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ZE ŚWIATA FCA

USA

Jeep i Mopar głównymi
bohaterami SEMA
Podczas targów tuningu motoryzacyjnego
SEMA w Las Vegas marka Mopar
zaprezentowała na swoim stoisku około
100 produktów oraz 14 spersonalizowanych
wersji pojazdów wraz z akcesoriami. Wśród
nich na szczególną uwagę, ze względu na
swoje właściwości terenowe, zasługują
dwa auta koncepcyjne: Ram 1500 Rebel
i Big Horn oraz cztery koncepcyjne Jeepy:
Nacho Jeep, Jeep Jeepster, Jeep Sendstorm
i Jeep Wagoneer Roadtrip – wszystkie
w spersonalizowanych wersjach wraz
z akcesoriami Jeep Performans Parts.
Podczas SEMA Awards Jeep Wrangler
zdobył także po raz dziewiąty z rzędu tytuł
„4x4 SUV of the Year”.

BRAZYLIA

Razem, by odnowić
związek między ludźmi,
sztuką i środowiskiem
Nowa ﬂota pojazdów Argo, Cronos, Toro, Doblò
i Strada stała się przedmiotem współpracy między
FCA a największym ośrodkiem artystycznym na
świeżym powietrzu w Ameryce Łacińskiej: Istituto
Inhotim. Muzeum znajduje się w odległości 60
kilometrów od Belo Horizonte, streﬁe granicznej
między Lasem Atlantyckim i Corrado, dwoma
najbogatszymi obszarami na ziemi pod względem
zróżnicowania fauny i ﬂory. Poszczególne
pawilony wystawowe znajdują się w ogrodzie
botanicznym na obszarze 42 hektarów.

EUROPA

Mopar dla Jeepa Cherokee
Authentic Accessories Jeep by Mopar to ekskluzywne i doskonale dobrane do
właściwości technicznych i stylistycznych pojazdu akcesoria nowego Jeepa
Cherokee. Dzięki nim cechy auta terenowego mogą zostać podkreślone przez
zestaw detali, które są częścią Jeep Performance Parts, gamy akcesoriów
opracowanej przez Mopar, a służącej podwyższaniu osiągów aut terenowych.
Cherokee może być także wyposażony w Mopar Connect, system usług
gwarantujących bezpieczeństwo oraz sterowanie na odległość. Mopar Connect
świadczy także usługi serwisowe na trasie w razie wypadku lub pomoże
zlokalizować pojazd w przypadku kradzieży, określa kondycję pojazdu, pozwala
określić jego aktualną pozycję itp. Wszystko to za pomocą smartfona.
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przygotowane przez redakcję

KOREA

Nowy showroom Jeepa

WIELKA BRYTANIA

Stelvio zdobywa
„Driver’s Awards”

W Gwanjou, w Korei, uroczyście otwarto siódmy showroom
Jeepa Exclusive. Ten dwupiętrowy budynek o powierzchni
1435 metrów kwadratowych, z oryginalną aranżacją
wnętrz wykonaną z materiałów pochodzenia naturalnego
- kamienia i drewna – oferuje klientom poczucie łączności
z przyrodą. Marka Jeep cieszy się dużym powodzeniem
w tym kraju. We wrześniu po raz pierwszy miesięczny
poziom sprzedaży przekroczył tu tysiąc egzemplarzy.
Najbardziej cenione modele to Wrangler, Cherokee
i Compass, które wprowadzono na rynek w tym roku.

Podczas ceremonii wręczania prestiżowych Carwow Awards
2018, które przyznane zostają w Londynie najlepszym
nowościom w świecie motoryzacyjnym, Stelvio Quadrifoglio
otrzymał nagrodę „Driver’s Award” za najlepsze osiągi
dynamiczne silnika benzynowego 2.9 V6 Bi-Turbo o mocy
510 KM. W ocenie jury „SUV Alfy Romeo wprawdzie nie oferuje
szczytowych osiągów, ale z całą pewnością daje z siebie
wszystko pod względem przyjemności z jazdy. Zapewnia
bardziej ekscytujące prowadzenie niż wiele typowo sportowych
aut. Ten samochód ma naprawdę wszystko, co trzeba”.

JAPONIA

FCA stawia na sztukę

CHINY

Pierwszy „Open House Day”
w WCM Academy

Wzmacniając międzynarodowe oddziaływanie marki Fiat
oraz chcąc podkreślić rolę włoskiego rzemiosła w świecie,
FCA Japan stworzył portal poświęcony tradycyjnej sztuce
rzemieślniczej tego kraju. We współpracy z „Made in
Japan Project”, organizacją, która zajmuje się promocją
kultury Kraju Kwitnącej Wiśni, portal zwrócił się z prośbą
do japońskich rękodzielników, by stworzyli oryginalne
wyroby, które byłyby inspirowane historią, designem
i jakością samochodów Fiata. W historii online co rusz
pojawia się więc jeden z modeli Fiata, który towarzyszy
poznaniu nowego miejsca, artysty albo tradycji japońskiej.

WCM Academy (WCMA) otworzyła swoje podwoje przed
pracownikami FCA, by promować działania World Class
Manufacturing. Szkolenie na tak szeroką skalę odbyło
się z udziałem 100 trenerów i 150 zaproszonych gości,
pochodzących z różnych działów i zakładów. Pracownicy
mogli w ten sposób w sympatycznej atmosferze wypróbować
narzędzia i metody WCM. Celem Akademii jest stworzenie
fabryki talentów, która wspierałaby biznes w Chinach oraz
w całym regionie APAC. Dlatego też dalej będzie ulepszać
swoje metody, po to by efekty szkolenia były jak najlepsze.
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PLAN PRZEMYSŁOWY FCA

CZAS ZACZĄĆ

Pietro Gorlier, Chief Operating
Officer EMEA, ogłosił
inwestycje we włoskich
fabrykach na sumę 5 mld euro.
W najbliższych miesiącach
plan obejmie także pozostałe
zakłady w Europie.

W

Turynie, 29 listopada tego roku odbyło się spotkanie władz Fiat Chrysler Automobiles
z włoskimi organizacjami związkowymi
oraz sygnatariuszami układu zbiorowego pracy obowiązującego w Grupie. Spotkanie miało na celu przedstawienie
zadań produkcyjnych włoskich fabryk w ramach planu przemysłowego na lata 2018-2022, który zaprezentowany został
w czerwcu, w Balocco, podczas Capital Markets Day.
Dyrektor pełnomocny Grupy, Mike Manley, spotkanie
rozpoczął od omówienia sytuacji rynku motoryzacyjnego,
wskazując wyzwania, którym FCA powinna stawić czoła.

6 FCA wokół Nas

„W Miraﬁori – powiedział Manley – zostanie zainstalowana pierwsza platforma full BEV (całkowicie
elektryczna), która będzie stosowana do produkcji
nowego modelu elektrycznego Fiat 500. Można ją
będzie wykorzystywać także w innych samochodach.
Kolejne inwestycje dotyczące marek Jeep, Alfy Romeo
i Fiat przyniosą oczekiwane korzyści przy wykorzystaniu
obecnych mocy produkcyjnych, wdrożeniu ekonomii skali
oraz oszczędności w zakresie zakupów będących efektem
stosowania wspólnej platformy pojazdów i tego samego
systemu napędowego Plug-in Hybrid Electric (PHEV).

Oczywiście przy zachowaniu charakterystycznych cech
odróżniających poszczególne marki”.
Nowy Chief Operating Ofﬁcer Regionu EMEA, Pietro
Gorlier, nakreślił następnie plan przemysłowy dla
Włoch, który zakłada na lata 2019-2021 wprowadzenie
na rynek 13 nowych modeli albo restylingów tych
już istniejących, a także wprowadzanie na szeroką skalę
nowych silników, które wyposażone są w technologie
hybrydową i elektryczną.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po
spotkaniu ze związkowcami, Gorlier udzielił szczegółowych informacji na temat najważniejszych inwestycji,
które uruchomione zostaną w najbliższych tygodniach.
Powiedział między innymi, że w fabryce w Miraﬁori
produkowany będzie nowy elektryczny Fiat 500 (BEV),
a w Melﬁ europejska wersja Jeepa Compassa, który
wytwarzany będzie na tej samej platformie i z użyciem
tej samej technologii PHEV wykorzystywanych wcześniej
w produkcji Jeepa Renegade. Ta sama platforma oraz
technologia PHEV będzie także towarzyszyła działaniom
przygotowawczym do uruchomienia produkcji nowego kompaktowego SUV-a Alfy Romeo w zakładach
w Pomigliano d’Arco, gdzie montowoany będzie także
Fiat Panda MHV (Mild Hybrid Vehicle). W Termoli
uruchomiona zostanie produkcja benzynowych silników
FireFly 1.0 i 1.3 turbo, wolnossących i hybrydowych.
Tymczasem w Pratola Serra i w Cento zrealizowane
zostaną poważne inwestycje dotyczące silników diesla spełniających normę Euro 6 D ﬁnal, ostatni etap
systemów napędowych na ropę w Europie.
Całkowity koszt inwestycji na terenie włoskich fabryk
Grupy wyniesie nieco ponad 5 mld euro w latach 20192021: „Będziemy bazować na wspólnych, elastycznych
i zelektryzowanych platformach” – wyjaśnił Gorlier, podkreślając misję produkcyjną włoskich fabryk na rynkach
międzynarodowych. „Równocześnie – dodał – w ciągu
najbliższych miesięcy rozpoczniemy wdrażanie planu
szkoleniowego dla personelu, którego przedmiotem
będą technologie hybrydowe i elektryczne”.
„Głównym punktem strategii – kontynuował Gorlier – jest
nie tyle nowa gama modeli, ale to, że we wszystkich
fabrykach zainstalujemy nowe standardowe platformy
produkcyjne, które służyć będą produkcji pojazdów
z napędem elektrycznym lub hybrydowym”.
Jeśli chodzi o pozostałe fabryki w obszarze EMEA,
w tym zakład w Tychach, Pietro Gorlier podkreślił,
że po zakończeniu trwających obecnie prac nad planem
przemysłowym dla tych fabryk, będzie ogłoszony od razu
komunikat. Gorlier potwierdził zarazem, że w Polsce zlokalizowane są kluczowe zakłady i ma miejsce produkcja
dwóch modeli, takich jak 500 i Ypsilon, które odgrywają
ważną rolę w sprzedaży samochodów FCA w Europie.

2019 – 2021
Główne nowości
Miraﬁori i Grugliasco: Fiat 500 elektryczny (BEV); Maserati
Levante „Restyling + PHEV”; Maserati Ghibli Restyling;
Maserati Quattroporte Restyling
Melﬁ: Jeep Renegade “Restyling + PHEV” i Hybrid; Jeep
Compass (zdjęcie poniżej) „Restyling + PHEV”.
Pomigliano: kompaktowa Alfa Romeo Utility Vehicle PHEV;
Fiat Panda Hybrid; Fiat Panda Restyling
Cassino: Alfa Romeo Giulia „Restyling + PHEV”; Alfa Romeo
Stelvio „Restyling + PHEV”; średni SUV Maserati PHEV. Trwa
nadal produkcja Alfy Romeo Giulietty
Modena: Specialty Premium Brands BEV (Alfa Romeo
i Maserati); rozszerzona produkcja Maserati GranCabrio
i GranTurismo
Sevel: zwiększenie mocy produkcyjnych Fiata Professional
Ducato i w przyszłości nowa wersja BEV

LEGENDA
Mild Hybrid Vehicle (MHV): pojazdy hybrydowe, których silnik
elektryczny wspomaga tradycyjny silnik w chwili rozpędzenia
pojazdu
Full Hybrid: silniki hybrydowe tradycyjne, w których ładunek
elektryczny akumulatorów powstaje w wyniku zamiany na energię
elektryczną energii kinetycznej pojazdu podczas hamowania
PHEV: silniki hybrydowe typu plug-in, w których akumulator można
ładować także z sieci elektrycznej
BEV: pojazd z napędem wyłącznie elektrycznym

FCA wokół Nas 7
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PIĘKNI D

I BESTIA

Niebezpieczna
kobieta, dwóch
gliniarzy granych
przez Stinga
i Shaggiego oraz
Abarth 124 Spider: to
bohaterowie teledysku
nawiązującego do
słynnego serialu
„Miami Vice”.
Paola Ravizza

wóch detektywów, nieco roztargnionych pozerów, Sting i Shaggy, dostaje od szefa zadanie,
by schwytać najbardziej niebezpieczną kobietę
w kraju. „Dziś wieczorem będzie w klubie South Beach”
– mówi do gliniarzy szef. „Wiesz co to oznacza? – zwraca
się do swojego kompana Sting, specjalnie przeciągając
jedną z samogłosek i uśmiechając się szelmowsko. – Że
szef musi nam dać spideeeeera!”.
Sting, angielski gwiazdor, dawny lider zespołu Police,
autor dziesiątków przebojów, wśród nich „Roxanne”,
oraz Shaggy, piosenkarz reggea–fusion (jego hit wszechczasów to „Bombastic”?) właśnie wydali razem album
„44/876”(od kierunkowych numerów telefonicznych
Wielkiej Brytanii oraz Jamajki, krajów pochodzenia obu
artystów). Wśród utworów na płycie znalazły się „Get
Back my Baby” (Muszę odzyskać swoją dziewczynę).
Wideoklip do tej piosenki nawiązuje do amerykańskiego
serialu z lat 80. i 90. pt. „Miami Vice”. Sting i Shaggy
zachowują się w teledysku tak samo jak bohaterowie
tego serialu, a wyjątkowym facetom muszą przecież
towarzyszyć wyjątkowe samochody – tym razem jest to
olśniewający biało-czarny Abarth 124 Spider.
Marka Abarth wyświetla ten klip na swoich kanałach
cyfrowych: Instagramie, Twitterze, Facebooku i YouTubie,
bo, jak wyjaśnia Olivier Francois, Chief Marketing Ofﬁcer
i odpowiedzialny za Brand Fiata „Charakter marki Abarth
pozwala na udział w tego typu żartach, dlatego świetnie
nadaje się do najnowszego wideoklipu dwóch artystów
pokroju Stinga i Shaggy’ego”.
A jeśli chcecie zobaczyć tych wspaniałych mężczyzn
w zjawiskowym spiderze ich szefa, wejdźcie na jeden
z portali społecznościowych Abartha!
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Europejska premiera nowego Jeepa
Cherokee miała miejsce na Sycylii, a wzięli
w niej udział redaktorzy włoskiego
pisma Illustrato, by sprawdzić
doskonałe możliwości w terenie,
bezpieczeństwo, technologię
i wygodę modelu.
Paola Ravizza
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NOWY JEEP CHEROKEE

