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dla Ciebie egz. bezp³atny

Ekologia Klasyki Prawo Rozrywka Testy TuningI I I I I

OFENSYWA

AZJI
WYPADEK
Z OBCOKRAJOWCEM

Lexus RC F
5,0 V8 477 KM Carbon

Toyota Auris
1.6 D-4DHonda

Prelude
V BB9

CODZIENNOŒÆ
Z HYBRYD¥

WYWIADY Z:
Micha³em Okiñczyc - Lexus Kraków
Tomaszem Niedojad³o - Toyota Anwa
Damianem Zdebel – Auto Krak

Mitsubishi
Outlander PHEV

JAPOÑSKIE
KLASYKI

http://www.katalogdlakierowcow.pl
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Kraków, ul. Wielicka 250
tel. 12 288 04 10, 288 05 00

ZAPRASZAMY:
poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 18.00, sob: 8.00 - 14.00

SERWIS:

SKLEP:

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

KREDYTY:

- komputerowa diagnostyka samochodów
- pe³ny serwis pogwarancyjny
- klimatyzacja ( monta¿ - obs³uga )
- serwis ogumienia

- czêœci zamienne do samochodów,
oryginalne i tañsze zamienniki

- korzystne pakiety

- samochodowe
- gotówkowe ( expresowo )

Wypo¿yczamy
samochody

www.autocenter.com.pl

BEZP£ATNA WYMIANA OLEJU

M bilo

PRZEGL¥DY
REJESTRACYJNE

WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T

- kompleksowe bezgotówkowe naprawy
blacharsko-lakierniczne

- ca³odobowa pomoc drogowa

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO:

tel. 601 470 971

PRUSY 13, 32 010 Kocmyrzów
tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352

-

pn.-pt.: 8. - 17. , sob.: 8. - 13.00 00 00 00

- czêœci mechaniczne i elektryczne
- uk³ady zawieszenia i wspomagania
- filtry, oleje, akumulatory

DO
SAMOCHODÓW
FRANCUSKICH

www.auto radar.pl-

Katalizatory - Haki / Wulkanizacja
Pompowanie azotem

Kraków,
ul. ¯ó³kiewskiego 28

tel. (12) 430 47 53,
tel. kom. 601 48 96 03

(Rondo Grzegórzeckie)

zapraszamy:
pn.-pt.: 8.00-18.00, sb.: 10.00-14.00

Kraków,
ul. ¯ó³kiewskiego 28

tel. (12) 430 47 53,
tel. kom. 601 48 96 03

(Rondo Grzegórzeckie)

zapraszamy:
pn.-pt.: 8.00-18.00, sb.: 10.00-14.00

www.tlumiki.krakow.pl

SPRZEDA¯ - MONTA¯ - WYMIANA

T£UMIKIT£UMIKI
SAMOCHODOWA
MECHANIKA
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http://www.tlumiki.krakow.pl
http://www.auto-radar.pl
http://www.autocenter.com.pl
http://www.czesci.trynid.pl
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FPHU Strefa SerwisowaFPHU Strefa Serwisowa
Piotr Ziarko

ul. Cechowa 100 b, 30-685 Kraków, tel./fax: 12 264 70 70
zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 19.00, sobota: 8.00 - 13.00

Naprawa uk³adów klimatyzacji
KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM

Naprawa uk³adów klimatyzacji

Geometria - Mechanika pojazdowa -

Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika

Wulkanizacja
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WULKANIZACJA
MONTA¯ KÓ£

12 636-61-36
501 44-10-10

OPONTEX

Kraków, Walewskiego 19
(przecznica z Bronowickiej) OPONY

WYWA¯ANIE KOMPUTEROWE

FELGI STALOWE I ALU

NOWE
I U¯YWANE

http://www.wadowscy.kia.pl
http://www.czesci.trynid.pl


7 marca tego roku .
Bayerische Motoren Werke, bo takie jest rozwiniêcie
powszechnie u¿ywanego skrótu, na pocz¹tku swej
dzia³alnoœci zwi¹zane by³o z bran¿¹ lotnicz¹ i wytwa-
rza³o silniki samolotowe. To w³aœnie st¹d wziê³o siê

przekonanie, ¿e charakterystyczne logo marki stanowi nawi¹zanie do
obracaj¹cego siê œmig³a. Tymczasem tak naprawdê inspiracj¹ by³a tutaj
flaga Bawarii. Swoj¹ przygodê z motoryzacj¹ BMW rozpoczê³o od
legendarnego motocykla R32 zaprezentowanego w 1923 roku. Z kolei
pierwszy samochód z bia³o-niebiesk¹ szachownic¹ na przodzie pojawi³
siê w 1929 roku i nosi³ oznaczenie 3/15 PS DA2. Przez lata BMW
wyrobi³o sobie opiniê producenta œwietnie je¿d¿¹cych aut, maj¹cych
wyraŸne sportowe zaciêcie. Wizytówk¹ marki sta³y siê doskona³e

szeœciocylindrowe silniki rzêdowe oraz tylny napêd. Paradoksalnie jednak,
dynamiczny charakter niekorzystnie wp³yn¹³ na postrzeganie BMW przez
spo³eczeñstwo. Wielu osobom bawarskie samochody kojarz¹ siê z agresj¹ na
drodze, niebezpieczn¹ jazd¹ i wypadkami, co prowadzi do wytworzenia siê
bardzo krzywdz¹cych stereotypów. Nale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e auta same w
sobie nie s¹ tutaj niczemu winne. Problemem s¹ ich u¿ytkownicy (oczywiœcie,
nie wszyscy!), którzy nie potrafi¹ korzystaæ z ponadprzeciêtnych mo¿liwoœci
swoich „czterech kó³ek” w rozs¹dny sposób.
Stereotypy to w motoryzacji chleb powszedni. Kolejnym przyk³adem mo¿e byæ
tutaj której samochody uwa¿ane s¹ co prawda za doœæ solidne i
funkcjonalne, ale zupe³nie pozbawione emocji i oryginalnoœci. Z tego powodu
niektórzy ju¿ na wstêpie dyskwalifikuj¹ czesk¹ markê. Jednak czy

którykolwiek z krytyków wzgardzi³by Octavi¹ RS? Bardzo w¹tpliwe. Z reszt¹ Skoda
mia³a w swojej ofercie ciekawe i wyró¿niaj¹ce siê samochody ju¿ kilkadziesi¹t lat
temu. Wystarczy przypomnieæ sobie chocia¿by Feliciê z lat 1959-1964, bêd¹c¹
jednym z nielicznych kabrioletów zza „¿elaznej kurtyny” i jednoczeœnie jednym z
najpiêkniejszych socjalistycznych aut. Warto wspomnieæ tak¿e o mniej znanym, ale
równie ciekawym modelu , który zosta³ zaprezentowany 10 marca
1966 roku na Miêdzynarodowych Targach Samochodowych w Genewie. Niedawno
minê³o wiêc okr¹g³e 50 lat od momentu jego debiutu. To eleganckie auto by³o
dwudrzwiow¹ odmian¹ modelu 1000 MB, którego nazwê niektórzy nasi rodacy
rozwijali z³oœliwie jako „tysi¹c ma³ych b³êdów” (tak naprawdê litery MB pochodzi³y od
miasta Mladá Boleslav). Charakterystycznymi cechami nadwozia 1000 MBX De Luxe
by³y œrodkowe s³upki chowaj¹ce podczas opuszczania szyb oraz wlew zbiornika
paliwa, sprytnie zakamuflowany w listwie ozdobnej na prawym przednim b³otniku
(takie rozwi¹zanie stosowano równie¿ w czterodrzwiowym 1000 MB). W listopadzie
1967 roku samochód otrzyma³ wiêkszy silnik, a jego nazwê zmieniono na 1100 MBX
De Luxe. Produkcjê auta zakoñczono w 1969 roku. Dzisiaj jest to cenny i poszukiwany
klasyk. Dlatego te¿ wszyscy sceptycy powinni najpierw zag³êbiæ siê w historiê Skody, a
dopiero póŸniej wydawaæ opinie na temat czeskiej marki.
Dla równowagi, s¹ jednak i takie marki, które budz¹ wy³¹cznie pozytywne emocje i
skojarzenia we wszystkich zak¹tkach œwiata. Jedn¹ z nich jest z pewnoœci¹ ,
bêd¹cy synonimem doskona³ego samochodu terenowego. Specjalnie dla swoich
fanów amerykañski producent organizuje co roku Easter Jeep Safari. Impreza odbywa-
j¹ca siê na pustyni Moab w stanie Utah jest prawdziwym œwiêtem dla mi³oœników off-
road’u i stanowi okazjê do zaprezentowania najnowszych samochodów koncepcyjnych
Jeepa. W tym roku kultowa marka pokaza³a siedem niepowtarzalnych pojazdów
bêd¹cych prawdziwymi pogromcami bezdro¿y. Jeden z najciekawszych to

