.0 Mjet AT9 4WD S&S Limited
1.6 Mjet M6 FWD S&S EU6 Limited
2.0 Mjet AT9 4WD S&S Limited

KM
190
250
250
250
250
250
286
286
286
352
352
468

km/h
191
202
202
190
202
202
190
206
206
225
225
257

BAGAŻNIK
1104 LITRY

l/100km miejsca

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10,4
10,4
10,4
13,0
13,0
14,0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Renegade

WYMIARY (cm)
424/180/167

RABAT 12%
PLN
1.6 E-TORQ SPORT M5 FWD
61 512
1.6 E-TORQ LONGITUDE M5 FWD
66 176
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S
71 720
1.4 TMAIR LONGITUDE A6 DDCT FWD S&S 78 408
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S EU6 78 232
1.6 MJET LONGIT. DDCT FWD S&S EU6 84 920
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S
85 008
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S
78 936
1.4 TMAIR LIMITED A6 DDCT FWD S&S 85 624
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S
98 032
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S EU6
85 448
1.6 MJET LIMITED DDCT FWD S&S EU6 92 136
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S
96 008
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 105 160
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S 111 320

poj.
1598
1598
1368
1368
1598
1598
1956
1368
1368
1368
1598
1598
1956
1956
1956

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
110 178 6,0
5
110 178 6,0
5
140 181 6,0
5
140 181 5,9
5
120 178 4,6
5
120 178 4,5
5
120 178 5,1
5
140 181 6,0
5
140 181 5,9
5
170 196 6,9
5
120 178 4,6
5
120 178 4,5
5
140 182 5,1
5
140 182 5,7
5
170 196 5,8
5

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
462/186/167
412 LITRÓW

PLN
87 824
94 864
100 232
112 552
106 392
126 632
124 080
131 208
111 760
138 952

poj.
1368
1368
1598
1956
1368
1368
1956
1956
1598
1956

KM
140
140
120
140
140
170
140
140
120
140

km/h
195
195
188
192
195
200
192
190
188
190

l/100km miejsca

6,2
6,2
4,4
5,2
6,2
6,9
5,2
5,7
4,4
5,7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Wrangler
RABAT 15%
2.8 CRD A5 Sport
2.8 CRD A5 Sahara
2.8 CRD A5 Rubicon
2.8 CRD A5 Rubicon Recon

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
422/187/183
142 LITRY

PLN
132 685
156 910
165 920
191 675

poj.
2777
2777
2777
2777

KM km/h l/100km miejsca
200 –
8,1
5
200 –
8,1
5
200 172 8,6
5
200 172 8,6
5

S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Wrangler Unlimited
RABAT 15%
2.8 CRD A5 Sport
2.8 CRD A5 Sahara
V6 3.6 A5 Sahara
2.8 CRD A5 Rubicon
V6 3.6 A5 Rubicon
2.8 CRD A5 Rubicon Recon
V6 3.6 A5 Rubicon Recon
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PLN
147 305
171 530
169 065
180 540
178 075
204 935
203 830

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
475/188/183
498 LITRÓW

poj.
2777
2777
3605
2777
3605
2777
3605

KM
200
200
284
200
284
200
284

km/h
–
–
–
172
180
172
180

l/100km miejsca

8,8
8,8
11,4
8,8
11,9
8,8
11,9

5
5
5
5
5
5
5

stan na 28 lutego 2018 r.

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles
1. Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6 (Catalina Bldg., VII piętro)
02-681 Warszawa, tel. (22) 6074350
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy FCA w Polsce

2. FCA Poland S.A.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036
Prezes Zarządu: Alfredo Leggero

produkcja
samochodów osobowych

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

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o.
5. Magneti Marelli Suspension Systems
Bielsko Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108

7. Plastic Components and Modules
Poland S.A.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

8. Plastic Components Fuel Systems
Poland Sp. z o.o.

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

9. Comau Poland Sp. z o.o.

ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Prezes Zarządu: Andrew Lloyd

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta

administracja księgowa,
personalna i płace

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe
produkcja części samochodowych
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

10. FCA Services Polska Sp. z o.o.
11. FCA Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
12. Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Dyrektor Spółki: Rafał Staciwa
ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

usługi celne

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Filippo Ricciarelli

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

14. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Dyrektor Generalny: Davide Guerra

produkcja silników do samochodów

15. Gestin Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132272
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości,
usługi

1. FCA-Group Bank Polska S.A.

al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas

usługi bankowe

2. FCA Leasing Polska Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Lucyna Bogusz

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Giacomo Stella

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Daniel Wolszczak

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

3. CNH Industrial Kutno Polska Sp. z o.o.

ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno
Tel. (24) 355 96 15, fax: (24) 355 96 35
Dyrektor Operacyjny: Dariusz Błaszczyk

produkcja
maszyn rolniczych

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