PIĘKNIEJSZY

I BOGATSZY
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Dwa nowe
Jeepy
Cherokee
w porcie
Marzamemi.
U góry: deska
rozdzielcza.
Obok Jeff
Hines,
odpowiedzialny
za markę Jeep
w regionie
EMEA, który
podczas
konferencji
prasowej
przypomniał,
że sprzedaż
Jeepów na
całym świecie
wzrosła o 21%,
a w Europie,
w samym tylko
sierpniu, aż
o 75%
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N

owy Jeep Cherokee w wersji Overland z silnikiem Multijet turbodiesel 2.2 o mocy 195 KM
i napędem na cztery koła (AWD) oraz automatyczną 9-stopniową skrzynią biegów, to samochód, który gwarantuje naprawdę dużą frajdę z jazdy.
Zwłaszcza gdy ustawiony jest w systemie Selec-Terrain
tryb Auto, w którym zwiększony zostaje komfort jazdy
do maksimum. Przekonali się o tym redaktorzy pisma
Illustrato, którzy testowali model na drogach Katanii
na Sycylii, gdzie miał miejsce jego europejski debiut.
Swoją próbę zaczęli od odcinka z Sampieri do Scicli,
który stanowił zaledwie niewielką część trwającej 3,5 godziny jazdy testowej (blisko 200 km) z Katanii do
Golf Club Donnafugata (w prowincji Ragusa), trasą
prowadzącą przez Marzamemi i Pachino. Aby dotrzeć
do Donnafugata, trzeba jechać wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Sycylii, gdzie można podziwiać
piękne krajobrazy. Nowy Cherokee sprawnie pokonywał – zdaniem redaktorów – wąskie uliczki portowego
miasteczka Marzamemi, słynącego z połowów i przetwórstwa tuńczyka, by chwilę później stawić czoła pokrytym
piaskiem ścieżkom plaż Santa Maria di Focallo, Marina di
Modica i Sampieri, na których konieczne było ustawienie
w systemie napędu Selec-Terrain trybu Sand/Mud.
Swoją prawdziwą naturę godną marki Jeep Cherokee
ujawnił jednak dopiero następnego dnia. Aby powrócić bowiem do Katanii z Donnafugata, najkrótsza trasa
prowadziła przez nierówne drogi górskie. Po włączeniu
Jeep Active Drive II (jeden z trzech systemów napędu
na cztery koła, które w nowym Cherokee zupełnie przeprojektowano) na zredukowanych biegach redaktorzy
wspięli się w górę po kamieniach i mocno wyżłobionej
nawierzchni wypełnionej błotem. W środku nie odczuwali wstrząsów ani dźwięku mocno obciążonego silnika,
jakie towarzyszyło dawnym samochodom. Nawet w tak
„szczerym polu” system łączności Cherokee
pozwalał im na kontakt ze
światem. Po zjecha-

Bezpieczny
dzięki ponad 75
systemom dbającym
o bezpieczeństwo
niu w dół na zatłoczoną drogę krajową testujący mieli
do wyboru jazdę w korku albo szybkie wyprzedzanie.
„Aby jak najlepiej wykorzystać moc silnika i zwiększyć
reakcję pedału przyspieszenia oraz skrzyni biegów,
postanowiliśmy ustawić w systemie Selec-Terrain tryb
Sport – mówią. – 195 koni mocy silnika Multijet Turbodiesel 2.2 odczuwa każdy, a żeby od 0 przyspieszyć
do 100 km/h, wystarczyło zaledwie 9,3 sekundy. Nagle
pies wbiega nam przed samochód i poddaje próbie
zarówno nasze nerwy, jak i kilka z ponad 75 systemów
wspomagania kierowcy i bezpieczeństwa, w jakie
może być wyposażony nowy Jeep Cherokee: od systemu
elektronicznej kontroli stabilizacji toru jazdy po Active
Forward Collision Warning-Plus z systemem rozpoznawania pieszych; od Advanced Brake Assist po LaneSense
Lane Departure Warning-Plus; od Active Speed Limiter
po kamerę, która pozwala nam zachować odpowiednią
odległość od innych pojazdów. Do nich należy doliczyć
występujące seryjnie w wersjach Limited i Overland
systemy Adaptive Cruise Control Plus i ParkSense Assist”.

MA WSZYSTKO, CO TRZEBA,
BY ZOSTAĆ LIDEREM
Nowy Jeep Cherokee to owoc skrupulatnej pracy polegającej na restylingu i udoskonaleniu technicznemu.
Dobrze wyjaśnił to podczas konferencji prasowej zorganizowanej w eleganckim otoczeniu Donnafugata Golf Resort,
Jeff Hines, nowy szef marki
Jeep na region
EMEA:

„Model ten został zmieniony pod kątem licznych detali
stylistycznych na zewnątrz i we wnętrzu, ale został również
odnowiony pod względem proﬁlu technologicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i zwiększenia możliwości załadunkowych. A wkrótce gama jego silników zostanie poszerzona o nową jednostkę benzynową”.
Zabiegi te przewidziano z myślą o „zachowaniu jego
terenowej duszy i bezkompromisowych wrażeń
z jazdy po drogach miejskich” – powiedział. Na te
dwie cechy przede wszystkim zwrócił uwagę Hines,
ponieważ mogą one pozwolić nowemu Jeepowi Cherokee
wspiąć się na szczyt swojego segmentu, w którym na
całym globie sprzedaje się 12 mln samochodów rocznie. Model ten ma wszystko, co potrzeba, ponieważ już
teraz może szczycić się pewnym rekordem: to SUV
średnich rozmiarów o najlepszych własnościach
terenowych w swojej klasie. Ponadto jego długość
to 4,6 metra, a szerokość 1,8, bagażnik ma pojemność 570 litrów, która po złożeniu siedzeń tylnych
wynosi aż 1555 litrów. „Stanowi on – objaśniał dalej
Hines – doskonałe połączenie ducha przygody, wyrazu
wolności, przyjemności z jazdy, stylu, ale też technologii
i bezpieczeństwa poza zwykłymi drogami”, które tak
bardzo doceniają nabywcy Jeepów również
w Europie, gdzie marka ta zdobywa
udziały w rynku dużo szybciej niż jej
konkurenci: „Tylko w sierp-

niu – potwierdził Hines – sprzedaż wzrosła o 75%”.
„A w naszym kraju – dodał Gianluca Italia, Managing
Director FCA Italy – w ciągu ośmiu miesięcy przekroczono
o 23% rejestracje z 2017 roku”. Dlatego, aby zachęcić
nabywców, nowy model jest proponowany w promocyjnej
cenie, zdecydowanie niższej od poprzedniej, a zawiera
wiele więcej elementów seryjnych niż wcześniej.

BORN TO BE WILD
Autentyczność, terenowy duch, niepowtarzalny
styl. Cechy te doskonale wyraża slogan „Born to be
Wild”, towarzyszący kampanii medialnej prezentowanej
ze ścieżką dźwiękową z ﬁlmu „Easy Rider” w tle. W ducha
tego idealnie wpisują się cztery wersje modelu Cherokee: Overland, Longitude, Business i Limited (do
których w przyszłym roku dołączy Trailhawk, wariant
najbardziej terenowy o jeszcze bardziej dynamicznych
liniach). W przypadku każdej z nich w ramach restylingu
przewidziano bardziej nowoczesne linie. Dodane chromy
z zewnątrz i we wnętrzu sprawiły, że samochód ten stał
się bardziej sportowy, a jednocześnie bardziej kojarzy
się z klasą premium. Projektanci zmienili również nieco
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W części
tylnej Jeepa
Cherokee
dodano nowe
zespoły
optyczne
i listwę
świetlną
wbudowaną
w pokrywę,
a bagażnik
może być
wyposażony
w automatyczny
system
otwierania
po zbliżeniu
stopy do
dolnej części
zderzaka

pas przedni, w którym pochylona pokrywa komory silnika jest podkreślana przez strukturę z ultralekkiego
aluminium, na której wyróżnia się typowa dla marki
siedmioszczelinowa osłona chłodnicy. „Seryjnie montowane są reﬂektory LED ze światłami do jazdy
dziennej i światłami przeciwmgłowymi o bardziej
dynamicznym wyglądzie” – wyjaśniła podczas prezentacji projektantka Irina Zavatski z Jeep Design Studio.
Wyraźnych zmian dokonano w części tylnej samochodu, dodając nowe zespoły optyczne, w których
ramka z czerwonych LED-owych świateł otacza światła
STOP oraz kierunkowskazy. „Zmieniono także pokrywę
tylną – wyjaśniała Zavatski – podkreśloną przez zintegrowaną listwę świetlną i wyżej położony uchwyt. Poza
tym w przypadku bagażnika przewidziano otwieranie
automatyczne po zbliżeniu stopy do dolnej części zderzaka”. Całościowy efekt tych wszystkich zabiegów to
większa funkcjonalność i rozpoznawalność samochodu
przez kierowców jadących za nim lub przed. Wnętrze
stało się jeszcze bardziej komfortowe i praktyczne dzięki

System napędu na cztery
koła Active Drive został
przeprojektowany z myślą
o lepszych osiągach
i niższym zużyciu paliwa
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nowym schowkom, poprawie ergonomii, a także
takim detalom stylistycznym jak podkreślające elegancję tego samochodu wykończenia chromowane.

NAJLEPSZE MOŻLIWOŚCI W KLASIE
Wraz z nowym modelem postanowiono poszerzyć gamę
silników, dostosowując je do normy Euro 6-D. Obecnie
silnik Multijet o pojemności 2,2 litra jest proponowany w konﬁguracji 150-konnej lub 195-konnej
z technologią Stop-Start. Zapewnia ona elastyczność
i optymalne osiągi w każdych warunkach jazdy. Silnik
o mocy 150 KM zostanie w przyszłym roku połączony
z manualną 6-stopniową skrzynią biegów i napędem 4x2. Wersja o mocy 195 KM jest proponowana ze
skrzynią automatyczną 9-biegową, w konﬁguracji
4x4 lub, co stanowi tegoroczną nowość – 4x2. Od przyszłego roku gama poszerzy się o silnik GME T4 Turbo
2.0 benzyna z 4 cylindrami w rzędzie i bezpośrednim
wtryskiem, o mocy 270 KM, który występuje w połączeniu z napędem na cztery koła. Silnik ten zapewni nie
tylko doskonałe osiągi, lecz także niskie zużycie paliwa.
Po raz pierwszy w historii modelu Cherokee przewidziano
tryb ręczny z łopatkami przy kierownicy, który docenią
miłośnicy jazdy sportowej i komfortu prowadzenia. Jest on
dostępny seryjnie w wersjach z automatyczną skrzynią biegów i napędem na cztery koła, w zależności od wyposażenia.
Możliwości terenowe nowego Cherokee, najlepsze w klasie, zapewniają trzy innowacyjne systemy napędu na
cztery koła. Jeep Active Drive I został całkowicie przeprojektowany. Technicy zredukowali jego masę o osiem

kilogramów i o połowę zmniejszyli rozkład momentu przy
niskich prędkościach, co przekłada się na korzystniejsze
zużycie paliwa. System ten włącza się automatycznie,
gdy jego działanie jest niezbędne, kierowca nie musi
nic robić. Jeep Active II przewiduje ponadto tryb 4WD
Low, idealny na odcinki o sporych wzniesieniach, a także
urządzenie Hill-Descent Control na ekstremalnie strome zjazdy, aby nie trzeba było kontrolować prędkości
pedałem hamulca. Jeep Active Drive Lock obejmuje
natomiast wszystkie właściwości poprzednich systemów,
ale posiada dodatkowo blokadę tylnego dyferencjału,
zapewniając lepszą trakcję podczas jazdy ze zredukowanymi przełożeniami i w najtrudniejszym terenie. Będzie on
dostępny tylko w przypadku wersji wyposażenia Trailhawk.
Wszystkie systemy 4x4 nowego Jeepa Cherokee łączone
są z systemem sterowania napędem Selec-Terrain,
który przewiduje cztery tryby: Auto, Snow, Sport i Sand/
Mud. W wersji Trailhawk dostępny jest jeszcze tryb
Rock do ekstremalnej off-roadowej jazdy. Na uwagę
zasługuje urządzenie, które umożliwia odłączenie tylnej
osi samochodu, kiedy nie ma potrzeby korzystania
z napędu na cztery koła, z korzyścią dla zużycia paliwa.
Również ten system nie wymaga interwencji kierowcy.

ZAWSZE ONLINE DZIĘKI
SYSTEMOWI UCONNECT
W nowym Jeepie Cherokee system multimedialny
Uconnect doczekał się swojej czwartej generacji.
W zależności od wybranej wersji wyposażenia nowy
Cherokee może być wyposażony w system Uconnect 7.0
lub Uconnect 8.4 NAV, oba obsługujące Android Auto
lub Apple CarPlay, które posiadają kolorowy ekran
dotykowy w wysokiej rozdzielczości, a także lepszy
i wydajniejszy procesor, zapewniający szybsze reagowanie systemu. System nawigacji stał się bardziej
intuicyjny: na przykład wiele funkcji zestawu
wskaźników, m.in. regulacja temperatury lub wprowadzanie ustawień
systemów wspomagania
jazdy, można obsługiwać poprzez

wyświetlacz środkowy. Spośród licznych funkcji warto
wspomnieć o głosowym sterowaniu połączeniami telefonicznymi i nawigacją albo głosowym odczytywaniu
wiadomości, dzięki czemu można bezpieczniej prowadzić
samochód. System Uconnect 8.4” NAV dysponuje również usługami Uconnect LIVE, które – po podłączeniu
smartfona do pojazdu – umożliwiają wyświetlanie i monitorowanie różnych aplikacji na wyświetlaczu systemu
Uconnect z funkcją „pinch to zoom”. Aplikację można
pobrać ze sklepu App Store lub Google Play i zainstalować
na swoim smartfonie.