, zaprojektowany jako ho³d dla militarnych samochodów Jeepa. Tego
czterodrzwiowego pick-up’a oparto na modelu Wrangler Unlimited. Uwagê zwracaj¹ w
nim przede wszystkim 20-calowe obrêcze kó³ z systemem Beadlock, na które
na³o¿ono 40-calowe wojskowe opony. Nie zabrak³o równie¿ stalowych zderzaków
zaopatrzonych w wyci¹garki, progów ochronnych, osi Dana 60 i podniesionego
zawieszenia. Ca³e nadwozie pokryto lakierem o nazwie Tactical Green. Samochód

napêdza 3,6-litrowy benzynowy silnik V6 z rodziny Pentastar, po³¹czony z 5-stopniow¹, automatyczn¹
skrzyni¹ biegów. Jeep Crew Chief 715 Concept z ca³¹ pewnoœci¹ rozbudza w cz³owieku marzenia o
niczym nieskrêpowanej wolnoœci, manifestuj¹cej siê mo¿liwoœci¹ porzucenia codziennych obowi¹z-
ków, zajêcia miejsca z kierownic¹ i ruszeniu w nieznane. Z reszt¹, takie odczucia wywo³uje ka¿dy
Jeep. To w³aœnie miêdzy innymi dlatego samochody tej marki otoczone s¹ kultem.
Podobnym statusem mo¿e pochwaliæ siê , kojarzone przez wszystkich z fantastycznymi
sportowymi samochodami. Marka ta zawsze bardzo dba³a o swój wizerunek. I tak jest po dzieñ
dzisiejszy. Z tego powodu niemiecki producent zawiesi³ ostatnio wspó³pracê z rosyjsk¹ tenisistk¹

, któr¹ przy³apano na stosowaniu dopingu. Szarapowa zosta³a ambasadorem
Porsche w 2013 roku, ale w obliczu afery zwi¹zanej z wykryciem w jej organizmie niedozwolonej
substancji, dalsze pe³nienie przez ni¹ tak zaszczytnej funkcji stanê³o pod du¿ym znakiem zapytania.
Nie mo¿e to jednak dziwiæ. ¯adna marka nie chce byæ przecie¿ kojarzona z osob¹, na której wizerunku
pojawi³a siê g³êboka rysa. Tak to ju¿ jest, ¿e za b³êdy trzeba p³aciæ.

BMW skoñczy³o 100 lat

Skoda,

1000 MBX De Luxe

Jeep

Crew Chief

715 Concept

Porsche

Mari¹ Szarapow¹
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Skoda 1000 MBX De Luxe
zdjêcie: Skoda

k
dk

Subiektywny
przegl¹d
miesi¹ca

Maria Szarapowa
zdjêcie: Dr. Ing. h.c.
F. Porsche AG.
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30-969 Kraków
ul. Ujastek 11
tel. 12 681 82 54
fax 12 681 81 64
www.transbud.com.pl
e-mail: bosch@transbud.com.pl

Transbud Nowa Huta S.A.

Diesel Centrum

Profesjonalny aparatury wtryskowej

do samochodów osobowych i ciê¿arowych

pomp rzêdowych sterowanych

mechanicznie i elektrycznie

pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC

pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44

pomp wysokiego ciœnienia cp , cp , cp

wtryskiwaczy wszystkich typów

wtryskiwaczy COMMON RAIL

pompowtryskiwaczy i pomp pld

SERWIS

NAPRAWY I DIAGNOSTYKA:

1 2 3

www.vulko.pl

http://www.harp.com.pl
http://www.komunikacja.trynid.pl
http://www.vulko.pl
http://www.transbud.com.pl
http://www.czesci.trynid.pl


Lexus RC F 5,0 V8

477KM Carbon

Teraz klasyczne coupé

Dla dwojga

Poprzednik prezentowanego dziœ modelu zbudowano na bazie

niewielkiego sedana klasy premium, jakim by³ IS. Obecnie

producent postanowi³ stworzyæ coœ wyj¹tkowego i

podkreœlaj¹cego sportowy charakter auta. Zrobi³ po prostu

prawdziwe coupé, z d³ug¹ mask¹ mieszcz¹c¹ widlast¹

„ósemkê”, niewielk¹ przestrzeni¹ pasa¿ersk¹ i wystaj¹cym

elegancko „kufrem”. Dodatkowym atutem auta testowanego

jest jego wœciekle pomarañczowy kolor nadwozia po³¹czony z

czarnymi, „karbonowymi” wstawkami w postaci maski, dachu i

wysuwanego spojlera. Obok tego auta na pewno nikt nie

przejdzie obojêtnie!

Nie ma co ukrywaæ, ¿e tego typu auta s¹ przeznaczone

maksymalnie dla dwójki osób. Na tylnych miejscach mo¿na

umieœciæ plecak lub elegancki neseser, ale lepiej nie karaæ

nikogo jazd¹ w drugim rzêdzie, nawet na krótkim

dystansie. Za to przednie fotele to prawdziwe arcydzie³o

dla maniaka sportowej jazdy! Nie tylko posiadaj¹

rewelacyjne trzymanie boczne, ale równie¿ s¹ bardzo

mocno rozbudowane ku górze, dziêki czemu skutecznie

otulaj¹ ca³e cia³a pasa¿erów! Do wycieczek we dwoje

zachêca tak¿e du¿y jak na sportowy wóz, baga¿nik. Po

otwarciu jego klapy, przez niewielkiej wielkoœci otwór

(urok ka¿dego coupé i limuzyn), mo¿emy zmieœciæ

pakunki o objêtoœci a¿ 360 litrów.

Oglêdziny konsoli œrodkowej najlepiej zacz¹æ od 7-

calowego ekranu znajduj¹cego siê na samej górze deski

rozdzielczej. Ni¿ej umieszczono analogowy zegarek, a

pod nim przyciski obs³uguj¹ce dwustrefow¹

klimatyzacjê. Miêdzy fotelami umiejscowiono szeroki

tunel, na którym znalaz³o siê urz¹dzenie do obs³ugi

komputera pok³adowego oraz pokrêt³o obs³uguj¹ce

cztery tryby pracy zawieszenia: ECO (œmieszne w tego

typu aucie), Normal, s³u¿¹cy do codziennej jazdy, Sport i

Sport + do bardziej wyczynowej i ekstremalnej jazdy

torowej.

Zegary, podobnie jak w IS-ie, pochodz¹ z modelu LFA.

Prêdkoœciomierz oraz wyœwietlacz prezentuj¹cy

wskazania komputera pok³adowego otoczone s¹ przez

ogromny, elektroniczny obrotomierz . Umieszczony po

prawej stronie niewielki, analogowy prêdkoœciomierz

jest wed³ug mnie celowo ma³o czytelny, aby nie

przyprawiaæ pasa¿erów o niepotrzebn¹ palpitacjê serca.

Bardzo ciekawym rozwi¹zaniem jest obszycie

podsufitki, s³upków, czêœci konsoli œrodkowej oraz

górnej czêœci deski rozdzielczej zamszowym materia-

³em. Jakoœæ zarówno tego zamszu, jak i skórzanych

elementów tapicerki stoi na bardzo wysokim poziomie i

nie mam do czego siê przyczepiæ!

Jak ju¿ wspomnia³em na pocz¹tku artyku³u, pod mask¹

dziœ prezentowanego Lexusa znajduje siê jeden z

ostatnich prawdziwych silników V8. Jest nim 5-litrowe

monstrum, osi¹gaj¹ce moc a¿ 477 KM. Moc ta jest

Jedna z ostatnich prawdziwych jednostek

Bohaterem dzisiejszego artyku³u jest nastêpca œwietnie je¿d¿¹cego Lexusa IS F. Podobnie jak
u poprzednika, piekielnie szybkiego sedana IS F, w modelu RC F producent dostarczy³ wiele emocji za
pomoc¹ 5-litrowego silnika zbudowanego w uk³adzie V8 o mocy a¿ 477 KM. Jak to wszystko siê
sprawdza, postaram siê Pañstwu opowiedzieæ w moim artykule.

Artur £awnik (Auto Testy - www.autotesty.com.pl)
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Postscriptum do testu strona 16
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uzyskiwana dopiero przy 7100 obr./min. Przyœpieszenie

jest po prostu niesamowite i czasem trudne do

opanowania. Gdy nauczymy siê sprawnie operowaæ

peda³em gazu, RC F mo¿e siê katapultowaæ do

pierwszych 100 km/h w 4,5 sekundy. Gdy do naszych

umiejêtnoœci dodamy spor¹ dawkê odwagi, rozpêdzimy

siê do 270 km/h. Ka¿demu mocniejszemu wciœniêciu

peda³u gazu towarzyszy przepiêkny bulgot widlastej

„ósemki”. Coœ piêknego dla naszych uszu! Napêd, jak

przysta³o na klasyczne coupé, przekazywany jest na

tylne ko³a za pomoc¹ bardzo szybko pracuj¹cej,

automatycznej skrzyni biegów o oœmiu prze³o¿eniach.

Skrzynia pracuje bardzo dobrze, a zmiana prze³o¿eñ jest

po prostu ekspresowa i ma³o który kierowca potrafi³by

to zrobiæ szybciej. Po³¹czenie tak dobrze pracuj¹cego

uk³adu przeniesienia napêdu z potê¿nym momentem

obrotowym, wynosz¹cym a¿ 530 Nm, umo¿liwia

kierowcy nie tylko sprawne wyprzedzanie innych

pojazdów, ale po wy³¹czeniu w pe³ni elektroniki (tzw. tryb

„ekspert”) daje bardzo du¿o przyjemnoœci i frajdy z jazdy

po torze.