Dane techniczne
Cherokee Overland 2.2 l 195 KM z automatyczną skrzynią
biegów i napędem na cztery koła:
Wymiary: długość – 4623 mm, szerokość – 1859 mm,
wysokość – 1709 mm
Maksymalna masa całkowita pojazdu: 2494 kg
Pojemność bagażnika: 570 l (1555 ze złożonymi
siedzeniami)
Pojemność skokowa: 2184 cm3
Moment obrotowy: 450 Nm przy 2000 obr./min
Skrzynia biegów: automatyczna, 9 biegów
System napędu: Jeep Active Drive II
Prędkość maksymalna: 200 km/h
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h: 9,3 s
Emisje CO2: 179 g/km
Zużycie paliwa: 6,9 l/100 km w cyklu mieszanym
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ABARTH 595 TURISMO

MIŁOŚĆ
OD PIERWSZEGO
WEJRZENIA

Elegancki, dynamiczny, brawurowy.
Mały samochód spod znaku skorpiona
podarował nam podróż pełną
niesamowitych emocji i okazał się
doskonałym towarzyszem rozrywki
oraz codziennej jazdy po mieście.
Carola Popaiz, zdjęcia: Alessandro Lercara
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T

estowanie nowego modelu to zawsze czysta przyjemność. A jeśli jest nim Abarth, to do wrażeń
dochodzą jeszcze prawdziwe emocje. Ostatnio
przez kilka dni mieliśmy okazję testować model 595
Turismo, najmłodszy model z logo spod znaku skorpiona.
Nowa gama obejmuje pięć wersji, o mocy w zakresie
od 145 do 180 KM, z nadwoziem typu hatchback lub
kabriolet. Do wyboru są warianty wyposażenia: 595,
595 Pista, 595 Turismo, 595 Competizione i 695
Rivale. A jak na tym tle wypada „nasz” 595 Turismo. To
samochód zjawiskowo piękny i elegancki: asfaltowo
szary matowy lakier, sportowe siedzenia z brązowej
skóry ze zintegrowanymi zagłówkami i wyhaftowanym na
oparciu napisem Abarth, a także panele drzwi i dywaniki
tworzą razem prawdziwe arcydzieło. Centralna wstawka
na desce rozdzielczej jest satynowana, co ma podkreślać „agresywny” charakter tego samochodu, podobnie
jak pedały i dedykowane listwy progowe. Wykończenia
oraz obudowy lusterek wykonano w stylu satynowego
chromu. Najwyższy wyraz stylu stanowią przyciemniane
szyby tylne i dodatkowy, wyraźnie oddzielony od zestawu,
wskaźnik ciśnienia turbiny w trybie „Sport” – detal, który
z pewnością docenią pasjonaci szybkich samochodów. To
właściwie wyposażenie, które najlepiej łączy sportowy
charakter (nikt chyba nie ma wątpliwości, jakie jest
przeznaczenie tego samochodu), luksus i komfort.
Chociaż najmocniejszą wersją jest Competizione, to
Abarth Turismo 595, wyposażony w silnik 1.4 turbo
o mocy 165 KM, ma naprawdę waleczny temperament
i sprawia olbrzymią frajdę z jazdy. Testowaliśmy go w otoczeniu pięknych krajobrazów Oasi Zegna (nieopodal
miejscowości Biella), na drodze prowadzącej z Niziny
Padańskiej w góry, jednej z najpiękniejszych tras w Pie-
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moncie. Nie ma na niej zbyt wielu prostych odcinków.
I bardzo dobrze, ponieważ każdego Abartha powinno
się testować zwłaszcza na zakrętach.
Zaczynamy od dwóch sporych winkli, na których delektujemy się tym niesamowitym, chrapliwym dźwiękiem,
który w trybie „Sport” przyprawia o gęsią skórkę, a już
po chwili „pożeramy” jeden po drugim coraz ciaśniejsze
zakręty, wśród lasów jodłowych i bukowych. Samochód
jest krótki, a jego układ kierowniczy reaguje błyskawicznie.
Kierownica obszyta perforowaną skórą, z typowym dla
wyścigówek „wizjerem”, ułatwia prowadzenie.

Jesteśmy coraz wyżej, zakręty zaczynają zataczać pełne
koła. Sztywne zawieszenie i nisko położone nadwozie
595 sprawiają, że ma się wrażenie, iż samochód jest
przyklejony do drogi. Przycisk „Sport” potraﬁ zdziałać
cuda, jeśli chodzi o generowany moment, kalibrację
wspomagania kierownicy i reakcję pedału przyspieszenia. Dzięki łopatkom przy kierownicy można się poczuć
prawdziwym panem jazdy. Śmiałości dodaje bezpieczeństwo, jakie zapewnia 595 Turismo, bowiem nie brakuje
w nim wyposażenia technologicznego, które wspomaga
nieco nerwową jazdę, na przykład amortyzatory tylne
Koni z technologią FSD (Frequency Selective Damping),
które poprawiają zachowanie pojazdu na drodze. Napęd
przedni nie cierpi na podsterowność i jest niezwykle
precyzyjny za sprawą elektronicznego mechanizmu
różnicowego TTC (Torque Transfer Control), który sprzyja
rozładowywaniu mocy na asfalt, eliminując ewentualne
poślizgi. Felgi aluminiowe 17” Granturismo mają
zwiększoną powierzchnię wentylującą, która zapewnia
lepsze odprowadzanie ciepła, a tym samym większą
stałość sprawności hamulców. Prawdę mówiąc, mieliśmy okazję się o tym przekonać, gdyż na drodze leżało
sporo wielobarwnych liści. Dzięki wentylowanym tarczom
udaje nam się szybko zareagować, również na mokrej
nawierzchni.
Skrzynia biegów może mieć konﬁgurację 5-stopniową
manualną z łopatkami przy kierownicy lub sekwencyjną zrobotyzowaną. 595 Turismo ma godne podziwu przyspieszenie: które odczuwa się już przy niskich
obrotach, i to aż do 6000 obr./min. 100 km/h można

osiągnąć w zaledwie 7,3 sekundy. Prędkość maksymalna (niestety nie udało nam się tego sprawdzić)
wynosi 218 km/h. Dotarliśmy na sam szczyt, gdzie asfalt
się kończy i w dalszą drogę można udać się jedynie
pieszo. Widoki są wręcz bajkowe, możemy doskonale
podziwiać Nizinę Padańską i masyw Monte Rosa. Trudno
nam rozstać się z 595, dlatego wykorzystujemy ostatnie
chwile przed zmrokiem, by zrobić mu jak najwięcej zdjęć.
Grupki osób podchodzą, by podziwiać nasze Turismo.
Każdy zwraca uwagę na jego kolor. Ruszamy w drogę powrotną, gotowi stawić czoła zbliżającej się mgle.
W środku jednak, pomimo zmroku, wciąż świeci słońce:
towarzyszy nam muzyka, którą wybieramy z komórek
i odtwarzamy w systemie Uconnect dzięki podłączonym
do niego aplikacjom Apple CarPlay i Google Android
Auto, czyli najlepszym rozwiązaniom typu „smarthpone
mirroring”, które pozwalają nam szybko skorzystać ze
wszystkich funkcji i zawartości urządzeń mobilnych poprzez zainstalowany w samochodzie 7-calowy ekran
dotykowy. System BeatsAudio jest fenomenalny.
Włączamy się do ruchu drogowego. 595 posiada pakiet Urban, który obejmuje czujnik deszczu, zmierzchu,
a także czujniki parkowania. Naszym zdaniem to mały
Skorpion idealny do codziennego użytku, zawsze gotowy
odwdzięczyć się kierowcom, którzy poruszają się nim
po mieście. A do tego wszystkiego jego zużycie paliwa jest stosunkowo niskie, bowiem wynosi od 8,3
l/100 km w cyklu miejskim do 6,6 l/100 km w cyklu
pozamiejskim. Nie wspominając o jego pięknej sylwetce,
która przyciąga wzrok każdego.

595 Turismo
pozuje do
zdjęć, podczas
których
podziwiają go
grupki osób
przebywających
na punkcie
obserwacyjnym
Oasi Zegna.
Na zdjęciu
po lewej
fragment trasy
w jesiennej
scenerii
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NA PIERWSZYM PLANIE

Fiat 500 w MoMA
W słynnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku (MoMA)
zostanie oficjalnie zaprezentowany Fiat 500 serii F. Publiczność
będzie go mogła obejrzeć na trwającej od 10 lutego do 27 maja
2019 roku wystawie „The Value of Good Design”, która opowiada
historię przemysłowego wzornictwa.
Wystawiany w MoMA model to 500 serii F, najsłynniejsza 500
w historii, produkowana w latach 1965-1972. Jeśli policzymy inne
wersje (Sport, D, L, R) pierwszej generacji, między 1957 a 1975
rokiem wyprodukowano w sumie ponad cztery miliony tych aut.
Rozwój niezawodnych i ekonomicznych samochodów, jak Fiat 500,
miał na celu przede wszystkim zmotoryzowanie kontynentu
europejskiego po wojnie. Poprzez design i swoje kluczowe
znaczenie we włoskiej historii lat 50. XX w., Fiat 500 w połączeniu
z innymi kolekcjami wystawianymi w MoMA, reprezentuje wiele
typowych cech modernistycznego wzornictwa tamtych czasów.
W 2007 roku wprowadzono na rynek Fiata 500 nowej generacji.
Dzisiejsza 500 także odniosła ogromny sukces na świecie,
zdobywając wiele nagród, w tym tytuł „Samochodu Roku” oraz
„Compasso d’oro”.

Mopar® Connect to nowy zestaw usług online
mających poprawić bezpieczeństwo pojazdów
i umożliwić kontrolowanie ich na odległość; są one
ściśle powiązane z usługami online Uconnect LIVE
(np. eco:Drive, Jeep Skills i TomTom LIVE), do których
teraz dołączyły usługi my:Car z nowymi funkcjami,
my:Assistant i my:Remote Control. Klienci, którzy
wybiorą Mopar® Connect, mogą korzystać z szeregu
usług dodatkowych, również poprzez aplikację
Uconnect LIVE, w tym takich usług, jak Pomoc
drogowa, Pomoc w razie wypadku lub Pomoc w razie
kradzieży. Można również dzięki niemu np. zablokować
lub odblokować drzwi samochodu, bądź otrzymać
powiadomienie, jeśli prowadząca go osoba przekroczy
wyznaczony limit prędkości lub opuści wytyczony
wcześniej na mapie obszar. Mopar® Connect
wyświetla lokalizację zaparkowanego samochodu
i informacje o poziomie naładowania akumulatora,
ciśnienia w oponach i poziomie paliwa. Za sprawą
usług Mopar® Connect klient może otrzymywać
powiadomienia, np. o konieczności naładowania
akumulatora lub wymiany oleju. W razie wypadku
drogowego Mopar® Connect powiadamia Centrum
obsługowe, które wysyła na miejsce zdarzenia
niezbędną pomoc. Podobna procedura ma miejsce
w przypadku kradzieży pojazdu.
Nowy projekt Moparu zadebiutował w rodzinie Fiata
500 Mirror. Jednocześnie Mopar wprowadza
Mopar® Connect, jako produkt akcesoryjny, który
będzie można nabyć już po zakupie samochodu.

Gladiator: nowy pick-up Jeepa
Marka Jeep zaprezentowała podczas salonu samochodowego
Los Angeles Motor Show nowy model Gladiator. Samochód ten
kontynuuje tradycję pick-upów tej marki. Gladiator, bazujący na
5-drzwiowej odmianie modelu Wrangler, jest od niej dłuższy
o 78 cm. Samochód ten posiada również o 48 cm większy
rozstaw osi, co korzystnie wpływa na komfort przewożenia
ładunku. Początkowo nowy model Jeepa wyposażony będzie
w benzynowy silnik 3.6 Pentastar V6, natomiast w 2020 roku
dołączy do niego jednostka wysokoprężna 3.3 EcoDiesel V6.
Wraz z pojawieniem się modelu Gladiator uruchomiona zostanie
oferta marki Mopar, która obejmować będzie ponad 200 nowych
części i akcesoriów przeznaczonych dla tego samochodu.
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przygotowane przez redakcję

Potrójne zwycięstwo marek FCA
na Arab Wheels Awards 2018
Dzięki nagrodom przyznanym markom Alfa Romeo, Jeep® i Ram,
grupa FCA odniosła potrójne zwycięstwo, ogłoszone podczas
prestiżowej ceremonii Arab Wheels Awards 2018, zorganizowanej
przez wydawnictwo Trace Media. Alfa Romeo Stelvio, pierwszy SUV
wyprodukowany w 108-letniej historii marki, zdobył tytuł Small
Premium SUV of the Year. Sukces odniosła również nowa
generacja kultowego Jeepa Wrangler: JL. Uznawany za króla
terenowej jazdy, nowy Wrangler jest nie tylko najzwinniejszym
Wranglerem w historii jazdy off-roadowej i mistrzem jazdy
terenowej, ale także wyjątkowym samochodem do codziennej jazdy
miejskiej. Amerykańskie media społecznościowe doceniły także
nowego Rama 1500 Limited 2019, który wygrał w segmencie
pick-upów. Aby wziąć udział w Arab Wheels Awards, model musi
być całkowicie nowy lub w znaczący sposób odnowiony. Musi być
również dostępny na rynku przed oficjalnym ogłoszeniem modeli
nominowanych do poszczególnych kategorii.

Tajemnice dynamiki
jazdy Alfy Romeo

MOPAR otwiera nowy
ośrodek logistyczny

Po raz pierwszy Alfa Romeo ujawnia sekrety w modelach
Giulia i Stelvio dotyczące prowadzenia i dynamicznej jazdy.
Testy odbyły się w Balocco, w Ośrodku Badawczym Grupy
FCA. Warsztaty skupiają się np. na innowacyjności napędu
Q4 z technologią 4x4, zaprojektowanym do zarządzania
właściwościami jezdnymi pojazdu oraz na Integrated Brake
System, który skraca drogę hamowania na każdym rodzaju
nawierzchni. Uwagę przywiązywano również do technologii
Torque Vectoring, zapewniającej maksymalną kontrolę
napędu oraz na opatentowaną przez Alfę Romeo
architekturę zawieszeń AlfaTM Link, zapewniającą
rewelacyjną jakość prowadzenia.

Legendarna fabryka Fiata w Rivalcie, niedaleko Turynu,
gdzie kiedyś produkowano m.in. Fiata 124 Spider, Dino,
128, Uno, Tipo, Ritmo, Bravo, Lancię Delta, Lancię K i Alfę
Romeo 166, zostanie przekształcona we wzorcowy ośrodek
logistyczny Mopar do obsługi rynków globalnych, głównie
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Fabryka stanie się
innowacyjnym magazynem, spełniającym kryteria
oszczędności energetycznej i zrównoważonego rozwoju
do przechowywania i dystrybucji akcesoriów oraz części
zamiennych. Nowy ośrodek obsługiwać będzie 5 000
adresatów, redukując znacznie czas dostawy do dealerów
i zakładów naprawczych, a także poprawiając jakość
obsługi klienta.
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SKUTECZNY PROJEKT

AUTOMATYZACJI
W poprzednich wydaniach gazety
omówiliśmy założenia i cele Plant Academy
w Tychach, a także projekty realizowane
w Laboratoriach Wydziałowych w Spawalni
i Lakierni. Dziś przyszedł czas na Montaż.
Jakub Wężyk, zdjęcia: I. Kaźmierczak, M. Feodorów

P

racownicy Utrzymania Ruchu oraz Kaizen Team na
Montażu opracowują i wykonują w ramach Plant Academy
nie tylko rozwiązania usprawniające
dany proces, ale również sprawiające, by praca na poszczególnych
stanowiskach była bezpieczniejsza
i bardziej ergonomiczna. „Każda potrzeba stworzenia nowego rozwiązania bierze się z prowadzonych

22 FCA wokół Nas

systematycznie w Blue Roomie
analiz. Jeśli okazuje się, że proces
na danym odcinku linii nie jest optymalny, wówczas szukamy rozwiązań,
które umożliwią jego poprawę” –
mówi Paweł Podlawski, kierownik
w Jednostce Produkcyjnej Montażu,
wskazując tym samym na przyczynę
powstawania każdego z projektów
realizowanych w Ramach Plant Academy przez tyski zakład.