Po zawieszeniu nie ma co siê spodziewaæ

jakiegokolwiek komfortu czy wygody. W tym aucie ma

byæ twardo, sztywno i sportowo. I tak w³aœnie jest.

Je¿d¿¹c RC F-em poczujemy ka¿dy kamyk czy

najmniejsz¹ nierównoœæ, ale dziêki temu Lexus

prowadzi siê po prostu jak po sznurku. Ka¿dy manewr

kierownic¹ jest wykonywany natychmiastowo przez

uk³ad kierowniczy, a zawieszenie pozwala na

ekstremaln¹ jazdê (oczywiœcie najlepiej po zamkniêtym

terenie czy torze sportowym).

Có¿ mam w tym akapicie napisaæ... Prawda jest taka, ¿e

bak Lexusa do najwiêkszych nie nale¿y. 66 litrów paliwa

starcza zaledwie na oko³o 377 kilometrów. 477 KM

czymœ nakarmiæ trzeba. Podczas tygodniowego testu

œrednio Lexus RC F zu¿ywa³ ponad 17 litrów benzyny 98-

oktanowej na ka¿de 100 kilometrów. I to tylko…

podczas spokojnej jazdy. Ka¿de odwa¿niejsze

wciœniêcie gazu np. na terenie by³ego lotniska,

skutkowa³o wzrostem spalania nawet do 25 litrów! A i to

na pewno nie jest koniec mo¿liwoœci RC F’a…

Tak, jestem œwiadomy umys³owo i wiem o niesamowicie

du¿ym zu¿yciu paliwa, o twardym jak ska³a zawieszeniu,

niewygodnym wnêtrzu i kosmicznej cenie zakupu tego

egzemplarza (471 010 PLN). Ale oœwiadczam tu i teraz,

¿e chcê to auto mieæ w swoim gara¿u! Nie wiem za ile lat,

ale na pewno pojawi siê w moich rêkach na d³u¿ej!

Stado koni musi du¿o piæ

Oœwiadczenie

Dane techniczne:

Silnik: benzynowy, 8-cylindrowy w uk³adzie V

Pojemnoœæ silnika: 4969 ccm

Moc: 477 KM przy 7100 obr./min

Moment obr.: 530 Nm przy 4800-5600 obr./min

Skrzynia biegów: 8-biegowa, automatyczna

Napêd: tylny

0-100km/h: 4,5 s

Vmaks: 270 km/h

Zu¿ycie paliwa testowe: 17,5 (l/100km) (cykl mieszany)

Pojemnoœæ baku: 66 litrów

Teoretyczny zasiêg: 377 kilometrów

Wymiary: 4705/1845/1390

(d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ) (w milimetrach)

Waga: 1866 kg

£adownoœæ: 390 kg

Pojemnoœæ baga¿nika: 360 l

Liczba drzwi/Liczba miejsc: 2/4

Emisja CO : b.d. g/km

Wersja wyposa¿eniowa: Carbon

Cena wersji podstawowej: 383 400 PLN

Cena wersji testowanej: 471 010 PLN
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TEST Toyota Auris 1.6 D-4D

Œwiat siê koñczy,
sushi i sake s¹
lepsze ni¿ pizza
popijana chianti

Œwiat siê koñczy,
sushi i sake s¹
lepsze ni¿ pizza
popijana chianti

Takie spotkanie czêsto poszerza horyzonty. Mo¿e utrwaliæ

stereotypy b¹dŸ je zburzyæ. W przypadku Alfy Romeo jest ich

sporo, a Mito nie wydaje siê najlepszym przyk³adem dobrego i

kompetentnego samochodu.

Zacznijmy od tego, ¿e nie jest najpiêkniejsze. Projektanci

próbuj¹ wcisn¹æ klientom, ¿e zawarli w niej nawi¹zania do 8C,

ale w zasadzie ogranicza siê to tylko do tylnych lamp. Ju¿ chyba

Golf 1 ma ich wiêcej.

Mito równie¿ nie jeŸdzi wybitnie. Bazuje na Punto, co nie jest z³¹

rzecz¹ o ile nie wymagasz wiele od miejskiego hatchbacka. Alfa

ma byæ sportowa, a tu tego nie ma.

Poza tym wnêtrze nie jest zbyt pojemne i ma kilka wpadek jeœli

chodzi o ergonomiê.

Wreszcie obecnie mo¿esz kupiæ tylko wersjê benzynow¹. Kilku

osobom to nie przeszkadza, ale oni wol¹ mocniejsze jednostki.

Reszta, dziêki Volkswagenowi, kocha diesle.

I na koñcu cena. Najtañsze Mito kosztuje niemal 50 tysiêcy, co

jest spor¹ kwot¹ jak za miejski samochodów. Gdy bêdziesz

szuka³ nawi¹zañ do Malucha w postaci dwucylindrowego silnika

sprzedawca w salonie za¿¹da dop³aty w wysokoœci czternastu

tysiêcy.

Tak wiêc Mito jest drogie i nie jest najlepszym samochodem. Nie

jest równie¿ dobr¹ Alf¹ Romeo, cokolwiek to dzisiaj znaczy.

Dlaczego nie mog¹ w koñcu zaprojektowaæ czegoœ, czego

bêdziemy pragnêli bardziej ni¿ zimnego piwa w ciep³y dzieñ?

Jakkolwiek bym nie myœla³ o Alfie nie s¹dzê, ¿e coœ takiego

zaprojektuj¹. Bardzo bym chcia³, ale wiem, ¿e jedyne na

co ich staæ to kolejna Arna, z w³osk¹ technik¹ pod

mask¹ i japoñsk¹ stylizacj¹ z metk¹ Nissana.

I to sprawi³o, ¿e zacz¹³em siê zastanawiaæ co sta³o siê z

w³oskimi markami w dzisiejszych czasach. Ferrari,

Lamborghini i Maserati rz¹dz¹ siê swoimi prawami.

Lancia powoli dogorywa na rodzimym rynku. Fiat co

tydzieñ prezentuje kolejn¹ wersjê 500-tki albo ostatnio

swoj¹ interpretacjê Mercedesa 124. Nawet japoñska

stylizacja jest bardziej szalona i wznieca po¿ar w

spodniach.

Wreszcie Alfa Romeo. Tak, maj¹ 4C ale na drodze nikt

nigdy ¿adnego nie widzia³, wiêc mo¿e to tylko plotka.

Nadwozie mo¿e i jest wykonane z aluminium i w³ókna

wêglowego, co w tej klasie samochodów jest truflem w

bigosie, ale przy tym ma doœæ skromny silnik. Popieram

d¹¿enie do lekkoœci, ale na Nurburgringu 4C nie jest w

stanie pobiæ Hondy NSX. Niemal wszystkie kompaktowe

gor¹ce hatchbacki ³oj¹ j¹ jak chc¹ bez specjalnego

wysi³ku. Wygl¹da jak m³oda Sophia Loren, ale to

wszystko. Reszta gamy modelowej to delikatnie mówi¹c

nie najlepsze Mito i niez³a Giulietta, czyli bez szaleñstw.

Ostatnio staraj¹ siê zaostrzyæ nam apetyty szybk¹

Giuli¹, ale im bli¿ej rzekomej premiery tym wiêksze jest

prawdopodobieñstwo, ¿e znowu j¹ prze³o¿¹. Bardziej

jestem sk³onny przypuszczaæ, ¿e za jakiœ czas z wielk¹

pomp¹ zaprezentuj¹ w³asn¹ wariacjê którejœ z licznych

wersji 500-tki.

Od czasu do czasu w zwi¹zku mê¿czyzny
z samochodem przychodzi moment oddania
w miejsce, gdzie zedr¹ z tego pierwszego ostatni¹
koszulê, by ten drugi by³ jak z fabryki. Naturalnie
oznacza to przymusow¹ roz³¹kê. Wówczas w zamian
dostajemy coœ, co tylko z definicji jest samochodem i najczêœciej jest modelem zalegaj¹cym w salonie
od d³u¿szego czasu.

Tekst: (99octanow.pl), Zdjêcia: ToyotaWojciech Dorosz
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Mo¿e i 50 lat temu Alfa by³a wielka, byæ mo¿e i wkurzy³a

Adolfa Hitlera, ale przez wiele, wiele, wiele lat nie

stworzy³a niczego spektakularnego. Przyznajê, 8C by³o

jak dzie³o sztuki, ale mocno wyblak³e, gdy zestawiliœcie

je z arcydzie³em ma³ej manufaktury Disco Volante albo

koncepcyjnym modelem Pandiom od Bertone.