LICZY SIĘ EFEKTYWNOŚĆ
Jak podkreślają pracownicy Montażu, powodem występowania strat
są najczęściej działania bez wartości dodanej, które pracownik
musi wykonać, by przeprowadzić
dany proces. „Często okazuje się,
że niektóre czynności związane
z montażem samochodu pochłaniają zbyt dużo czasu i energii pracownika. To właśnie w takich przy-

padkach staramy się stosować
automatyzację, dzięki której tego
typu pracę wykonywać będzie maszyna, co pozwoli pracownikowi
zająć się bardziej efektywnymi
działaniami” – wyjaśnia Michał
Lach, kierownik Utrzymania Ruchu
w Jednostce Montażu.
Największy potencjał do automatyzacji mają te czynności, które
są powtarzalne; po wdrożeniu
danego projektu nie wymagają one
bowiem regularnej interwencji pracownika, który musiałby np. zmieniać parametry pracy maszyny odpowiadającej za ich wykonywanie.
„Doskonałym przykładem takiego
właśnie rozwiązania są układy
kartezjańskie, które obecnie uruchamiamy w naszej jednostce –
mówi Paweł Podlawski. – Zdecydowaliśmy się na tego typu urządzenia, ponieważ w swojej konstrukcji nie wymagały żadnych
systemów wizyjnych bądź autoadaptacyjnych, które zwiększyłyby ich koszt oraz poziom
skomplikowania. Układy te wykonują pracę w trzech osiach
XYZ, co w przypadku takich czynności, jak rozładunek szyb z palety
jest zupełnie wystarczające. Zanim
zabraliśmy się za budowę stacji
z kartezjanami, sprawdziliśmy, ile
kosztowałoby uruchomienie podobnego stanowiska z zastosowaniem robotów, które mogą pracować w sześciu osiach. Okazało się, że koszt jej stworzenia
byłby czterokrotnie wyższy. Ponadto roboty te oferowałyby możliwości, które nie byłyby w pełni
wykorzystane na tym obszarze.
Układ kartezjański to zatem doskonały przykład rozwiązania,
które oferuje satysfakcjonującą
nas funkcjonalność, a jednocześnie jest uproszczone do maksimum, dzięki czemu udało się
ograniczyć koszt jego wdrożenia w zakładzie” – podkreśla szef
Montażu.

OD IDEI DO GOTOWYCH
ROZWIĄZAŃ
Najnowszym projektem zrealizowanym w ramach Plant Academy
w Jednostce Montażu jest układ kartezjański odpowiadający za przygotowanie przedniej szyby samochodu pod sekwencję. „To
kompleksowe rozwiązanie polega
na układaniu szyb w kolejce przez
kartezjany. Następnie pracownik pobiera szybę, by wykonać operację
primerowania (przygotowanie do naniesienia kleju). Po wykonaniu tej
operacji szyby automatycznie ładowane są do wózków sekwencyjnych
i transportowane na odpowiednią linię – wyjaśnia Michał Lach. – Jest
to rozwiązanie, dzięki któremu praca
na stanowisku jest mniej obciążająca dla pracownika. Do tej
pory musiał on bowiem samodzielnie pobierać ciężkie szyby z palety,
przenosić je i układać w odpowiednim miejscu, by po primerowaniu
umieścić je na wózku. Dziś tę czynność wykonuje za niego maszyna” – tłumaczy, zaznaczając
przy tym, że projekt ten powstał przy
częściowym wykorzystaniu znajdujących się w fabryce podzespołów,
które po spełnieniu swojej funkcji
zostały wycofane z użytku. „Budując
szybowiec, bo tak zwykliśmy nazywać ten układ kartezjański, wykorzystaliśmy zamortyzowane już urządzenie w celu
stworzenia

Paweł
Podlawski
i Michał Lach

podstawy całego układu. Elementy
ruchome odpowiadające za wykonanie poszczególnych operacji są
natomiast nowe i zostały wykonane
we współpracy z firmami zewnętrznymi. Należy przy tym zaznaczyć, że
sam mechanizm odpowiadający za
pobieranie szyby i układanie jej na
linii, to w pełni nasz autorski projekt” – podkreśla Michał Lach.

Po prawej:
Adrian
Tomaszewski
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Kluczowym elementem tego rozwiązania jest oprogramowanie,
które steruje całym urządzeniem.
Zostało ono zaprojektowane tak, by
maksymalnie uprościć przeładunek szyb. „Do tej pory proces
ten odbywał się osobno na dwóch
liniach. Zaprojektowany przez nas
układ pozwala natomiast przeładowywać szyby w jednym miejscu,
z tych dwóch linii jednocześnie, co
znacznie uprościło tę czynność oraz
pozwoliło ograniczyć jej koszt.
Urządzenie to nie jest jednak jedynym tego typu układem kartezjańskim w Montażu. Obecnie kończymy bowiem budowę podobnego

rozwiązania odpowiedzialnego za
układanie w sekwencji szyby tylnej.
Proces jego budowy wpisuje się
w charakter Plant Academy, ponieważ realizowany jest przy wykorzystaniu zdobytej dotychczas
wiedzy i doświadczenia”.

Kolejnym istotnym projektem jest
automatyczny wózek do transportu pojazdu opuszczającego linię produkcyjną. Pomysł ten wyniknął z faktu, że do tej pory czynność
ta wykonywana była przez pracownika, który musiał wsiąść do świeżo
wyprodukowanego samochodu
i przejechać nim w miejsce
składowania. „My postanowiliśmy
zautomatyzować ten proces, projektując wózek, który podczepia się
do przedniej osi pojazdu i samoczynnie przewozi go w miejsce składowania, a następnie, po rozładunku, wraca po kolejne auto.
Urządzenie to przydatne będzie
zwłaszcza w sytuacji, kiedy znajdującego się jeszcze na linii samochodu nie da się z jakiegoś powodu
uruchomić. Dzięki temu rozwiązaniu
możliwe będzie zabranie go stamtąd bez użycia siły mięśni pracowników. Rozwiązanie to jest naszym autorskim projektem
i zostało zrealizowane przy wykorzystaniu ręcznych wózków, które
posiadaliśmy w fabryce. Obecnie
znajduje się ono w fazie testów i jest
doskonałym przykładem projektu,
który sprawi, że pracownik wykonujący do tej pory pracę bez war-

Marcin Ogórek (po lewej), elektronik
Utrzymania Ruchu w Jednostce Montażu

tości dodanej, będzie mógł zmienić
stanowisko, które umożliwi mu wykonywanie czynności przynoszących realne efekty”.

Jestem autorem dwóch stanowisk szkoleniowych
zbudowanych w ramach Plant Academy:
Simatic S71200 i 1500. Powstały one po to,
by pracownicy, którzy wcześniej nie mieli
styczności z podobnymi urządzeniami, mogli
nauczyć się ich obsługi, czyli w tym wypadku
programowania sterowników PLC. Dlatego jeśli
zaistnieje taka potrzeba, zabieramy daną grupę
pracowników do sali szkoleniowej Plant
Academy, gdzie znajdują się oba urządzenia
i uczymy ich obsługi danego typu sterownika.

W ZESPOLE SIŁA
Poza tworzeniem nowych projektów
istotnym elementem działalności
Plant Academy jest ciągłe zwiększanie kompetencji pracowników, a następnie dzielenie się nimi
z innymi osobami zatrudnionymi
w fabryce. Dzięki stanowiskom
szkoleniowym, pracownicy mogą
przyswajać wiedzę w bezpieczny
i praktyczny sposób, nie ingerując
w funkcjonowanie linii. „Jeśli
przykładowo zaistnieje potrzeba uruchomienia nowego robota na danym
odcinku linii, możemy wykorzystać
stanowisko szkoleniowe w Plant
Academy, by nauczyć się przeprowadzać ten proces, a następnie tę wiedzę przekazać naszym kolegom. Dzięki temu mogą oni nabyć
odpowiednie kompetencje, zanim
rozpoczną pracę na linii” – wyjaśnia
Adrian Tomaszewski, specjalista
Profesjonalnego Utrzymania Ruchu.
Jednym z tego typu stanowisk, zbudowanych w ramach Plant Academy, jest stacja do podawania
szyb bocznych. Została ona stworzona w związku z budową zautomatyzowanego stanowiska na linii
produkcyjnej. „Ma ona charakter

uruchomieniowy, ponieważ tam
możemy przetestować różne
rozwiązania, zanim wdrożymy je
na linii – wyjaśnia Bogumił Grzybowski (zdjęcie powyżej), specjalista Profesjonalnego Utrzymania
Ruchu. – Doskonałym tego przykładem jest paleta, z której pobierane są szyby. Na początku jej wzór
był zupełnie inny niż obecnie. W ramach Plant Academy już na etapie
projektowania tego elementu,
mogliśmy wyeliminować różne jego
wady, dzięki czemu na linię ostatecznie trafiła paleta, której parametry są optymalne”.

Robert Manzel (na dole, pierwszy z lewej
wraz z zespołem LCA Kaizen Team)
Jako członek grupy LCA zajmuję się
programowaniem sterowników dla urządzeń,
których celem jest eliminowanie ciężkiej pracy,
jaką do tej pory musieli wykonywać pracownicy.
Moje działania przy tego typu maszynie trwają
zazwyczaj kilka tygodni. Po zainstalowaniu jej
na linii rozpoczyna się bowiem proces pisania
odpowiedniego programu do jej obsługi,
a następnie testy umożliwiające wykrycie
ewentualnych niedoskonałości oraz ich
wyeliminowanie. Przykładem rozwiązania, które
zaprogramowałem, jest system automatycznego
wypinania wózków na linii AB ZTM1.
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ROŚNIE ZNACZENIE

SPRZEDAŻY FLOTOWEJ
Aż 342-metrowe stoisko zajęła Grupa
FCA Poland na jubileuszowych, dziesiątych
targach motoryzacyjno-biznesowych
Fleet Market 2018 w Warszawie.
Anna Borsukiewicz, zdjęcia: Jerzy Kozierkiewicz

O

dbyły się one w listopadzie, po raz pierwszy
w nowym miejscu,
w Global EXPO na Żeraniu, czyli
na terenie byłej FSO. Przeniesienie
tych największych targów branży
flotowej w Europie ŚrodkowoWschodniej do dawnej hali produkcyjnej o powierzchni aż 12 tys. m2,
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przekształconej w obiekt wystawienniczy, było znakomitym pomysłem. Pozwoliło prezentującym się
firmom na efektowniejszą ekspozycję pojazdów, a także wszelakich
„narzędzi” służących do obsługi
technicznej, finansowej i logistycznej flot samochodowych. Ułatwiło też odwiedzającym targi, a było

ich aż 10 tysięcy, spotkania i rozmowy biznesowe, będące jednym
z najważniejszych elementów tej
branżowej imprezy. Przedstawiciele
firm mogli się zapoznać z aż 200
modelami samochodów osobowych oraz dostawczych, przeznaczonych dla biznesu i zaznajomić
się z ofertami 150 wystawców.

PRZEMYŚLANA
EKSPOZYCJA
FCA Poland, uczestnicząca w targach Fleet Market od pierwszej
ich edycji, zajęła w żerańskiej hali
miejsce tuż przy wejściu do niej. Tak
więc każdy z odwiedzających targi
musiał przynajmniej przejść obok
prezentowanych pojazdów, a większość zatrzymywała się, by obejrzeć
ekspozycję. Była ona nie tylko obszerna, bo zajmowała 342 metry
kwadratowe, ale i bardzo efektowna. Na tle białych ścian, prezentujących loga marek Grupy FCA
i filmy reklamowe jej pojazdów,
ustawiono auta: szare Fiaty Tipo
w wersjach pięciodrzwiowych i Station Wagon sąsiadowały z niebieskim SUV-em 500X. Obok stały niebieskie Alfy Romeo – Giulia w wersji
Veloce oraz Stelvio łączący sportowy charakter z wygodą klasycznego SUV-a. Biały był pick-up Fullback z zabudową energetyczną, reprezentujący markę Fiat Professional. Oddzielne miejsce zajmował
Jeep Compass oraz dwa modele:
Renegade uznany przez „4x4 Magazine” za „Najlepszy Kompaktowy
SUV Roku” i Cherokee w nowej stylistyce i z jeszcze bogatszym wyposażeniem. Na początku były one zasłonięte, bo na tegorocznych targach
zostały po raz pierwszy zaprezentowane klientom biznesowym.
„Wszystko, co pokazaliśmy było
przemyślane – mówi Bartłomiej
Brzozowski (na zdj. poniżej), szef
sprzedaży flotowej FCA Poland. –
Ekspozycja została zbudowana pod
kątem dużych, średnich i małych
firm tworzących swoje floty pojazdów. Rodzina Fiata Tipo jest liderem
w sprzedaży flotowej, Alfy Giulia
i Stelvio są atrakcyjne dla klientów
z małego biznesu. Fullback jest
przeznaczony natomiast dla specjalnych klientów, zajmujących się
np. pracami monterskimi. Dlatego
pokazaliśmy auto ze specjalistyczną
zabudową, by w ten sposób pro-

mować je na rynku. Podobnie jest
z Fiatem 500X, modelem po liftingu,
z nowym wnętrzem i wyposażeniem
odpowiadającym klasie Premium,
a także z nowymi silnikami o pojemnościach 1 i 1,3 l, powstającymi w Bielsku-Białej i odznaczającymi się niską emisją CO2.
Każdy model ma swoich odbiorców,
o różnorodnych potrzebach i wymaganiach”.

JEEP Z NAGRODAMI
W błyskach świateł i dymach,
a także w obecności licznych gości
targów Fleet Market hostessy pracujące na stoisku FCA Poland zdjęły
zasłony spoczywające na dwóch
premierowych modelach Jeepa
– białych Renegade’ach i Cherokee.
Ta globalna już marka odgrywa coraz znaczniejszą rolę w sprzedaży
flotowej grupy FCA. Jak podkreśla
Rafał Grzanecki, dyrektor marketingu FCA Poland, niemal 80%
Jeepów trafia do firm: „Wśród
nich połowa to model Renegade.
Przy okazji wprowadzenia nowego
rocznika modelowego zmieniono
jego wygląd zewnętrzny, a pod maski aut trafiły wspomniane już
wcześniej silniki z Bielska-Białej”.
Również Jeep Cherokee, odświeżony po face liftingu, otrzyma od
stycznia nowy silnik benzynowy
o pojemności 2 litrów.
„Rodzina Jeepa powiększa się
z roku na rok” – uzupełnia Rafał
Grzanecki, przypominając, że
w ciągu 10 miesięcy zaprezentowano cztery gruntownie odświeżone

lub zupełnie nowe modele. Zapowiedział też wprowadzenie w najbliższych latach zupełnie nowych
modeli, m.in. z segmentu rynkowego A/B-SUV i elektryfikację
samochodów marki Jeepi.
Wyrazem uznania dla marki Jeep
było wyróżnienie przyznane przez
redakcję magazynu „Fleet” za nowoczesną gamę samochodów SUV
i najbardziej dynamiczny wzrost
sprzedaży do firm. Statuetkę z rąk
redaktora Michała Hutyry i dyrektora
handlowego magazynu „Fleet”
Krzysztofa Turczaka odebrał Bartłomiej Brzozowski.
W jego ręce trafił też certyfikat DTF
za udział Jeepa Compassa w Długodystansowym Teście Flotowym,
autorskim projekcie magazynu
„Fleet”. „Takie testy są prowadzone

Przedstawiciele
magazynu
„Fleet” –
Michał Hutyra
i Krzysztof
Turczak
wręczają
statuetkę dyr.
Bartłomiejowi
Brzozowskiemu
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Premierowe
modele Jeepa.
Poniżej:
Rafał
Grzanecki

już od 10 lat – wyjaśnia Przemysław Dobrosławski, redaktor naczelny nowego magazynu „Fleet.
Samochody użytkowe”, główny koordynator przedsięwzięcia. – Osobami testującymi samochody są
managerowie z firm mających duże
floty samochodowe, praktycy i eksperci rynku motoryzacyjnego, którzy
na naszych łamach dzielą się opiniami o autach”.
„Grupa FCA przekazała do prób dwa
Compassy – mówi Bartłomiej Brzozowski. – Były w testach przez pół
roku, jeździli nimi kierownicy flot
i „zakupowcy” z dużych firm. Ich
opinie mają znaczenie, bo samochody są oceniane pod względem użyteczności we flotach.
Równie ważne dla nas jest też to,
że za pośrednictwem testu Compassy zostały zaprezentowane ludziom, którzy do tej pory nie mieli
styczności z pojazdami marki Jeep.
To zresztą nie jest nasz pierwszy
udział w długodystansowych
testach magazynu „Fleet”.
W zeszłym roku otrzymaliśmy
certyfikat dla Fiata Tipo.
W przyszłym też zamierzamy
przekazać do prób dwa 2 modele aut z grupy FCA,
w tym jeden pojazd
dostawczy” – uzupełnia Brzozowski.

ZMIANA PROPORCJI
RYNKOWYCH
Pojęcie „floty samochodowe” jest
bardzo pojemne. Mieści w sobie
zarówno duże grupy pojazdów osobowych czy dostawczych lub specjalistycznych, jak i niewielkie ich
zestawy, a nawet pojedyncze auta
służące w pracy drobnym przedsiębiorcom. „Obecnie zmieniają się
proporcje sprzedaży w kierunku
klienta flotowego – twierdzi Bartłomiej Brzozowski. – Można je
określić na 70% jako sprzedaż flotową (przy wspomnianej już pojemnej definicji „floty”), a 30% kupujących stanowią klienci prywatni.
W FCA dynamicznie jako flotowa
rośnie marka Jeep, którą jest
zainteresowana głównie grupa
średnich przedsiębiorców. Porównując tegoroczne wyniki sprzedaży
flotowej (do końca października)
z tym samym okresem ubiegłego
roku, mogę podać, że wówczas
sprzedano 1290 Jeepów, a teraz
1950. Największym zainteresowaniem cieszy się model Renegade, ale dobre wyniki ma również Compass z 80% sprzedażą
dla klientów flotowych. Jeśli chodzi
o Alfę Romeo, sprzedaliśmy o 300
samochodów więcej, a do wzrostu
przyczynił się zwłaszcza model
Stelvio. Fiat utrzymał poziom

sprzedaży, przy czym warto odnotować podwojenie tej marki w sektorze wynajmu krótkoterminowego” – uzupełnia Brzozowski.
Jak widać, bardzo różne są oczekiwania i potrzeby klientów flotowych. Różne są też tendencje. Na
przykład skończyła się era kupowania samochodów „gołych” do
flot, bo ich właściciele większą
uwagę przywiązują do wyposażenia
pojazdów zapewniających bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Nie bez znaczenia jest też wartość rezydualna aut, czyli ich wartość po zakończeniu leasingu –
znacznie wyższa, gdy pojazd jest
dobrze wyposażony.
Tendencjom tym stara się odpowiadać Grupa FCA, proponując klientom flotowym atrakcyjne oferty,
takie jak leasing 100%, zawierające
całkowity koszt nabycia pojazdu
równy jego cenie, bez ukrytych dopłat lub promując sprzedaż aut z ratami miesięcznymi obejmującymi
wszystkie koszty ich eksploatacji
(oczywiście poza wlewaniem paliwa). „Pierwszą taką ofertę przygotowaliśmy dla Jeepa Compass –
opowiada Bartłomiej Brzozowski. –
Miesięczna rata dla klienta wynosi
w niej 1506 zł netto. Taką sprzedażą
objęte będą wszystkie marki samochodów naszej grupy”.
Takie m.in. propozycje były prezentowane podczas targów Fleet Market, na które zaproszono 50 najważniejszych klientów flotowych Grupy FCA. Wszyscy dopisali. To zresztą efekt systematycznych kontaktów z nimi, najczęściej
budowanych latami. Ale targi flotowe są również okazją do nawiązywania nowych kontaktów i to poważnych, bo nie ma na nich przypadkowych „oglądaczy”. „Przychodzą tu szefowie firm i ludzie podejmujący w nich decyzje zakupowe.
To obecnie najważniejsze dla
nas targi” – podsumowuje Bartłomiej Brzozowski.

WIRTUALNE MIASTECZKO
SZKOLENIOWE FCA
Wraz z „Sustainability Boulevard” oﬁcjalnie
zainaugurowano „FCA Learning City”,
platformę, na której pracownicy mogą
wybrać własną ścieżkę zdobywania wiedzy.
Carola Popaiz

P

ozytywne efekty projektu pilotażowego w FCA
Services sprawiły, że w ubiegłym roku Grupa
postanowiła otworzyć wirtualne miasteczko szkoleniowe – FCA Learning City, do którego
można wejść przez portal dla pracowników o dowolnej
porze, przez siedem dni w tygodniu. W FCA Learning
City każdy może samodzielnie decydować
o swojej ścieżce rozwoju, zdobywać
nową wiedzę i sprawdzić swoje
wyniki poprzez udział w niełatwych
interaktywnych grach. Ponadto,
wykorzystując zasady panujące
w sieciach społecznościowych,
pracownicy mogą dzielić się z innymi
swoimi
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spostrzeżeniami na temat omawianych zagadnień
i aktywnie działać w społeczności tego wirtualnego
miasta. FCA Learning City to również miejsce, w którym można pochwalić się przed innymi zdobytymi
umiejętnościami.
Jako pierwszy w miasteczku został otwarty „Bulwar
Sustainability” poświęcony tematyce zrównoważonego
rozwoju. Najlepsi uczestnicy „Sustainability Boulevard”,
uzyskując w tej inicjatywie godne podziwu wyniki, zostali zaangażowani do „Business Challenge”, dzięki
któremu mogli wziąć udział w projektach związanych
z tematyką zrównoważonego rozwoju i zaproponować
swoje pomysły kierownictwu Grupy.
Niedawno ruszyła druga edycja „Bulwaru Sustainability”,
skierowana do blisko 50 tys. pracowników i dostępna
w 8 językach. Jest ona bogatsza pod względem zawartości, zawiera pięć obszarów i stawia uczestnikom jeszcze
większe wyzwania. Pierwszym miejscem w „Sustainability Boulevard”, do którego warto wejść, jest strefa
„Info Point”, w której dostępne są informacje
pozwalające prawidłowo poruszać się
po bulwarze. Jest też „Resource Center” proponujący
materiały szkoleniowe z ﬁl-

ATHLETIC FIELD

RESOURCE CENTER

UZNANANIE ZA DOSKONAŁOŚĆ
KONAŁOŚĆ
Pod koniec listopada „FCA Learning
ng
WALK OF FAME
WALL
City” otrzymał prestiżowe wyróżnienie
ienie
„Excellence & Innovation HR Award”.
rd”.
zie to proponuje
W uzasadnieniu czytamy: „narzędzie
sprawiedliwy model, ponieważ bazuje
azuje na idei, w której
pracownicy mają równe szanse dostępu
ostępu do wiedzy i możliwość
wykazywania się swoim talentem głównie przed samymi sobą, ale też
przed społecznością miasteczka”.. Projekt ten w znaczący sposób rewolucjonizuje
oleń, umożliwiając: ciągłe analizowanie potrzeb
dotychczasowe podejście do szkoleń,
szkoleniowych według zasady „z dołu do góry”; zorganizowanie nauki według celów; precyzyjną korelację pomiędzy
kosztami i wynikami kształcenia; szeroki zakres analiz, który
ó pozwala na sprawdzanie rezultatów,
ó wpływu na biznes i stylów
ó
zdobywania wiedzy, a także identyﬁkację potencjalnie najbardziej interesujących zasobów.
mami, interaktywne kursy, linki do oﬁcjalnych komunikatów i bilansów Grupy. W streﬁe „Wall” uczestnicy mogą
dzielić się swoimi opiniami. „Athletic Field” umożliwia
rywalizację z kolegami w podzielonej na dwa poziomy
grze, która uczy i informuje o kluczowych zagadnieniach
związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pytania, które
czasami wymagają udzielenia kilku odpowiedzi, mogą
dotyczyć codziennych sytuacji każdego pracownika
lub obejmować scenki interaktywne. Z kolei „Walk of
Fame” to miejsce, w którym można obejrzeć szczególne
osiągnięcia kolegów w obszarze „Athletic Field”.
Dzięki sukcesowi „Sustainability Boulevard” powstały
kolejne obszary miasteczka. Dla ponad 30 tys. pracowników został otwarty „Bulwar Leadership”, a można
w nim uczestniczyć w sesjach szkoleniowych
z „Learning coachami”, ekspertami wspomagającymi naukę poprzez nieustanne stymulacje oraz informacje zwrotne
w zakresie poprawy. Przewidziano też
„Languages & Cross-Cultural
Boulevard” skierowany do
blisko 21 tysięcy pracowników. To
miejsce

w miasteczku szkoleniowym, które oferuje kursy językowe oraz tzw. „pigułki wiedzy”, pozwalające skutecznie
poruszać się po tak międzynarodowym i zróżnicowanym
środowisku, jaki stanowi nasza Grupa, w której różnorodność uważana jest za jedną z kluczowych wartości.
Wkrótce w wirtualnym miasteczku otwarta zostanie
nowa dzielnica – „District Manufacturing”, miejsce
zintegrowane z systemem tradycyjnych szkoleń prowadzonych w „Plant Academy”, które sprawi, że pracownicy
zakładów Grupy jeszcze szybciej i elastyczniej będą mogli
nabywać nowe kompetencje.
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WYTĘSKNIONY

GOŚĆ

Co roku z niecierpliwością czekają na
niego wszystkie dzieci na całym świecie.
Nic dziwnego – w końcu to Mikołaj,
specjalista od dostarczania radości.
Jakub Wężyk, zdjęcia: I. Kaźmierczak, M. Feodorów

T

en wyjątkowy starszy pan
z siwą brodą, ubrany
w charakterystyczny czerwony strój, przez cały rok czyni
przygotowania, by w grudniu odwiedzić czekające na niego dzieci
i wręczyć im wymarzone prezenty.
W tym roku, podobnie jak w latach
ubiegłych, dostarczył je także ponad 7,7 tys. dzieciom pracowników polskich spółek Grupy
Fiat Chrysler Automobiles: FCA
Poland, FCA Powertrain Poland,
FCA Services Polska, FCA Group
Purchasing Poland, Sadi Polska,
Sirio Polska, Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko, Magneti
Marelli Poland, Magneti Marelli
Aftermarket, Plastic Components
Fuel Systems Poland, Plastic Components And Modules Poland, Gestin Polska, a także dzieciom pracowników Fenice Poland i Denso
Thermal Systems Polska.
2 grudnia na zaproszenie spółki
Gestin Polska, organizatora imprez,
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sanie Mikołaja zaparkowały
w trzech miastach: w BielskuBiałej, Tychach i w Sosnowcu.
W Bielskim Centrum Kultury dzieci
otrzymały od niego podarki i obejrzały występ Pierwszego Teatru Baniek Mydlanych. W tyskim Teatrze
Małym obdarowane prezentami
dzieci z roczników 2011-2014
obejrzały spektakl „Jak Rumcajs
Cypiska Ratował”, a starszaki
z roczników 2007-2010 przedstawienie „Ania z Zielonego Wzgórza”. W Sosnowcu Mikołaj spotkał
się z dziećmi pracowników spółek
Magneti Marelli w kinie Helios, a po
rozdaniu upominków zaprosił je do
udziału w projekcji filmu „Grinch”.
Dla dzieci z roczników 2003-2006
oraz 2015-2018 upominki odebrali
rodzice w swoich zakładach pracy.
Mikołaj nie zapomniał także o dzieciach pracowników Teksid Iron Poland, których odwiedził w Teatrze
Elektrycznym w Skoczowie.
W spotkaniu z nim udział wzięło

270 dzieci. Dla każdego uczestnika przygotowana była duża
paczka ze słodyczami oraz upominek w formie zabawki bądź gry
edukacyjnej. Dzieci uczestniczące
w spotkaniu podzielone były na
cztery grupy wiekowe. Dla dwóch
młodszych przygotowano spektakl
teatralny „Pracownia Świętego
Mikołaja”, natomiast starsi wzięli
udział w projekcji filmów „Poczta
Świętego Mikołaja” oraz „Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa”.
Wszystkie spotkania z Mikołajem
były wyjątkowe: pełne ciepła,
uśmiechu i pozytywnych emocji.
Tym bardziej że dzieci otrzymały
zapewnienie, że Mikołaj ponownie
odwiedzi je za rok. Być może wówczas wraz z nimi będziemy nasłuchiwać dzwonków sań i głośnego
ho, ho, ho!, czyli znaków zwiastujących jego przybycie. Bo przecież
w głębi serca wszyscy chcielibyśmy
w niego wierzyć, prawda?

Tychy

Bielsko-Biała

Skoczów

LUDZIE Z PASJĄ

WARTO

MARZYĆ!
„Wejście na Elbrus to było jedno z moich
marzeń. Spełniło się 22 sierpnia 2018 roku”
– mówi Ryszard Barteczko, pracownik Sirio
Polska w Bielsku-Białej, który do zdobycia
najwyższego szczytu Kaukazu
przygotowywał się przez rok.
Anna Szafrańska, zdjęcia: Archiwum Ryszarda Barteczko
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„Gdy stanąłem na wierzchołku góry,
czułem satysfakcję i wielką radość.
Ten moment, gdy z wrażenia kręci
się w głowie, a widoki zapierają dech
w piersiach, jest ukoronowaniem
ogromnego wysiłku” – opowiada
Ryszard Barteczko.
Elbrus (5642 m n.p.m.), nazywany
również „Dachem Kaukazu” i zaliczany do Korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów siedmiu kontynentów, ma wśród himalaistów opinię humorzastego. Charakteryzuje
się bowiem zmienną pogo-dą. „Dla
nas Elbrus był łaskawy. Kiedy wchodziliśmy na szczyt, świeciło słońce
i była świetna widoczność. Niewiele
osób ma takie szczęście” – dodaje
pan Ryszard.

„ŚLĄSKI” KLIMAT
Taka wyprawa to wiele miesięcy
przygotowań i to nie tylko kondycyjnych. Trzeba było załatwić m.in. wizę

do Rosji. Chociaż – jak przyznaje
Barteczko – nie było z tym żadnego
problemu. „Lecieliśmy do Moskwy,
a stamtąd do Mineralnych Wód,
skąd busem dotarliśmy do miejscowości Azau (2300 m n.p.m.),
która leży u podnóża rosyjskiej góry.
Po wejściu na wysokość 4100 m
n.p.m. mogliśmy zainstalować się
w bazie Priuta 11, w której był dostęp do gazu. Nie musiałem więc
korzystać z butli, którą miałem ze
sobą” – dodaje.
Na miejscu okazało się, że Rosjanie
profesjonalnie podchodzą do obsługi
turystów i wspinaczy, którzy wybierają się na Elbrus. „W bazie,
w miejscowości Azau były stołówka,
łazienka i wygodne miejsca do spania. Największe zaskoczenie natomiast…. wzbudziły w nas osły, swobodnie przemieszczające się po
ulicach tamtejszych miasteczek.
Chodzą, gdzie chcą i robią, co chcą.