Przez lata dawaliœmy Alfie kredyt. Wmawialiœmy sobie,

¿e ma duszê i w jakiœ niewyt³umaczalny sposób s¹

ludzkie, nie jak inne samochody. Tymczasem na

znikom¹ czêœæ z nich dobrze popatrzeæ. Ich nawi¹zania

do dziedzictwa wydaj¹ siê nieco œmieszne. Od 2007

roku nie ma ich w WTCC a od ponad piêædziesiêciu w

Formule 1. Nawet Citroen i Chevrolet, ten koreañski,

radz¹ sobie znacznie lepiej. Kupowanie Alfy dzisiaj jest

jak wygranie w Lotto, a póŸniej podarcie kuponu. I tym

sposobem przechodzimy do czegoœ na czym mo¿na

polegaæ, jest praktyczne i wygl¹da znacznie lepiej.

Jeœli nie bêdziemy myœleli o supersamochodach za

setki milionów z³otych, to kto obecnie produkuje jedne z

naj³adniejszych samochodów? Gdy pomyœlicie

wystarczaj¹co mocno oka¿e siê, ¿e s¹ to Japoñczycy.

Spójrzcie na Lexusy. Mocne linie, odwa¿na stylizacja.

Civic Type-R wygl¹da jak z „Gwiezdnych Wojen”, w

bia³ym jak Szturmowiec, a w czarnym niczym Lord Vader

we w³asnej osobie. Spójrzcie tylko na koncepcyjn¹

Toyotê S-FR. Nie jest piêkna, ale przyjemnie na ni¹

popatrzeæ. Nawet, nie s¹dzi³em, ¿e kiedykolwiek w ten

sposób pomyœlê, ale Auris, czyli de facto Corolla w

dzisiejszych czasach wygl¹da jak gor¹ca Azjatka. Nie

jest ³adna, ale nie masz ochoty zwymiotowaæ. Ostatni

lifting sprawi³, ¿e jest jednym z najbardziej wyrazistych

kompaktów na rynku. Mo¿e ty³ nie jest najwy¿szych

lotów, ale przód wygl¹da jak stary samurajski he³m.

Jestem przekonany, ¿e gdzieœ tam w czeluœciach Toyota

trzyma skrywany pakiet stylistyczny, dziêki któremu

bêdzie wygl¹da³a lepiej ni¿ nastêpca Veyrona.

Jeœli s¹dzicie, ¿e Auris œladem Alf Romeo oferuje ³adn¹

karoseriê kosztem praktycznoœci, có¿, to Japoñczycy

albo Brytyjczycy pod ich nadzorem zadbali by wnêtrze

oferowa³o wystarczaj¹c¹ iloœæ miejsca dla pi¹tki

doros³ych pasa¿erów. Baga¿nik równie¿ jest rozs¹dnej

wielkoœci, nie najwiêkszy, ale wystarczy.

Podoba mi siê równie¿ kszta³t deski rozdzielczej. Jest

pionowa jak w GT86 albo Leonie. Jest prosta i

ergonomiczna, a przy tym solidnie wykonana z ca³kiem dobrych

materia³ów. Nawet cyfrowy zegarek jest mi³ym nawi¹zaniem do

czasów VHS. Ok, tak naprawdê to nie, ale poza tym ciê¿ko

cokolwiek zarzuciæ wnêtrzu japoñskiego kompaktu.

Poza ma³ym hurra w postaci E12 w wersji TS, Corolla a tym

samym Auris oferowa³y przeciêtne silniki. Trwa³e, ekonomiczne i

o charyzmie œlimaka. Ten równie¿ nie odbiega od normy. Diesel

o pojemnoœci 1,6-litra z pó³ek BMW oferuje 112 koni

mechanicznych i 270 Nm. Nie s¹ to spektakularne parametry,

ale chêtnie rozkrêca siê do ca³kiem wysokich obrotów a tym

samym pozwala na sprawn¹ jazdê po mieœcie i brak uczucia

wstydu poza nim. Przy tym spala naprawdê niewielkie iloœci

paliwa i nie jest przesadnie g³oœny. Co jest zawsze po¿¹dane

wœród diesli.

Zawieszenie dostosowano do temperamentu jednostki

napêdowej. Prawdopodobnie wiêkszoœæ klientów Aurisa

stanowi¹ emeryci, wiêc musi zapewniaæ odpowiedni poziom

komfortu. I tak jest. Chêtnie t³umi wszelkie nierównoœci, nieco

przechyla siê na zakrêtach, a ostrzej przyciœniêty Auris potrafi

p³u¿yæ przodem. Jeœli lubisz prowadziæ i czerpaæ z tego radoœæ

kompaktowa Toyota nie jest dobrym wyborem. Zwa¿ywszy na

zdecydowanie zbyt lekko dzia³aj¹cy uk³ad kierowniczy.

Jeœli to zaakceptujesz otrzymasz solidny, wygodny i praktyczny

samochód o niez³ej aparycji. Bêdzie tak¿e bezpieczny, dziêki

du¿ej iloœci wszelkiego rodzaju asystentów. Na plus trzeba

zaliczyæ równie¿ doœæ bogate wyposa¿enie, ale to nie pozostaje

bez wp³ywu na cenê.

Otó¿ Auris z dieslem pod mask¹ kosztuje 85 tysiêcy z³otych, czyli

ca³kiem du¿o. Wielu konkurentów jest sporo tañsza. Jak na

przyk³ad Civic. Albo Focus. Czy te¿ Megane. Nawet Cee’d.

Prawdê mówi¹c jedynie Golf jest dro¿szy. Tak na

marginesie Giulietta kosztuje jeszcze wiêcej. Ale Toyota

chyba jako jedyna z tego towarzystwa wygl¹da na jeszcze

dro¿sz¹. Poza tym prawdopodobnie bêdzie sprawna przez

najbli¿sze tysi¹clecie, a zrzucona z klifu niewzruszona

pojedzie dalej.

Pod ¿adnym wzglêdem nie jest rewolucyjna, chyba ¿e

pomyœlicie o d³ugiej drodze jak¹ pokonali japoñscy

specjaliœci od designu od czasów szogunów, jednak¿e

wszelkie próby pokonuje dobrze. A to chyba

najwa¿niejsze czego oczekujesz od samochodu na co

dzieñ. k
dk
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KLASYKI

Najwspanialsze klasyki
z Kraju Kwitn¹cej Wiœni

Toyota 2000GT (1967-1970)

Najcenniejszy samochód rodem z Azji - jego wartoœæ szacuje siê
na 750000 Euro (stan 2*). Jednoczeœnie uwa¿any jest za
najpiêkniejszy w historii wytwór dalekowschodniej motoryzacji. I
naprawdê trudno siê z tym nie zgodziæ - uroda 2000GT jest po
prostu nieskazitelna. Pod tym wzglêdem samochód bez
kompleksów mo¿e konkurowaæ z równoletnimi sportowymi

maszynami, pochodz¹cymi chocia¿by z Pó³wyspu Apeniñskiego.
Ktoœ, kto nie interesuje siê zbytnio zabytkowymi pojazdami, z
pewnoœci¹ nie skojarzy 2000GT z mark¹ Toyota, która przez lata
przyzwyczai³a nas do solidnych i niezawodnych, ale
niewyró¿niaj¹cych siê stylistycznie aut. Co ciekawe, samochód
zosta³ przygotowany przez Yamahê i pierwotnie mia³ nosiæ logo
Nissana. Za stylistykê nadwozia odpowiada³ Albrecht Goertz
(niemiecki designer, którego nazwisko mi³oœnikom klasyków

kojarzy siê przede wszystkim z zachwycaj¹cym
roadsterem BMW 507). Niestety, efekt prac nie spodoba³
siê Nissanowi, który w efekcie wycofa³ siê ze wspó³pracy.
Wtedy gotowy projekt przejê³a Toyota, postanawiaj¹c
jednak zmieniæ wygl¹d karoserii. Z zadania stworzenia
nowego nadwozia po mistrzowsku wywi¹za³ siê Satoru
Nozaki. Po tych wszystkich zawirowaniach samochód
trafi³ w koñcu do produkcji jako Toyota 2000GT. W sumie
powsta³o 351 egzemplarzy, z czego 62 z kierownic¹ po
lewej stronie. W formie ciekawostki warto tutaj
wspomnieæ o dwóch niezwyk³ych egzemplarzach, które
trafi³y nie do sprzeda¿y, a prosto na plan filmowy. I to nie
byle jaki. Chodzi bowiem o film pt. „¯yje siê tylko dwa
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Boom na samochody zabytkowe trwa w najlepsze i nie zanosi siê na to, aby mia³ szybko min¹æ. Na
aukcjach co chwilê padaj¹ kolejne cenowe rekordy, przyprawiaj¹ce zwyk³ego œmiertelnika o zawrót
g³owy. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê klasyki europejskie i amerykañskie. W tym towarzystwie
samochody japoñskie wydaj¹ siê byæ trochê niedoceniane. Okazuje siê, ¿e ca³kowicie nies³usznie,
czego dowodem s¹ bohaterowie niniejszego artyku³u. Oto trzy najwiêksze per³y japoñskiej motoryzacji.

Tekst: , Zdjêcia: Mazda, Nissan, Toyotain¿. Mariusz Barañski

razy” z 1967 roku, bêd¹cy pi¹t¹ ods³on¹ przygód
Jamesa Bonda. Niezwyk³oœæ tych samochodów polega³a
na tym, ¿e by³y to unikatowe wersje Convertible.
Dlaczego na potrzeby filmu postanowiono pozbawiæ
2000GT sta³ego dachu? Zadecydowa³y o tym... warunki
fizyczne Seana Connery - ówczesnego odtwórcy roli
agenta 007. Postawny Szkot (189 cm wzrostu) po
prostu nie by³ w stanie wygodnie usi¹œæ za kierownic¹ w
ciasnej kabinie wersji coupe. A prowadzenie
samochodu w zgarbionej pozycji, z g³ow¹ przy przedniej
szybie zupe³nie nie pasowa³o do wizerunku brytyjskiego
d¿entelmena, któr ym najs³ynniejszy agent Jej
Królewskiej Moœci musia³ byæ przecie¿ w ka¿dej sytuacji.
Odkryte nadwozie rozwi¹za³o problem. W ten sposób
Toyota 2000GT zapisa³a siê nie tylko w historii
motor yzacji, ale tak¿e kinematografii. Za jej
spadkobierczyniê nale¿y uznaæ Toyotê Suprê, której
ostatnia generacja równie¿ pojawi³a siê na szklanym
ekranie. Takim samochodem w filmie „Szybcy i wœciekli”
jeŸdzi³ g³ówny bohater Brian O’Conner, w którego postaæ
wcieli³ siê nieod¿a³owany Paul Walker.

Pierwszy seryjnie produkowany samochód wyposa¿ony
w dwuwirnikowy silnik Wankla, który z czasem sta³ siê
wizytówk¹ japoñskiej marki. Wszystko zaczê³o siê w
1961 roku, kiedy to Mazda kupi³a od niemieckiego NSU
licencjê na wytwarzanie jednostki napêdowej
opatentowanej przez Felixa Wankla. Warto wspomnieæ,
¿e to w³aœnie nieistniej¹ca ju¿ marka z Neckarsulm jako
pierwsza wprowadzi³a do seryjnej produkcji auto (NSU
Wankel-Spider zaprezentowane w 1963 roku) z takim
silnikiem pod mask¹. Mia³ on jednak tylko jeden wirnik.
Ambitni Japoñczycy postanowili rozwin¹æ i udoskonaliæ
nabyt¹ koncepcjê. Skonstruowali wiêc jednostkê z

Mazda 110S Cosmo Sport (1967-1972)

Toyota 2000GT

Mazda 110S Cosmo Sport



KLASYKI
B

E
Z

P
£
A

T
N

Y
R

E
G

IO
N

A
L
N

Y
M

IE
S

IÊ
C

Z
N

IK
M

O
T

O
R

Y
Z

A
C

Y
J
N

Y

K
A

T
A

L
O

G
d

la
k
iero

w
có

w

dwoma wirnikami, której prototyp pokazali w 1964 roku.

Trzy lata póŸniej jej produkcyjna wersja trafi³a pod

maskê Mazdy 110S Cosmo Sport. Samochód ten

wyró¿nia³ siê nie tylko dziêki oryginalnemu silnikowi.

Uwagê przyci¹ga³o równie¿ niepowtarzalne nadwozie o

nietypowych jak na coupe proporcjach, które wynika³y z

wyraŸnie wyd³u¿onego ty³u. Za stylistykê auta

odpowiadali Heiji Kobayashi i Kenichi Yamamoto, którzy

tym samym udowodnili, ¿e pragmatyczni z regu³y

Japoñczycy potrafi¹ zaprojektowaæ samochód

wzbudzaj¹cy powszechny zachwyt. Od strony

technicznej Mazdê 110S Cosmo Sport cechowa³

natomiast typowy dla mieszkañców Kraju Kwitn¹cej

Wiœni perfekcjonizm. Dowodem na to jest chocia¿by

szybko przeprowadzona modernizacja, maj¹ca na celu

dopracowanie konstrukcji. Dokonano jej ju¿ po roku od

rozpoczêcia produkcji samochodu. Najwa¿niejsze

zmiany polega³y na wyd³u¿eniu rozstawu osi i

zwiêkszeniu mocy silnika. Sam silnik od pocz¹tku

charakteryzowa³ siê niezawodnoœci¹ i nie sprawia³

wiêkszych k³opotów, co w przypadku jednostek z

wiruj¹cymi t³okami wcale nie by³o oczywiste. Wystarczy

tutaj wspomnieæ o NSU Ro 80 (czyli drugim w historii

samochodzie napêdzanym silnikiem Wankla z dwoma

wirnikami). Ten bardzo nowoczesny i ³adny samochód

mia³ wynieœæ markê na szczyt. Zosta³ tak¿e doceniony

przez ekspertów z bran¿y, którzy przyznali mu tytu³ „Car

of the Year 1968”. Niestety, awaryjny i nietrwa³y silnik

sprawi³, ¿e Ro 80 zyska³o fataln¹ opiniê wœród

u¿ytkowników i w znacznym stopniu przyczyni³o siê do

przejêcia NSU przez Volkswagena. Nied³ugo potem

marka zniknê³a z rynku. Ze 110S Cosmo Sport by³o

zupe³nie inaczej. Model zapocz¹tkowa³ tradycjê

p r odukowan ia p r zez Mazdê samochodów

wyposa¿onych w silnik Wankla - jak do tej pory, ostatnim

z nich by³o RX-8, wytwarzane w latach 2003-2012.

£¹cznie powsta³o 1519 egzemplarzy 110S Cosmo

Sport, wszystkie z kierownic¹ po prawej stronie.

Obecnie wartoœæ samochodu szacowana jest na oko³o

100000 Euro (stan 2*).

Datsun 240Z (1969-1973)

Pierwszy japoñski samochód spor towy, który odniós³

spektakularny sukces poza swoj¹ ojczyzn¹. Chodzi tutaj przede

wszystkim o wymagaj¹cy rynek pó³nocnoamerykañski. Taki

obrót sprawy by³ spe³nieniem marzeñ twórców Datsuna 240Z,

którzy zaprojektowali go w³aœnie z myœl¹ o podboju USA.

Zainteresowanie samochodem przeros³o ich najœmielsze

oczekiwania. Fabryka nie nad¹¿a³a z realizacj¹ zamówieñ, co

spowodowa³o, ¿e na obiór 240Z klienci musieli czekaæ nawet

szeœæ miesiêcy. Tak wielki popyt to jednak nie dzie³o przypadku.

Samochód by³ po prostu niezwykle udany. Bardzo atrakcyjne

nadwozie stworzy³ zespó³ japoñskich stylistów, którym

przewodzi³ Yoshihiko Matsuo. Dalekowschodnie coupe nie tylko

œwietnie wygl¹da³o, ale zapewnia³o równie¿ prawdziwie

sportowe wra¿enia podczas jazdy. Mocny silnik gwarantowa³

stosunkowo niewielkiemu i doœæ lekkiemu samochodowi osi¹gi,

które nawet dzisiaj nie przynosz¹ wstydu. O adekwatne do

mo¿liwoœci jednostki napêdowej w³aœciwoœci jezdne dba³o w

pe³ni niezale¿ne zawieszenie, które w ówczesnych czasach

wcale nie by³o oczywistoœci¹. Jednak mimo tych zalet Datsun

240Z z pewnoœci¹ nie odniós³by sukcesu, gdyby nie rozs¹dnie

skalkulowana cena. Samochód by³ tañszy od europejskiej

konkurencji, a przy tym pod ¿adnym wzglêdem nie sprawia³

wra¿enia gorszego. Dziêki temu podbi³ serca Amerykanów.

Trzeba przyznaæ, ¿e Yutaki Katayama, ówczesny prezydent

Nissan Motor Corporation w USA, naprawdê mia³ nosa. To

w³aœnie on podsun¹³ japoñskiej firmie pomys³ skonstruowania

rasowego coupe, daj¹cego niek³aman¹ frajdê z jazdy. Jednak

nawet on zapewne nie przypuszcza³, ¿e urzeczywistnienie jego

idei zrobi tak¹ furorê. Datsun 240Z powsta³ w liczbie

156076 egzemplarzy, co da³o mu status bestsellera

wœród samochodów sportowych. Dzisiaj to prawdziwa

legenda japoñskiej motor yzacji, której war toœæ

szacowana jest na oko³o 23 000 Euro (stan 2*). Przy

okazji warto zauwa¿yæ, ¿e Datsun 240Z nie by³ tylko

pojedynczym epizodem, ale da³ pocz¹tek ca³ej serii

sportowych samochodów Nissana, maj¹cych w nazwie

literê „Z”. Najnowszym modelem z tej linii jest Nissan

370Z, dostêpny obecnie w salonach sprzeda¿y.
* stan 2 - samochód w dobrym stanie: albo dobrze zachowany

albo prawid³owo odrestaurowany, technicznie bez zarzutu, z lekki-

mi œladami u¿ytkowania
11
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Opis auta:

Opis modyfikacji stylistycznych:

Wnêtrze:

Honda Prelude - dobra

baza pod ciekawe mody i taki

egzemplarz prezentujemy. Preluda w

rêkach £ukasza ju¿ du¿o przesz³a.

Otrzyma³a nowy lakier Nimbus Grey z

palety Audi TT Mk1 roadster. Tylny

zderzak JDM z dok³adk¹ Mugen,

przedni zderzak z dok³adk¹ SIR.