Można odnieść wrażenie, że są traktowane jak przysłowiowe święte
krowy” – wspomina Barteczko.
Pobyt w bazie pozwolił na stopniową
aklimatyzację w tym surowym i zimnym rejonie Europy. Przystosowanie
się do wysokości, związanych z nią
zmian klimatycznych, strefy czasowej, ciśnienia atmosferycznego jest
niezbędne dla każdego, kto planuje
wyprawę wysokogórską. Na około
3500 m n.p.m. powietrze już jest
rozrzedzone, ciśnienie niższe niż to
mierzone na poziomie morza. Im
wyżej się wychodzi, tym trudniejsze
jest dostarczenie do komórek niezbędnego do życia tlenu. „Jeżeli
człowiek nie otrzymuje dostatecznej
ilości tlenu, zaczyna szybciej i głębiej
oddychać. W organizmie rozpoczyna
się wzmożona produkcja czerwonych krwinek. Aby nie doszło u mnie
do choroby wysokościowej, kilka
razy odbyłem monotonną wyprawę,

Szczyt Elbrusa
ma dwa
wierzchołki:
zachodni
(wyższy)
i wschodni,
które oddalone
są od siebie
o ok. 3 km
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wchodząc z Priuta 11 na skały Pastuchowa, na wysokość między
4600-4800 m n.p.m., i z powrotem
schodziłem na wysokość 4100 m
n.p.m.” – wyjaśnia wspinacz. Podczas aklimatyzacji miał okazję dokładniej przyjrzeć się Elbrusowi.
„Otoczenie do 3500 m n.p.m. przypominało krajobraz spotykany na
Górnym Śląsku. Czułem się tak, jakbym wędrował po wielkiej hałdzie
węgla” – dodaje.

NA SKRAJU
WYTRZYMAŁOŚCI
Ryszard
Barteczko
podczas
wyprawy
na Elbrus
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Ryszard Barteczko na zdobycie najwyższego szczytu Rosji miał pięć
dni. Himalaiści wiedzą, że góra ta
nie jest łatwym przeciwnikiem. Elbrus to wygasły wulkan o dość łagodnym profilu. Występują tu jednak
duże wahania temperatury, częste
burze, łatwo zgubić się we mgle.
Pierwsze podejście na szczyt zakończyło się dla pana Ryszarda niepowodzeniem. „Bardzo ciężko oddychałem. Byłem na skraju wydolności swojego organizmu” – opowiada. Wspinaczowi nie sprzyjała
również tego dnia pogoda. Mgła
i duża wilgotność skutecznie utrudniały wędrówkę.
Ponowny atak podjął następnego
poranka. Ubrany w specjalny strój,
chroniący przed wiecznym zimnem,
miał ze sobą także 80-litrowy plecak, kask, czekan, śpiwór, matę
i odpowiedni prowiant, w którym
znajdowała się

również suszona kiełbasa z Polski.
To przysmak, który kolejny raz zabrał ze sobą na wyprawę, bo – jak
przyznaje – żywność liofilizowana,
choć niezbędna podczas takiej przygody, jest mało smaczna. „W trakcie
marszu jadłem batony, które są
szybko przyswajalne i dodają mnóstwo energii. Wspomagałem się
również czekoladowymi przysmakami. Na co dzień unikam cukru,
ale podczas wspinaczki nie odmawiam go sobie. Na wysokości ponad

4000 m n.p.m. cukier naprawdę
krzepi” – podkreśla.
„Dach Kaukazu” zdobył wraz
z dwoma kolegami po pięciu godzinach wędrówki. Prognozy zapowiadały, że do 13.00 będzie piękna pogoda. „To cudowne uczucie, gdy stoi
się na szczycie góry i wie się, że już
wyżej w Europie stanąć się nie da”
– podkreśla. Radość potęgował fakt,
że jeszcze kilka lat temu, gdy wyruszał na wędrówki beskidzkimi szlakami, nawet nie marzył o zdobywa-

niu pięciotysięczników. „Stąd duma
i satysfakcja, że pokonałem swoje
ograniczenia, zdobywając najpierw
Mont Blanc – 4808,72 m n.p.m.,
potem Kazbek – 5033,8 m n.p.m.,
i Elbrus” – dodaje. Będąc na szczycie, zadzwonił do rodziny. Zawsze,
kiedy osiąga swój cel, informuje
o tym najbliższe sobie osoby.

UCIECZKA PRZED BURZĄ
O 13.30, zgodnie z przewidywaniami, pogoda zaczęła się psuć. Barteczko zaczął wraz z dwoma kolegami schodzić do bazy. Gdy do pokonania zostało zaledwie kilkaset
metrów, uświadomił sobie, że słyszy
dziwny dźwięk. „Trudno go opisać.
Tak jakby w pobliżu pracowała spawarka. Nie wiedziałem, co się dzieje.
Ściągnąłem kurtkę i czapkę, ale dalej
ten dźwięk słyszałem” – opowiada.
Dopiero po chwili uświadomił sobie,
że to... elektryczność statyczna. Coraz bliżej słychać było także grzmoty,
bo nad Elbrusem zaczynała się burza. „Moi koledzy szli kilkadziesiąt
metrów za mną. Odwróciłem się,
a oni machali do mnie, żebym usiadł
na ziemi, by zminimalizować ryzyko
porażenia. Kiedy to zrobiłem, dziwny
dźwięk ustał. W takiej pozycji,
w trójkę zjeżdżaliśmy powoli na tyłkach, jednocześnie pozbywając się
metalowych kijków” – mówi.
Nie mieli świadomości, że w czasie,
gdy im udało się bezpiecznie zejść
do bazy, na szczycie doszło do tragedii. Zginął jeden z rosyjskich wspi-

naczy, który razem z inną grupą
wchodził na Elbrusa. Gdy przerażeni
burzą Rosjanie zbiegali ze szczytu,
w jednego z nich trafił piorun.
Uczestnik rosyjskiej wyprawy zginął.
„Ja też czułem się jak samotny cel
snajpera na pustyni. Burza na Elbrusie była przerażającym doświadczeniem. To dowód na to, że nawet
jak już zdobędzie się wymarzony cel,
trzeba nadal mieć wyostrzone
wszystkie zmysły i bardzo uważać”
– opowiada Ryszard Barteczko.

JESZCZE WYŻEJ...
Ryszard Barteczko coraz wyżej podnosi poprzeczkę. Poważnie zastanawia się nad zdobyciem jednego
ze szczytów Śnieżnej Pantery, czyli
pięciu siedmiotysięczników, znajdu-

jących się dawniej w granicach
ZSRR, a obecnie Wspólnoty Niepodległych Państw. Korci go także ekstremalna wspinaczka wysokogórska.
„Wyzwaniem jest wyjście na skalną
lub lodową ścianę przy użyciu
dwóch czekanów” – mówi. Dlatego
co drugi dzień biega na dystansie
minimum 10 kilometrów i ćwiczy na
sali. Często wyjeżdża także w Tatry,
by doskonalić specjalne techniki
wspinaczkowe.
Ryszard Barteczko pracuje w Sirio
Polska jako dowódca zmiany Zakładowej Służby Ratowniczej. Przyznaje, że swojej pasji nie mógłby
realizować, gdyby nie przychylność
dyrekcji spółki. „Bardzo dziękuję im
za życzliwość, bo to ważne mieć
takie wsparcie” – mówi.

Ryszard
Barteczko
na szczycie
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WINNYM
WYMIARZE

CZYLI
HISTORIA
STYLU

Anna Lubertowicz-Sztorc, zdjęcia: arch. rodz. Garzyńskich

„Od stu lat fotografujemy śluby,
rocznice, komunie, urodziny. Tradycyjnie
i perfekcyjnie, bez eksperymentów
i ścigania się z konkurencją. Bo w życiu są
chwile, które trzeba utrwalić bez nachalnej
reżyserii” – mówi Barbara Kańska-Bielak,
fotograf. Z dumą dzieli się opowieściami
o historii rodzinnego biznesu, który został
zapoczątkowany przez jej dziadków
Zygmunta i Julię Garzyńskich.
38 FCA wokół Nas

100 LAT MINĘŁO…
Kraków – to właśnie tu 100 lat temu (rocznica minęła
1 czerwca 2018 roku) powstała firma doskonale znana
mieszkańcom miasta i wielu znakomitościom. Historia
rodziny Garzyńskich to opowieść o rodzimych rzemieślnikach, historii ich rodzin, ale także opis dawnych
obyczajów, fascynująca podróż w przeszłość. To także
opowieść o tym, jak z pokolenia na pokolenie przekazywana jest jakość, uczciwość i rzetelność. „Ostatnio
zgłosiło się do mnie małżeństwo, które obchodziło
50-lecie ślubu, a zdjęcia ślubne robili w atelier moich

dziadków Garzyńskich. Zaprosiłam ich więc po 50 latach na kolejną sesję. To są niesamowite spotkania”
– opowiada Barbara Kańska-Bielak. „Rodowe nazwisko
i tradycja zobowiązują, uważamy, że powinny one dalej
istnieć w branży fotograficznej” – twierdzą pani Barbara
i jej kuzyn, Jerzy Buzek-Garzyński. Są wnukami Julii
i Zygmunta Garzyńskich, znanych krakowskich fotografów. „Nie miałam wyjścia – żartuje pani Barbara.
– Robiłam papiery czeladnicze u swojej mamy, dowiedziałam się od niej sporo o technice fotografii, poznałam kanony robienia zdjęć”.

Eleganckie
wnętrze studia
przy ulicy
Sławkowskiej 6
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FASCYNUJĄCY LUDZIE,
NIESAMOWITE HISTORIE

Zdjęcie ślubne
Julii
i Zygmunta
Garzyńskich.
Na dole:
Jan Łazarski,
brat Julii
– srebrny
medalista
olimpijski

Wszystko zaczęło się na początku XX w., w czerwcu
1918 roku, kiedy to Zygmunt Garzyński rozpoczął terminowanie u znakomitego krakowskiego fotografa Józefa
Sebalda. Wzorce miał znakomite, bo jego mistrz był jednym z bardziej cenionych fotografów – portrecistów,
a jego klientelę stanowili wybitni mieszkańcy Krakowa.
Młody Zygmunt Garzyński miał talent. W 1918 roku wraz
z żoną Julią założył swoje pierwsze atelier przy ul. Sławkowskiej 6 – od początku firma specjalizowała się w portretach. 250 metrowe studio było bardzo stylowe i wytwornie urządzone. Atelier zostało też zgodnie z ówczesną
modą bogato zaopatrzone w różnego rodzaju tła, stylowe
mebelki i rekwizyty. Tła były rozmaite: obok spokojnych,
gładkich płaszczyzn w kolorze białym, szarym i ciemnym
były fałdziste kotary, a także staromodne malowane tła,
imitujące wytworne wnętrza lub ogrody. Była także przebieralnia z mnóstwem ubiorów, niezbędnych do wykonywania tak modnych wtedy portretów oraz retuszowania
– a retuszowało się wówczas negatywy.

„Dziadek Zygmunt był niezwykle barwną postacią, brylował w krakowskim towarzystwie, korzystał z życia
i lubił się zabawić. Chodził niezwykle elegancko i kolorowo ubrany, jeździł m.in. pierwszym w Krakowie żółtym
kabrioletem i miał kolekcję motocykli. Codziennie po
pracy pokonywał tę samą trasę: szedł do żony, by dała
mu pieniądze na drobne wydatki. To ona bowiem trzymała kasę. Jak Garzyński podążał Floriańską po drobne
od żony, wiadomo było, że jest dziewiętnasta” – mówi
pani Barbara.
Przy ulicy Sławkowskiej, znajdował się słynny krakowski
Grand Hotel, w którym w hotelowej kawiarni spotykała
się elita intelektualna Krakowa. Zygmunt Garzyński
był tam stałym bywalcem. „Siedział i przyglądał się
dziewczętom. Znany był z tego, że lubił robić zdjęcia
pięknym kobietom, niekoniecznie biorąc za to pieniądze” – dodaje.
Żona Julia akceptowała artystyczną naturę swojego
męża. Była kobietą wyzwoloną – jako pierwsza w Krakowie jeździła na motorze, do tego chodziła w spodniach. „Niektórzy do dziś opowiadają, jak babcia i dziadek okrążali krakowski rynek na swoich motorach, by
potem z fasonem podjechać na kolację do Hawełki” –
śmieje się Barbara Kańska-Bielak.
Lata 30. XX wieku to okres, kiedy w firmie wiele się
dzieje. W przeszklonej gablocie na rogu ul. Szewskiej
i Rynku Głównego, gdzie umieszczano reprezentacyjne
zdjęcia reklamujące atelier, Zygmunt Garzyński wystawia akty kobiece, czym wzbudza prawdziwą sensację.
Amatorów oglądania tych zdjęć musiała rozpędzić policja, gdyż blokują ruch tramwajów na rynku.

SUKCESORZY STULETNICH TRADYCJI
Kilka lat później Zygmunt Garzyński otwiera swoją
pierwszą filię przy ulicy Floriańskiej 31, którą prowadzi
żona Julia. Filię atelier otwarto również w Krynicy i Zakopanem. Zygmunt i Julia interesują się także sportem,
działają w Cracovii, są współzałożycielami sekcji kolarskiej. Brat Julii Garzyńskiej, Jan Łazarski, to słynny
kolarz torowy, który w 1924 roku w Paryżu zdobywa
dla Polski srebrny medal olimpijski. Jego zdjęcia często
wiszą w gablocie zakładu i budzą spore zainteresowanie. W połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku
osiemdziesięcioletni Zygmunt przechodzi na emeryturę.
Kiedy umiera, w lipcu 1969 roku, jego i Julii córki –
Danuta i Halina postanowią pójść w ślady rodziców –
zaczynają prowadzić swoje zakłady fotograficzne. Halina Garzyńska-Kańska przejmuje od rodziców zakład
przy ulicy Floriańskiej. Danuta natomiast zaczyna działać w niewielkim atelier przy ulicy Stradom. Obecnie
tradycje rodzinne kontynuują wnukowie Julii i Zygmunta, czyli trzecie pokolenie: Barbara Kańska-Bielak

i Jerzy Buzek-Garzyński – prowadzą dwa zakłady: przy
ul. Sławkowskiej 4 i przy ul. Szlak 8a. W ślady pradziadka (to już czwarte pokolenie) Zygmunta Garzyńskiego, poszła również córka Jerzego – Gabriela Buzek-Garzyńska, która ukończyła studia fotograficzne
i zajmuje się fotografią artystyczną.

DROGO I DŁUGO
Na zdjęciach najczęściej uwieczniane są ważne wydarzenia z życia rodziny, jak urodziny, chrzest potomka,
komunia czy ślub. Niewielu jednak było stać na skorzystanie z ekskluzywnych usług fotografa. Zdjęcia
w owym czasie nie były bowiem tanie: materiały fotograficzne kosztowały niemało, a i fotograf musiał poświecić sporo czasu na wykonanie swojej pracy, która
nie kończyła się przecież wraz z naciśnięciem migawki.
Potem musiano jeszcze ręcznie retuszować negatywy.
Dla tych, którzy decydowali się na sesje, było to prawdziwe wydarzenie: przychodzili odświętnie ubrani, bez
sprzeciwu wykonywali polecenia fotografa, zaś odbiór
odbitek, na które czekano z wielką niecierpliwością,
był zawsze małym świętem. „W mieszczańskim Krakowie każdy chciał mieć zdjęcia swoje i rodziny zrobione w naszym zakładzie – opowiada Barbara Kańska-Bielak. – Ci, którzy odwiedzali nasze atelier, byli
gotowi poddać się długiemu i męczącemu pozowaniu,
aby tylko stać się właścicielami zdjęcia z rozpoznawalnym w Krakowie logo naszej firmy. Już w czasach
dziadka Zygmunta pośpiech w chwili robienia fotografii
był zdecydowanie niewskazany. Klient musiał siedzieć
bez ruchu i spoglądać w jednym kierunku, bo brak
migawki w aparacie, niska czułość materiałów oraz
długi czas naświetlania kliszy sprawiały, że o zmianie
pozycji nie było mowy” – tłumaczy.

JAK TO Z FOTOGRAFIĄ BYŁO,
CZYLI NIEZAPOMNIANE PORTRETY
Postęp techniczny sprawia, że w latach trzydziestych
XX wieku fotografia przestaje być elitarnym zawodem.
Do użycia wchodzą nowoczesne, niewielkie i lekkie
aparaty fotograficzne i od tej pory, aby uwiecznić kogoś
na zdjęciu, nie trzeba już posiadać ani atelier, ani doświadczenia. Bez problemu można zrobić zdjęcia migawkowe „z ręki”, bez potrzeby używania nieporęcznego statywu.
Możliwość uwiecznienia modela w plenerze i w ruchu
powoduje, że bardzo modne stają się zdjęcia wykonane
na ulicy, w parku, na stoku narciarskim lub po prostu
w domu. Garzyńscy nie czują się jednak zagrożeni fotograficznymi nowinkami. Renoma zakładu sprawia,
że odwiedzają go zarówno zwykli mieszkańcy Krakowa,
jak i osobistości z pierwszych stron gazet.

Od góry:
marszałek
Józef Piłsudski,
kardynał
Adam Sapieha
i Zygmunt
Garzyński przy
Polskim Fiacie

srhsrthsrgh rstyjtyj
tyujtyj wrtwrt djhsthj
srjhswry srhsryghrgthtj
dfgefggggg df srsrghj
srgh dfgsrhsrgh
U góry:
Jan Łazarski
na motorze
w Krakowie.
Po prawej:
Julia
Garzyńska
na wycieczce
rowerowej,
okolice
Krakowa
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„W atelier dziadka, a potem mojej mamy Haliny, robiono
zdjęcia prawdziwym znakomitościom. Dziadek Zygmunt
fotografował prezydenta Ignacego Mościckiego, kardynała Adama Sapiehę, Wincentego Witosa, Ludwika
Solskiego, Mieczysławę Ćwiklińską, Henryka Sienkiewicza czy Jana Kiepurę. Mama miała całą kolekcję fotografii artystów z kabaretu Zielony Balonik z Jamy Michalikowej, którym regularnie robiła zdjęcia. Dziadek
Zygmunt zrobił też zdjęcie marszałkowi Piłsudskiemu
– opowiada Barbara. – Replika tej fotografii wisi do
dzisiaj, o tutaj nad biurkiem” – pokazuje.
Lata siedemdziesiąte to początki fotografii kolorowej.
Pierwsze tego typu zdjęcie, wykonane u Garzyńskich,
przedstawiało żołnierza w czerwonym berecie na niebieskim tle. Z materiałami do kolorowych zdjęć w tych
czasach było bardzo krucho: „Jakość krajowych papierów była fatalna, a zagraniczne były bardzo drogie
– dodaje Barbara. – Natomiast w czasach PRL-u było

ciężko, ale bywały także zabawne sytuacje. Często
do zakładu przychodzili dygnitarze z dziećmi wystrojonymi do Pierwszej Komunii Świętej. Fotografie
powstawały w tajemnicy, potem zawsze prosili, by nie
umieszczać ich zdjęć w gablotce, która wisiała na zewnątrz zakładu”.

Z NUTKĄ NOSTALGII
Zakład fotograficzny Barbary Kańskiej-Bielak, który
obecnie mieści się przy ul. Sławkowskiej 4, to miejsce
niezwykłe. W niczym nie przypomina punktów usług
fotograficznych, jakie obecnie powstają. W pierwszym
pomieszczeniu otaczają nas pięknie zachowane, stare,
drewniane meble: stół, krzesła, sofa, duże lustra
w drewnianych ramach. Jest przytulnie i elegancko,
jak w krakowskich, mieszczańskich domach sprzed
stuleci. Na wszystkich ścianach wiszą zdjęcia: portrety
indywidualne i zbiorowe, fotografie rodzinne, zdjęcia
pupili… Klientela Garzyńskich to często ludzie kontynuujący tradycję, kiedy to każda rodzina miała swojego
fotografa, podobnie jak lekarza rodzinnego. Wciąż zdarzają się tutaj zdjęcia okolicznościowe: z okazji chrztu,
komunii świętej, ślubu, zakończenia roku szkolnego,
zdania matury czy obrony dyplomu. Dawne meble
w atelier, wśród których znajduje się m.in. zabytkowe
krzesło projektu Stanisława Wyspiańskiego, pozawalają
poczuć się wyjątkowo, a samym zdjęciom nadają niezwykłego klimatu. „W Krakowie na palcach jednej ręki
można policzyć renomowane firmy fotograficzne z tradycjami. W większości są to głównie maszyny, które
w kilka sekund robią zdjęcie. Na ogół bardzo nieudane.
Aby tanio, dużo, szybko. To bardzo psuje rynek, kształtuje fatalne nawyki. Jeżeli selfie na Instagramie robi
furorę, to po co chodzić do fotografa, który zrobi nam
interesujący portret – zastanawia się Barbara Kańska-Bielak. – Mało jest osób, które robią sobie dzisiaj
wspólne, rodzinne zdjęcia. Ale jeżeli już zdecydują się
na takie, zawsze otrzymują je w specjalnej oprawce,
na papierze z logo firmy, w ładnym albumie. Warto
jest mieć tradycyjne zdjęcia, wtedy mamy pewność,
że taka rodzinna pamiątka przetrwa długo w albumie”
– dodaje Barbara.

U góry:
Barbara
Kańska-Bielak
w studio
przy ulicy
Sławkowskiej.
Poniżej:
prezydent
Ignacy
Mościcki

GADŻETY

PŁACIĆ WYGODNIE

MIESZKAĆ
INTELIGENTNIE
Szacuje się, że systemy inteligentnego zarządzania domem
Smart Home osiągną w Polsce wzrost nawet do 50%.
Na całość inteligentnego domu składają się systemy audio,
bezpieczeństwa, ochrony domowej, oświetlenia lub nawet
opieki zdrowotnej. Według statystyk, przykładowo w 2017
roku na świecie sprzedano blisko 40 milionów „smart”
głośników. Firma Purmo to producent inteligentnych
systemów grzewczych. Jej produkt – TempCo E3 – pozwala
na zarządzanie zdalne całym domem z dowolnego miejsca
na świecie – wchodzi w to system oświetlenia, brama
garażowa, ogrzewanie itd. Wystarczy jedynie zainstalować
na smartfonie czy tablecie aplikację CleverTouch Gen. 2.
Szacuje się, że przyszłością tego sektora są asystenci
głosowi, aż 7 na 10 osób najbardziej ceni sobie głosowe
wypowiadanie komend.

Usługi finansowe również biegną wartko do przodu.
Apple Pay to system płatności przeznaczony do używania na
urządzeniach mobilnych. Telefon zastępuje bankową kartę
płatniczą. Wystarczy sprawdzić na stronie https://support.
apple.com/pl-pl/HY206637, czy nasz bank wspiera płatności
Apple, ściągnąć odpowiednią aplikację i można raz na
zawsze zapomnieć o noszeniu przy sobie portfela. Wystarczy
zbliżyć urządzenie do terminalu i gotowe. Aplikacja Wallet
służy także do przechowywania kart lojalnościowych,
kuponów zniżkowych. Apple Pay, jak do tej pory, nie jest
dostępna w wersji na tablety.

PIĘKNA W PODRÓŻY

PARZENIE KAWY

Linia kosmetyków znanej na całym świecie firmy Inglot
o nazwie Inglot Lab ma przepiękny minimalistyczny
design, który przypomina apteczne buteleczki.
Białe, czarne i złote opakowania w towarzystwie
prostego literowania mogą konkurować
z kosmetykami z tzw. górnej półki.
W serii mamy do wyboru produkty
do demakijażu, jak i pielęgnacyjne
– na przykład kremy na dzień i na
noc. Płyn micelarny występuje
również w „podróżnej”
pojemności 25 ml. W skład płynu
wchodzi olejek babassu, betaina
i ekstrakt z szafranu. Nadaje się
do każdego rodzaju cery,
przywraca naturalne PH skóry
naruszone przez niewłaściwe
środki pielęgnacyjne. Zmywa
nawet wodoodporny makijaż.
Mała buteleczka będzie wiernym
towarzyszem, na przykład
podczas wizyt na siłowni.

Świat zmienia się
nie tylko
w dziedzinie
elektroniki, dzieje
się tak nawet
w sposobie
zaparzania kawy.
Niegdysiejsza
„parzona” odchodzi
już zdecydowanie
do lamusa.
Oprócz ekspresów
ciśnieniowych,
kafetier, w repertuarze najlepszych kawiarni znalazł się
tzw. „drip”. Po pierwsze, będziemy potrzebować dobrego
żarnowego młynka – mielenie powinno być dość grube.
Do dripa zaleca się stosowanie jednego rodzaju kawy,
gdyż właśnie ten sposób parzenia uważa się za najbardziej
efektywny w wydobywaniu esencji smaku. Najwięcej
akcesoriów do tego rodzaju parzenia ma w swojej ofercie
firma Hario – do wyboru mamy lejki szklane, ceramiczne,
papierowe filtry, stojaczki i wiele innych „gadżetów”.
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Joanna Lasek

ZDROWY SPOSÓB
ODŻYWIANIA
Mówi się, że kiełki to pokarm życia. Powinny być spożywane
zwłaszcza zimą, kiedy składniki odżywcze pochodzące
z zielonych roślin są znacznie ograniczone. Kiełki można
hodować najprościej – na przykład w słoiku zaopatrzonym
w dziurkowaną nakrętkę, poprzez plastikową kiełkownicę, aż
po automatyczne urządzenia. Plastikowa, piętrowa zazwyczaj
kiełkownica, jest trudna do utrzymania w czystości, ziarenka
często ulegają pleśnieniu lub zaczynają gnić. Powodem tego
jest woda, która nie ma odpowiedniego ujścia i tworzy na
tackach zastoje. Proponowane
urządzenie jest podłączane do
prądu, stąd też stały kontrolowany
dopływ wody i cyrkulacja
powietrza. Nie ma szans, aby
cokolwiek zgniło. Kiełkownica
Tribet Fresh Life FL-3000 nie jest
tania, jej zakup to wydatek rzędu
kilkuset złotych, jednak dla
fascynatów zdrowego sposobu
odżywiania, zwłaszcza tzw.
„zielonych koktajli” jest to opcja
godna przemyślenia.

EKOLOGICZNE MYDŁA
Moda na ekologię trwa w najlepsze. Jak grzyby po deszczu
powstają małe rodzinne firmy od podstaw wytwarzające
kosmetyki, mydła, hydrolaty itp. Jedną z nich jest
Ministerstwo Dobrego Mydła założone przez dwie siostry,
które połączyła wspólna pasja. Cała produkcja odbywa się
w duchu „slow”, rodzina nie ma do wykonania planów
sprzedażowych – ważniejsza jest dobra relacja z klientem.
Składniki pochodzą z naturalnego źródła, a proces
wytworzenia mydła wraz z odpowiednim leżakowaniem to
około dwóch miesięcy. Ale jaka przyjemność z kąpieli….

POWRÓT
DO WIECZNYCH PIÓR

W KRAINIE
KAŁAMARZY

Pozostając w duchu „slow”, warto wrócić do sztuki ładnego
i dokładnego pisania. Pismo ręczne coraz częściej zastępują
komputery i smartfony, w pracy używa się przyborów do
pisania głównie do składania podpisów. Ostoją wiecznych
piór pozostają więc szkoły i uczelnie. Ostatnio jednak dużym
zainteresowaniem cieszą się kursy kaligrafowania, co
dowodzi, że następuje nawrót w kierunku tradycji. Niemiecka
firma Lamy ma w swojej ofercie porządne, ekonomicznej
klasy, pióra wieczne, których design spodoba się osobie
nowoczesnej, minimaliście i indywidualiście. Pióro Al-star ma
obudowę z lekkiego aluminium, co sprawia, że dobrze leży
w ręce, a jednocześnie jest trwałe i przyjemne w użyciu.
Cała gama kolorów zadowoli nawet najbardziej wybredne
gusta. Produkty Lamy to świetna opcja na niedrogie i dobrej
jakości pióra. Do wszystkich modeli jest dostępny konwerter,
można więc stosować naboje lub tradycyjny inkaust.