Dodatkowo na klapie lotka z VTi.

Lampy te¿ musia³y byæ zmienione,

tak wiêc przednie i boczne kierunki

zosta³y zmienione na "clear", tylne

lampy USDM, przednie halogeny

JDM. Auto porusza siê na 17-sto

calowych felgach Azev M Classico, a

glebê zawdziêczamy zawieszeniu

gwintowanemu D2 z regulacj¹

twardoœci. Imponuj¹ca jest lista z

planami, jakie £ukasz ma w

stosunku do Hondy. Ze stylistycz-

nych m.in.: progi Mugen, grill Type S,

lotka tylniej szyby, Camber przód i ty³.

We wnêtrzu maj¹ pojawiæ siê fotele z

modelu S2000, kierownika Nardi Torino, Liczniki USDM i kilka

innych drobiazgów. Oczywiœcie £ukasz planuje te¿ pogrzebaæ

pod mask¹. Gdzie ma pojawiæ siê nowy silnik, przelotowy

wydech, nowa skrzynia, rozpórki i wiele innych.

lakier Nimbus Grey z palety

Audi TT Mk1 roadster + dach czarna per³a; dok³adka

przedniego zderzaka SIR; dok³adki tylnego zderzaka

Mugen; tylny zderzak JDM; lotka na klape VTi; usuniête

logo H z maski; usuniête emblematy z klapy; czerwone

logo H na klapie; boczne kierunki clear; przednie kierunki

clear; tylne lampy USDM; halogeny JDM; retrofit, polerka

lamp; gumowy lip pod przednia dok³adkê; owiewki szyb

bocznych; felgi lato - Azev M Classico 17/8,5 ET30 + Toyo

T1R 205/40/17; felgi zima - Wiatraki + Dunlop Winter

Sport 195/60/15

ramki zegarów folia carbon; nak³adki Mugen

Opis modyfikacji mechanicznych:

SILNIK:

UK£AD DOLOTOWY:

ZAWIESZENIE:

Plany:

Zdobyte nagrody:

F20A4 2.0 133KM seria

dolot alu 3" + sto¿ek AOMA

zawieszenie gwintowane D2 z regulacja

twardoœci; rozporka przednia Type S; c-pillar

H seria (H22A jeœli siê uda) dolot parowa lub AEM

V2; przelot 2,25" lub 2,5" + koñcowy ala APEX'i N1; sk-

rzynia M2B4; swap hebli na 282; tarcze EBC Turbo

Grove + klocki EBC; rozpórka przednia 3 pkt; rozpórka

tylna górna; rozpórki dolne przód i ty³; camber przód i ty³;

progi Mugen; grill Type S; lotka na tylna szybê; fotele z

S2000 + obszycie foteli, kanapy, boczków; mieszek,

rêczny; kierownica Nardi Torino; ga³ka Skunk2 lub dildo;

plastiki pokryte carbonow¹ hydrografik¹; licznik USDM;

radio 2DIN; wymiana seryjnych g³oœników

Wyró¿nienie na Mega Spot Pasjonat Tuning

Honda
Prelude V BB9
by £ukasz Piluch

http://www.czesci.trynid.pl


- Po styczniowym Rajdzie Monte Carlo, w którym

startowa³em za kierownic¹ Skody Fabii R5, nasz drugi

samochód przygotowany przez Peugeot Sport Slovakia

musia³ rozpocz¹æ swoj¹ podró¿ do Meksyku drog¹

morsk¹. Zdecydowaliœmy siê na taki sposób transportu,

poniewa¿ wysy³anie auta samolotem wi¹¿e siê z

ogromnymi kosztami. Dziêki temu, ¿e mamy w tym

sezonie dwie ró¿ne rajdówki byliœmy w stanie dopi¹æ

wszystko czasowo. Niestety dowiezienie naszego

Peugeota na miejsce nieco siê opóŸni³o – na niektóre

rzeczy nie mamy wp³ywu, i tak jest w³aœnie z ¿ywio³ami

panuj¹cymi na wodzie. Ze wzglêdu na du¿y sztorm nasz

statek dobi³ do innego portu oddalonego o 600

kilometrów od bazy rajdu. Nie stanowi³oby to wiêkszego

problemu, gdyby nie to ¿e do systemu wkrad³ siê jakiœ

b³¹d i na oclenie czekaliœmy ca³e dwa dni. Poniewa¿

ludzie po tamtej stronie Atlantyku nie specjalnie lubi¹

siê spieszyæ, nikt za bardzo siê tym nie przejmowa³. To

spowodowa³o, ¿e nie przeprowadziliœmy zaplanowanych

testów i nie ustawiliœmy odpowiednio auta. Wi¹za³o siê

to równie¿ z jeszcze jednym problemem – w kontenerze

mieliœmy te¿ samochód na zapoznanie, wiêc dodatkowo

musieliœmy udaæ siê do wypo¿yczalni i jechaæ nieprzygotowanym

autem. Same loty te¿ stanowi³y niez³¹ wycieczkê, sporo

przesiadek i koczowania na lotnisku. Lecieliœmy przez

Monachium, Mexico City i dopiero do Leon. Ca³a przeprawa

trwa³a oko³o 25 godzin. Na szczêœcie uda³o siê nam unikn¹æ

k³opotów zwi¹zanych ze zmian¹ strefy czasowej. Korzystaj¹c z

doœwiadczenia ch³opaków podjêliœmy decyzjê, ¿e odbêdziemy

podró¿ noc¹, œpi¹c w samolocie, tak ¿e zmêczeni podró¿¹

przylecieliœmy na miejsce w okolicach po³udnia lokalnego

czasu. Jedyne co pozosta³o nam do zrobienia to doci¹gniêcie do

koñca dnia i po³o¿enie siê spaæ. Nieco gorzej by³o po powrocie,

nie mog³em spaæ i k³ad³em siê do ³ó¿ka dopiero ko³o 4 nad

ranem. Zdarzy³o mi siê nawet myæ naczynia o 2 w nocy, bo nie

mia³em co robiæ. Sam Meksyk bardzo mi siê podoba³, ludzie

maj¹ bardzo fajn¹ mentalnoœæ. Wszyscy s¹ szczêœliwi,

uœmiechniêci i pomocni. Jestem zachwycony ich szancunkiem

do pracy: idziesz do restauracji, dla typowego Meksykanina

dostaæ tak¹ pracê w knajpie to jak z³apaæ pana Boga za nogi,

wykonuj¹ swoj¹ pracê na 110%. Podobnie by³o w hotelu, gdzie

na ka¿dym kroku widaæ, ¿e po prostu wk³adaj¹ w swoje zadania

serce. Niesamowita by³a te¿ ceremonia startu – przeje¿d¿aliœmy

przez trzy rampy, na ka¿dej z nich zatrzymywaliœmy siê,

wysiadaliœmy z auta, a ludzie krzyczeli, piszczeli, robili sobie z

nami zdjêcia. Ostatnia zrobi³a jednak na mnie najwiêksze

wra¿enie, poniewa¿ pierwszy raz mia³em okazjê „zrobiæ to” na

rampie obrotowej. Niesamowity klimat i z mi³¹ chêci¹

wrócê tam jeszcze nie raz!

Partner rubryki
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tekst pochodzi z:
Miesiêcznik dostêpny

w punktach kolporta¿u prasy.

k
dk

SPORT I TUNING

Hubert Ptaszek:
25 godzin podró¿y

Zdjêcia: Maciej Niechwiadowicz

Hubert by³ pod ogromnym wra¿eniem meksykañskiej atmosfery, na
któr¹ sk³ada³y siê nie tylko piêkne uliczki i krajobrazy, ale tak¿e kibice,
którzy podobnie jak odcinek Guanajuato nale¿¹ do jedynych w swoim
rodzaju.

http://www.czesci.trynid.pl


Postscriptum ...

Robert Lorenc: Toyota Auris 1,6 D-4D. Co oznacza symbol D-

4D?

Tomasz Niedojad³o:

Z zesz³orocznego rankingu sprzeda¿y wynika, ¿e Auris jest

drugim najchêtniej kupowanym modelem Toyoty.

Jaki napêd jest najczêœciej wybierany przez klientów?

Nie da siê jednak ukryæ, ¿e mówi¹c „hybrydowa Toyota”

wiêkszoœæ ludzi ma na myœli Priusa.

Jakie modele Toyoty posiadaj¹ obecnie napêd hybrydowy?

Pomimo ¿e napêd hybrydowy jest dostêpny od ³adnych

paru lat, wielu ludzi traktuje go jako nowoœæ. Czy to ju¿

siê zmienia?

To charakterystyczne dla Toyoty oznaczenie

silników Diesla. Dok³adnie chodzi tutaj o silnik wysokoprê¿ny

posiadaj¹cy cztery cylindry.

Zgadza siê. Masa klientów, zarówno indywidualnych, jak i

korporacyjnych docenia ten model za to, ¿e bardzo fajnie wpisuje

siê w ich potrzeby. Auris ma bardzo szerok¹ gamê silnikow¹ jak

równie¿ wyposa¿enia, które mo¿na dobraæ wed³ug w³asnego

uznania. Do wyboru mamy silniki Diesla, trzy silniki benzynowe

oraz napêd hybrydowy, który w ostatnim czasie spotyka siê z

coraz wiêkszym zainteresowaniem ze strony klientów, nawet

tych indywidualnych.