Do kompletu z piórem polecić
można atramenty polskiej
firmy KWZ, która to firma
narodziła się z pasji i dążenia
do doskonałości. Właściciel,
drogą eksperymentu, chciał
zrobić sobie atrament, który
spełniałby jego wysokie
wymagania. Kolory zapierają
dech w piersiach – noszą też
zabawne nazwy, na przykład
„spacer nad Wisłą”. Nie do
wiary, że można mieć do
wyboru tyle odcieni
niebieskiego, tak do siebie
podobnych, a tak różnych..
Atramenty KWZ to prawdziwa
podróż sentymentalna – do
krainy prawdziwych
kałamarzy.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA
Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2018

WYMIARY (cm)
365/164/155

Panda
RABAT 12% (*15% **20%)
1.2 8V EASY
1.2 8V LOUNGE*
1.2 8V WAZE 4x2*
1.2 8V CITY CROSS 4x2*
0.9 8V TwinAir 4x4**

PLN
35 288
38 335
45 135
46 835
52 080

500 1.2 8V POP
500 1.2 8V LOUNGE
500 0.9 8v TwinAir LOUNGE
500 1.2 8V COLLEZIONE
500S 1.2 8V
500S 0.9 8V TwinAir
500C 1.2 8V POP
500C 1.2 8V LOUNGE
500C 1.2 8V COLLEZIONE

KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
69 164 5,2 4/5
85 166 4,3 4/5

WYMIARY (cm)
357/163/149

500/500C
RABAT 15%

poj.
1242
1242
1242
1242
875

PLN
39 695
43 945
49 045
46 495
44 795
49 895
50 745
54 995
57 545

poj.
1242
1242
875
1242
1242
875
1242
1242
1242

WYMIARY (cm)
415/178/167

500L
RABAT 15%
1.4 16V POP STAR
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR
1.4 16V CITY CROSS
1.6 MULTIJET II 16V CITY CROSS
1.4 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE
1.4 16V S-DESIGN
1.4 16V CROSS
1.6 MULTIJET II 16V CROSS

PLN
53 975
69 275
57 375
72 675
59 075
74 375
59 925
60 775
76 075

poj.
1368
1598
1368
1598
1368
1598
1368
1368
1598

BAGAŻNIK
412 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 178 6,1
5
120 189 4,2
5
95 165 7,0
5
120 183 4,9
5
95 178 6,1
5
120 189 4,2
5
95 178 6,1
5
95 178 7,1
5
120 189 5,0
5

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 160 4,9
4
69 160 4,9
4
85 173 3,8
4
69 160 4,9
4
69 160 5,1
4
85 173 4,1
4
69 160 4,9
4
69 160 5,1
4
69 160 5,0
4

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

WYMIARY (cm)
427/180/161

500X
RABAT 10%
1.6 E-TORQ 4X2 URBAN
1.0 T3 4X2 URBAN
1.6 M-JET II 4X2 URBAN
1.6 E-TORQ 4X2 CITY CROSS
1.0 T3 4X2 CITY CROSS
1.6 M-JET II 4X2 CITY CROSS
1.3 T4 DDCT 4X2 CITY CROSS
1.6 E-TORQ 4X2 CROSS
1.0 T3 4X2 CROSS
1.6 M-JET II 4X2 CROSS
1.6 M-JET II DDCT 4X2 CROSS
1.3 T4 DDCT 4X2 CROSS
2.0 M-JET II AT9 AWD 4X2 CROSS
1.6 E-TORQ 4X2 MIRROR CITY CROSS
1.0 T3 4X2 MIRROR CITY CROSS
1.0 T3 4X2 S-DESIGN CITY CROSS
1.3 T4 DDCT 4X2 S-DESIGN CITY CROSS

PLN
60 300
65 700
70 200
63 000
68 400
72 900
79 200
67 500
72 900
77 400
82 800
83 700
93 600
67 500
72 900
72 900
83 700

poj.
1598
999
1598
1598
999
1598
1332
1598
999
1598
1598
1332
1956
1598
999
999
1332

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
110 180 6,8
5
120 188 6,1/5,8 5
120 186 4,9/4,7 5
110 180 6,8
5
120 188 6,1/5,8 5
120 186 4,9/4,7 5
150 200 6,5/6,2 5
110 180 6,8
5
120 188 6,1/5,8 5
120 186 4,9/4,7 5
120 186 5,0/4,7 5
150 200 6,5/6,2 5
150 196 6,4/6,2 5
110 180 6,8
5
120 188 6,1/5,8 5
120 188 6,1/5,8 5
150 200 6,5/6,2 5

WYMIARY (cm)
396/172/174

Qubo
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
42 755
55 505
47 855
60 605
64 855

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

WYMIARY (cm)
440/183/184

Doblò
RABAT 15%
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

PLN
67 405
76 755
77 605
71 655
81 855
84 405

poj.
1368
1598
1598
1368
1598
1598

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
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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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA
Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2018

WYMIARY (cm)
453/179/150

Tipo SEDAN
RABAT 15% (*12% **10%)
1.4 16V TIPO*
1.3 MULTIJET 16V TIPO**
1.6 MULTIJET 16V TIPO**
1.4 16V POP
1.3 MULTIJET 16V POP
1.6 MULTIJET 16V POP
1.4 16V EASY
1.3 MULTIJET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 16V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE

PLN
42 328
54 990
60 390
45 135
56 185
61 285
49 385
60 435
65 535
53 635
64 685
69 785

Tipo STATION WAGON
RABAT 15%
1.4 16V POP
1.3 MULTIJET 16V POP
1.6 MULTIJET 16V POP
1.4 16V T-JET POP
1.6 MULTIJET 16V DDCT POP
1.4 16V EASY
1.3 MULTIJET 16V EASY
1.4 16V T-JET EASY
1.6 MULTIJET 16V DDCT EASY
1.4 16V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V DDCT LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V S-DESIGN
1.4 16V T-JET S-DESIGN
1.6 MULTIJET 16V DDCT S-DESIGN
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PLN
50 830
61 880
66 980
55 930
72 080
55 080
66 130
60 180
76 330
59 330
70 380
75 480
64 430
80 580
80 155
69 105
85 255

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

KM km/h l/100km miejsca
95 182 6,3
5
95 180 4,2
5
120 200 4,4
5
95 182 6,3
5
95 180 4,2
5
120 200 4,4
5
95 182 6,3
5
95 180 4,2
5
120 200 4,4
5
95 182 6,3
5
95 180 4,2
5
120 200 4,4
5

WYMIARY (cm)
457/179/151

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

BAGAŻNIK
520 LITRÓW

WYMIARY (cm)
437/179/150

Tipo HATCHBACK
RABAT 15%
1.4 16V POP
1.3 MULTIJET 16V POP
1.6 MULTIJET 16V POP
1.4 16V T-JET POP
1.6 MULTIJET 16V DDCT POP
1.4 16V EASY
1.3 MULTIJET 16V EASY
1.6 MULTIJET 16V EASY
1.4 16V T-JET EASY
1.6 MULTIJET 16V DDCT EASY
1.4 16V LOUNGE
1.3 MULTIJET 16V LOUNGE
1.4 16V T-JET LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V DDCT LOUNGE
1.6 MULTIJET 16V S-DESIGN
1.4 16V T-JET S-DESIGN
1.6 MULTIJET 16V DDCT S-DESIGN

PLN
47 855
58 905
64 005
52 955
69 105
52 105
63 155
68 255
57 205
73 355
56 355
67 405
61 455
77 605
77 180
66 130
82 280

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

KM km/h l/100km miejsca
95 182 6,5
5
95 180 4,2
5
120 200 4,4
5
120 200 7,0
5
120 199 4,6
5
95 182 6,5
5
95 180 4,2
5
120 200 4,4
5
120 200 7,0
5
120 199 4,6
5
95 182 6,5
5
95 180 4,2
5
120 200 7,0
5
120 199 4,6
5
120 200 4,4
5
120 200 7,0
5
120 199 4,6
5

BAGAŻNIK
550 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
95 182 6,5
5
95 181 4,2
5
120 200 4,6
5
120 200 7,0
5
120 197 4,6
5
95 182 6,5
5
95 181 4,2
5
120 200 7,0
5
120 197 4,6
5
95 182 6,5
5
95 181 4,2
5
120 200 4,6
5
120 200 7,0
5
120 197 4,6
5
120 200 4,6
5
120 200 7,0
5
120 197 4,6
5

BAGAŻNIK
440 LITRÓW

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

WYMIARY (cm)
435/180/147

Giulietta
RABAT 15% (*18%)
1.4 TB 16v GIULIETTA
1.6 JTDM 16v GIULIETTA
1.6 JTDM 16v TCT GIULIETTA
1.4 TB 16v SPORT*
1.6 JTDM 16v SPORT*
1.6 JTDM 16v TCT SPORT*
1.4 TB 16v SUPER*
1.6 JTDM 16v SUPER*
1.6 JTDM 16v TCT SUPER*

PLN
66 385
76 925
83 725
70 192
80 360
86 920
70 192
80 360
86 920

poj.
1368
1598
1598
1368
1598
1598
1368
1598
1598

KM km/h l/100km miejsca
120 195 7,2
5
120 195 4,7
5
120 195 b.d.
5
120 195 7,2
5
120 195 4,7
5
120 195 b.d.
5
120 195 7,2
5
120 195 4,7
5
120 195 b.d.
5

WYMIARY (cm)
469/190/167

Stelvio
RABAT 12% (*18%)
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD STELVIO
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD STELVIO
2.0 GME TURBO BENZYNA AT Q4 STELVIO*
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 STELVIO
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 STELVIO
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD SUPER
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD SUPER
2.0 GME TURBO BENZYNA AT Q4 SUPER*
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 SUPER
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 SUPER
2.0 GME TURBO BENZYNA AT Q4 SUPER*
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 B-TECH E.
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 B-TECH E.
2.0 GME TURBO BENZYNA AT Q4 B-TECH E.*
2.0 GME TURBO BENZYNA AT Q4 B-TECH E.*
2.0 GME TURBO BENZYNA AT Q4 EXECUTIVE*

PLN
155 936
162 800
147 108
170 896
172 656
164 736
171 600
155 308
179 696
181 456
174 988
188 496
190 256
163 508
183 188
186 550

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

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

BAGAŻNIK
525 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
160 198 5,5
5
190 210 5,5
5
200 215 7,9
5
190 210 5,5
5
210 215 5,7
5
160 198 5,5
5
190 210 5,5
5
200 215 7,9
5
190 210 5,5
5
210 215 5,7
5
280 230 10,0 5
190 210 5,5
5
210 215 5,7
5
200 215 7,9
5
280 230 10,0 5
280 230 10,0 5

WYMIARY (cm)
464/202/144

Giulia
RABAT 12% (*18%)
2.2 JTDM TURBO DIESEL MT RWD GIULIA
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD GIULIA
2.2 JTDM TURBO DIESEL MT RWD SUPER
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD SUPER
2.0 GME TURBO BENZYNA AT RWD GIULIA*
2.2 JTDM TURBO DIESEL MT RWD SUPER
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD SUPER
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 SUPER
2.0 GME TURBO BENZYNA AT RWD SUPER*
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT RWD B-TECH
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 B-TECH E.
2.0 GME TURBO BENZYNA AT B-TECH E.*
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT Q4 VELOCE
2.0 GME TURBO BENZYNA AT Q4 VELOCE*
2.2 JTDM TURBO DIESEL AT TI Q4 VELOCE
2.0 GME TURBO BENZYNA AT TI Q4 VELOCE*

PLN
133 496
142 296
137 016
145 816
130 380
143 880
152 680
164 120
133 660
163 240
174 680
143 500
175 648
166 296
204 688
193 356

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

BAGAŻNIK
480 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
160 220 5,2
5
160 220 5,0
5
160 220 5,2
5
160 220 5,0
5
200 235 7,0
5
190 230 6,9
5
190 230 6,2
5
190 230 5,5
5
200 235 7,0
5
190 230 6,2
5
190 230 6,6
5
200 235 7,0
5
210 235 5,5
5
280 240 7,7
5
210 235 5,5
5
280 240 7,7
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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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA
Oferta dotyczy pojazdów wyprodukowanych w roku 2018

MY2019 Seria 4
WYMIARY (cm)
424/180/167

Renegade
RABAT 10% (*12% **15%)
1.0 T3 TURBO M6 SPORT
1.0 T3 TURBO M6 LONGITUDE*
1.3 T4 TURBO DDCT LONGITUDE*
1.3 T4 TURBO A9 AWD LONGITUDE*
1.6 MULTIJET M6 LONGITUDE*
1.6 MULTIJET DDCT LONGITUDE*
2.0 MULTIJET M6 AWD LONGITUDE*
1.0 T3 TURBO M6 LIMITED**
1.3 T4 TURBO DDCT LIMITED**
1.3 T4 TURBO A9 AWD LIMITED**
1.6 MULTIJET M6 LIMITED**
1.6 MULTIJET DDCT LIMITED**
2.0 MULTIJET M6 AWD LIMITED**
2.0 MULTIJET AT9 4WD LOW LIMITED**
2.0 MULITIJET AT9 4WD LOW TRAILHAWK**
1.0 T3 TURBO M6 NIGHT EAGLE*
1.3 T4 TURBO DDCT NIGHT EAGLE*

PLN
66 510
71 544
82 016
95 304
80 080
86 768
90 640
76 075
86 190
99 025
84 320
90 780
94 520
103 360
109 310
75 240
85 712

poj.
999
999
1332
1332
1598
1598
1956
999
1332
1332
1598
1598
1956
1956
1956
999
1332

BAGAŻNIK
351 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
120 185 6,1
5
120 185 6,1
5
150 196 6,4
5
180 201 b.d.
5
120 178 4,9
5
120 178 5,0
5
140 182 5,9
5
120 185 6,1
5
150 196 6,4
5
180 201 b.d.
5
120 178 4,9
5
120 178 5,0
5
140 182 5,9
5
140 182 6,4
5
170 196 6,6
5
120 185 6,1
5
150 196 6,4
5

Seria 0
WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
BAGAŻNIK
442/187/184 351
142LITRÓW
LITRY

New Wrangler
RABAT 10% (*12%)
2.2 CRD A8 4X4 SPORT
GME 2.0T A8 4X4 SAHARA*
2.2 CRD A8 4X4 SAHARA*
GME 2.0T A8 4X4 RUBICON*
2.2 CRD 200 KM A8 4X4 RUBICON*

PLN
181 710
193 864
207 064
193 864
207 064

poj.
2143
1995
2143
1995
2143

KM km/h l/100km miejsca
200 180 7,4
4
265 b.d. b.d.
4
200 180 7,4
4
265 b.d. b.d.
4
200 160 7,4
4

Seria 0

New Wrangler Unlimited
RABAT 12%
2.2 CRD A8 4X4 SPORT
GME 2.0T A8 4X4 SAHARA
2.2 CRD A8 4X4
GME 2.0T A8 4X4 RUBICON
2.2 CRD A8 4X4

PLN
192 808
209 000
222 200
209 000
222 200

poj.
2143
1995
2143
1995
2143

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
BAGAŻNIK
475/188/184 351
498LITRÓW
LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
200 180 7,6
5
265 b.d. b.d.
5
200 180 7,6
5
265 b.d. b.d.
5
200 160 7,6
5

MY2018 E6D Seria 1
WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
462/186/167
412 LITRÓW

Compass
RABAT 15%
1.4 TMAIR AT9 4WD S&S LIMITED

PLN
124 865

poj.
1368

KM km/h l/100km miejsca
170 192 6,2
5

MY2018 E6D Seria 2
WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
488/195/179
1554 LITRY

Grand Cherokee
MY2019 Seria 3
WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
461/184/176
1104 LITRY

Cherokee
RABAT 12%
2.2 MJD A9 AWD LIMITED
2.2 MJD A9 AWD OVERLAND
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PLN
184 712
200 376

poj.
2174
2174

KM km/h l/100km miejsca
195 202 6,6
5
195 202 6,6
5

RABAT 15%
PLN
221 000
3.0 CRD V6 A8 LIMITED
241 145
3.0 CRD V6 A8 TRAILHAWK
256 700
3.0 CRD V6 A8 OVERLAND
258 995
3.0 CRD V6 A8
3.0 CRD V6 A8 OVERLAND SUMMIT 274 975

poj.
2987
2987
2987
2987
2987

KM km/h l/100km miejsca
250 202 7,0
5
250 202 7,0
5
250 202 7,0
5
250 202 7,0
5
250 202 7,0
5

stan na 15 grudnia 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.

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

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

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

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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108
Prezes Zarządu: Stefano Sancassani

handel częściami zamiennymi

7. Plastic Components and Modules
Poland S.A.

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

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: Mario Sabena

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

9. FCA Services Polska Sp. z o.o.

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

administracja księgowa,
personalna i płace

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Dyrektor Spółki: Rafał Staciwa

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

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

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Filippo Ricciarelli

usługi celne
ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

13. 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

14. 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