Na dzieñ dzisiejszy s¹ to silniki benzynowe (1,4 i 1,6) i napêd

hybrydowy. Diesle powoli s¹ spychane na margines i zastêpo-

wane przez hybrydy. Dobrze widaæ to w naszej ofercie. Do 2020

roku chcemy mieæ samochody hybrydowe w ka¿dym segmencie i

konsekwentnie do tego zmierzamy. Do sprzeda¿y wprowadzamy

w³aœnie hybrydow¹ wersjê modelu RAV4, na któr¹ klienci bardzo

czekali. Samochód bêdzie mia³ napêd na cztery ko³a. Diesel

wyst¹pi natomiast ju¿ tylko z napêdem na przód. To pokazuje, ¿e

powoli przyzwyczajmy klientów do samochodów hybrydowych

nawet w segmencie SUV.

Tak, poniewa¿ to w³aœnie Prius prawie 20 lat temu rozpocz¹³

prawdziw¹ rewolucjê w motoryzacji. Z reszt¹ „prius” po ³acinie

oznacza „pierwszy”. Najnowsza ods³ona tego modelu, która

bêdzie wprowadzona do sprzeda¿y w kwietniu tego roku

( ) tak¿e zrywa ze wszystkimi

trendami i zmienia konwenanse. Pod wzglêdem napêdu

hybrydowego, stylistyki czy te¿ systemów bezpieczeñstwa to ju¿

zupe³nie inne auto. To prawda, ¿e Toyota równa siê hybryda.

W³aœnie w taki sposób chcemy byæ kojarzeni przez klientów.

Nasze samochody s³yn¹ z bezawaryjnoœci i niskiego spadku

wartoœci. To najwa¿niejsze cechy Toyoty. Dok³adnie te same

cechy maj¹ hybrydy. S¹ one zupe³nie bezobs³ugowe i wytrzymuj¹

bardzo du¿e przebiegi. Ponadto z obserwacji poczynionych przez

nasz dzia³ samochodów u¿ywanych wynika, ¿e klienci zaczêli

pytaæ o 2-3-letnie hybrydy. Ludzie zaczynaj¹ dostrzegaæ zalety

takich samochodów.

Yaris, Auris, Prius, a zaraz do³¹czy do nich tak¿e RAV4. Oznacza

to, ¿e napêd hybrydowy oferujemy w samochodach reprezen-

tuj¹cych najwa¿niejsze segmenty rynku .

Wbrew pozorom rzesza klientów Toyoty jest ju¿ bardzo

dobrze zorientowana w tym temacie. S¹ ludzie, którzy

przychodz¹ do salonu po hybrydê, bo maj¹ œwiadomoœæ

jej zalet, rozumiej¹ sens jej posiadania i dlatego chc¹ j¹

mieæ. Wœród potencjalnych klientów kr¹¿y jednak obie-

gowa opinia, ¿e samochód hybrydowy sporo mniej pali i z

tego bierze siê g³ówna oszczêdnoœæ. To nie do koñca

prawda, poniewa¿ najwa¿niejsza oszczêdnoœæ wynika z

ca³kowitego kosztu posiadania hybrydy. Przyk³ad? Klocki

i tarcze hamulcowe wytrzymuj¹ nie 40-50 tysiêcy, ale

przypis: premiera 13-14 kwietnia

œrednio 100 tysiêcy kilometrów. Wynika to z tego, ¿e w

pierwszej fazie hamuje generator energii, który odzy-

skuje energiê podczas hamowania i ³aduje akumulatory.

Dopiero w ostatniej fazie wykorzystywane s¹ tarcze i

klocki. St¹d bierze siê du¿a trwa³oœæ tych elementów.

Oprócz tego w hybrydzie nie ma elementów, które w

czasie u¿ytkowania zu¿ywaj¹ siê i w zwi¹zku z tym musz¹

podlegaæ serwisowi. Chodzi tutaj o sprzêg³o, alternator

czy paski osprzêtu. To przynosi wymierne korzyœci jest

chodzi o oszczêdnoœæ pieniêdzy. Kolejny istotny aspekt

to warunki gwarancji na samochody hybrydowe. W

Toyocie mamy 3-letni¹ gwarancjê lub 100 tysiêcy

kilometrów na wszystkie modele konwencjonalne, a na

hybrydy 5 lat lub 100 tysiêcy kilometrów. Na baterie

istnieje mo¿liwoœæ posiadania gwarancji nawet na 10

lat. Hybrydy zadomowi³y siê ju¿ na rynku, sprawdzi³y w

ró¿nych warunkach i robi¹ naprawdê du¿e przebiegi.

Jesteœmy w czo³ówce marek firmowych. Statystyczny

Kowalski wybiera samochód raz na d³ugi czas i

przewa¿nie jest to zakup z rozs¹dku, rzadziej z emocji.

Samochód bêdzie z nim przez d³ugi okres czasu.

Natomiast firma kalkuluje. Wie, jaki jest jej bud¿et na

samochód i nie chce go przekroczyæ. Dodatkowo zale¿y

jej na tym, aby bud¿etu nie obci¹¿a³y zbytnio dodatkowe

koszty np. napraw. I Toyota siê tu sprawdza. Korzystaj¹c

z naszych wewnêtrznych leasingów jesteœmy w stanie

ustaliæ wartoœæ rezydualn¹ samochodu np. za 4 lata.

Wiemy, ile dany samochód bêdzie wtedy wart. Dziêki

temu klient, który rozwa¿a zakup auta w firmie, po

podliczeniu kosztów i przeanalizowaniu miesiêcznej raty

czêsto stawia na Toyotê. O takim wyborze decyduj¹

wysoka wartoœæ rezydualna naszych samochodów, ich

³atwa póŸniejsza odsprzeda¿ i niskie koszty utrzymania,

czyli przede wszystkim serwisu.

Z tym jest ró¿nie, w zale¿noœci od tego, w jaki sposób

samochód bêdzie u¿ytkowany. Osoby, które je¿d¿¹ du¿o

po autostradach i pokonuj¹ du¿e odleg³oœci wybieraj¹

silnik wysokoprê¿ny 1,4 D-4D. Natomiast dla tych,

którzy przemieszczaj¹ siê g³ównie po aglomeracjach

miejskich po prostu nieodzowny jest Auris z napêdem

hybrydowym. Sposób jazdy tym samochodem oraz

spokój i cisza panuj¹ce w jego we wnêtrzu wywo³uj¹

bardzo pozytywne emocje w cz³owieku. Nagle przestaje

nam siê spieszyæ. Poza tym, zarówno u¿ytkownika, jak i

w³aœciciela ca³ej floty, cieszy niskie zu¿ycie paliwa, które

pozwala zaoszczêdziæ naprawdê sporo pieniêdzy. Nie

ukrywam jednak, ¿e du¿o zale¿y od tego, jaki jest styl i

sposób jazdy. Pewnych elementów trzeba siê nauczyæ,

ale nie jest to ani skomplikowane, ani problematyczne.

Gdy nauczymy siê wspó³pracowaæ z hybryd¹ to bêdziemy

w stanie osi¹gaæ zu¿ycie paliwa bliskie wartoœciom

fabrycznym, oczywiœcie z niewielk¹ tolerancj¹. S¹

ludzie, którzy potrafi¹ uzyskaæ spalanie 3,8, 3,9, 4 litry

na 100 km. Ale s¹ te¿ tacy, którzy uzyskuj¹ 4,5 lub 5

litrów. Jednak jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e mamy tutaj

benzynowy silnik 1,8 i automatyczn¹ skrzyniê biegów, to

Odnoœnie pozycji danej marki na rynku bardzo czêsto

œwiadczy sprzeda¿ flotowa. Jak to wygl¹da w

przypadku Toyoty?

Jeœli chodzi o ten Aurisa, to jakie wersje silnikowe s¹

najczêœciej wybierane przez firmy?

... do testu Toyoty Auris. Rozmawiam z Tomaszem Niedojad³o - Kierownikiem Dzia³u Sprzeda¿y
Samochodów w salonie Toyota Anwa w Krakowie.
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i tak s¹ to œwietne wyniki.

Oczywiœcie. Ka¿dy klient, który przychodzi do nas i jest

zainteresowany zakupem Toyoty zawsze w formie

alternatywy dostaje jazdê testow¹ samochodem

hybrydowym. Szanujemy wybór klienta, cieszymy siê, ¿e

do nas przyszed³, ¿e wybra³ nasz¹ markê i jest

zdecydowany na zakup, ale chcemy, ¿eby przejecha³ siê

hybryd¹. Wiêc jeœli np. ktoœ przychodzi kupowaæ Aurisa

1,6, to staramy siê, ¿eby odby³ jazdê tak¿e wersj¹

hybrydow¹. Czasami klienci s¹ bardzo mocno

wykrystalizowani w swoich oczekiwaniach i ciê¿ko jest

im zmieniæ nastawienie, ale zawsze po jeŸdzie testowej

hybryd¹ s¹ zachwyceni. Jeszcze nigdy nie spotka³em siê

z niezadowoleniem lub obojêtnoœci¹. Najczêstsze

komentarze to, ¿e jest albo supercicho albo

superwygodnie albo ¿e rzeczywiœcie ma³o pali.

Niektórzy pocz¹tkowo maj¹ dystans do hybryd i

obawiaj¹ siê ich obs³ugi. Jednak jazda testowa

rozwiewa wszystkie w¹tpliwoœci i uœwiadamia, ¿e

absolutnie nie ma siê czego baæ. Zachêcam wiêc do

korzystania z takiej mo¿liwoœci. Zostaj¹c w temacie

hybrydowych Toyot, mia³em ju¿ okazjê jeŸdziæ RAV4 w

takiej w³aœnie wersji. Muszê szczerze przyznaæ, ¿e tak

dobrym samochodem chyba w ¿yciu nie jeŸdzi³em.

Zastosowano w nim 2,5-litrowy silnik benzynowy i dwa

silniki elektryczne. Do tego automatyczna skrzynia

biegów i napêd na cztery ko³a. £¹czna moc uk³adu

hybrydowego wynosi tutaj prawie 200 KM, co pozwala

na osi¹gniecie 100 km/h w 8,3 sekundy. Z kolei zu¿ycie

paliwa w testach dynamicznych oscylowa³o w okolicach

7-7,5 litra na 100 km. RAV4 Hybrid to naprawdê œwietny

produkt i bardzo siê cieszymy, ¿e ju¿ wkrótce uzupe³ni

nasz¹ ofertê. Bêdzie to drugi najszybszy samochód w

oficjalnej gamie Toyoty, zaraz po GT86.

Tak. Dobitnie œwiadczy to o tym, jak bardzo

zaawansowana jest hybrydowa technologia Toyoty. Z

reszt¹ co tu du¿o szukaæ: jest ca³a gama Lexusów, które

maj¹ typowo sportowy charakter i hybrydowy napêd.

Wszystko zale¿y od okresu roku. Mamy tak rozbudowany

cennik po to, aby klienci mieli pe³ny zakres wyboru,

pocz¹wszy od najmniejszego silnika benzynowego a¿ po

napêd hybr ydowy. Oprócz tego cennik jest

skonstruowany w ten sposób, ¿e opieramy siê na

samochodach, które s¹ zamawiane do Polski. Dziêki

temu klient przychodz¹cy do salonu nie musi czekaæ na

auto. Sami zamawiamy samochody w oparciu o pakiety

wyposa¿enia zawarte w cenniku. W efekcie auta s¹

dostêpne praktycznie „od rêki”. Czas oczekiwania na

nie wynosi maksymalnie 2-3 tygodnie. Z moich

obserwacji wynika, ¿e w przypadku Aurisa œrednia cena

transakcyjna wynosi od 65 000 do 75 000 z³.

Tak dzia³a marketing. Chodzi tutaj o uzyskanie efektu

„cena od...”. Nigdy nie stosowaliœmy tego typu

mechanizmu, ale okaza³o siê, ze jest on niezwykle

g³êboko wroœniêty w rynek. W zwi¹zku z tym nie maj¹c

takiego rozwi¹zania tracimy ju¿ w przedbiegach. A

Czy istnieje mo¿liwoœæ odbycia jazdy testowej

hybrydowym Aurisem?

Mamy wiêc klasyczny samochód sportowy kontra

SUV.

Wróæmy do Aurisa. Analizuj¹c jego tegoroczny cennik

mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e najdro¿szy wariant tego

modelu kosztuje tyle, co dwa najtañsze. A jaka jest

mniej wiêcej œrednia cena transakcyjna Aurisa, nie

bior¹c pod uwagê wyprzeda¿y?

Skoro klienci nie wybieraj¹ podstawowych wersji

Aurisa to po co w takim razie w cenniku na 2016 rok

pojawi³a siê wersja Life, która nie ma nawet radia i

klimatyzacji?

dlaczego w dalszym ci¹gu mamy traciæ? Wprowadziliœmy wiêc

„cenê od...”, która ci¹gle rz¹dzi rynkiem samochodów. Dotyczy

to aut ka¿dego segmentu.

Bêdzie to praktycznie niemo¿liwe, chocia¿ podejrzewam, ¿e

Toyota zamówi kilka sztuk, ¿eby je mieæ na wypadek, gdyby trafi³

siê ktoœ zainteresowany samochodem w takiej konfiguracji. Nie

ukrywam jednak, ¿e wersja Life stanowi czêœæ kampanii

marketingowej, która ma znaczenie dla nas wszystkich. Nie

uto¿samiajmy jednak tego z ca³oœciow¹ strategi¹ sprzeda¿ow¹

Toyoty. Jest po prostu taka potrzeba rynku, wiêc i my posiadamy

takie ceny.

Zajmujê siê sprzeda¿¹ samochodów Toyota od 12 lat i jestem

œwiadomy, ¿e jest to jeden koncern. Natomiast ze wzglêdu na to,

¿e jest to zupe³nie inny rodzaj i wolumen samochodów oraz

zupe³nie inna grupa docelowa wola³bym tego w¹tku nie

poruszaæ, poniewa¿ nie mam w tej kwestii doœwiadczenia.

Natomiast zapewne jest tak, ¿e te marki siê przenikaj¹. Do

Toyoty trafiaj¹ pewne rozwi¹zania z Lexusa i to widaæ.

Przyk³adem s¹ chocia¿by systemy bezpieczeñstwa. Mo¿na wiêc

zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w Toyocie jest sporo Lexusa.

Korzystaj¹c z doœwiadczeñ najbardziej wymagaj¹cych klientów

Toyota wprowadza pewne rozwi¹zania tak¿e w swoich

samochodach. Jest to bardzo fajne, bo po co wydawaæ wiêcej,

jeœli mo¿na mieæ samochód tañszy, a jednoczeœnie dobry i

nowoczesny. Lexus ma zupe³nie inna liniê stylistyczn¹. Tam

ka¿dy samochód jest dzie³em sztuki. W Toyocie jest pod tym

wzglêdem troszkê inaczej, chocia¿ w ostatnim czasie nasza

marka zmieni³a sposób kreowania swoich samochodów.

Obecnie wygl¹d wszystkich Toyot jest spójny. Poszczególne

modele s¹ do siebie podobne i maj¹ wspólne mianowniki, dziêki

czemu nie mo¿na ich pomyliæ z samochodami innych

producentów. Nie s¹dzê, ¿eby Lexus mia³ coœ z Toyoty, ale mogê

siê myliæ. Przyk³adem mo¿e tutaj byæ Lexus CT200h, który zosta³

pokazany w 2012 roku i Toyota Auris Hybrid debiutuj¹cy w 2013

roku. Toyota mia³a wiêc premierê po Lexusie. Znaj¹c podejœcie i

mentalnoœæ Japoñczyków, objawiaj¹ce siê chêci¹ ci¹g³ego

ulepszania swoich produktów, to podejrzewa³bym, ¿e byæ mo¿e

napêd hybrydowego Aurisa zosta³ po dopracowaniu przejêty z

Lexusa, który wszed³ wczeœniej na rynek. Podkreœlam jednak, ¿e

nie wiem tego i s¹ to tylko moje domys³y.

Tak. Ka¿dy samochód, który wchodzi na rynek jest na pewno

dok³adnie zweryfikowany w oparciu o dane docieraj¹ce do

producenta. Zawsze jest coœ do poprawy. Dlatego œmiem

twierdziæ, ¿e ka¿dy kolejny model, który siê pojawia jest

poprawiony i lepszy od poprzedniego. Przyk³adem jest chocia¿by

debiutuj¹cy w tym miesi¹cu nowy Prius, wyposa¿ony w napêd

hybrydowy czwartej generacji. W tym samochodzie zmieni³o siê

po prostu wszystko. Zosta³a tylko ta sama nazwa. Napêd z

nowego Priusa zostanie tak¿e zastosowany w Toyocie C-HR,

która bêdzie mia³a premierê jesieni¹ tego roku.

Tak. To jest akurat bardzo cenne, bo œwiadczy tylko o tym,

jak silna jest to marka i ¿e np. sama produkuje silniki dla

swoich samochodów, a nie korzysta z konstrukcji innych

marek. Wyj¹tkiem od tej regu³y jest wspó³praca z BMW.

Na jej mocy Bawarczycy dostarczaj¹ nam 1,6-litrowe

silniki wysokoprê¿ne. W zamian za to udostêpniliœmy im

nasz¹ technologiê hybrydow¹.

Przypuszczam wiêc, ¿e Aurisa w wersji Life nawet nie zobaczê,

chocia¿bym bardzo chcia³.

Toyota bardzo mocno zwi¹zana jest z Lexusem. Ile Lexusa jest

w Toyocie?

Czyli id¹c tokiem domys³ów mo¿na przyj¹æ, ¿e Lexus CT200h

posiada zmodyfikowany napêd z Priusa, a z kolei w Aurisie

Hybrid zastosowano ulepszony napêd z Lexusa CT200h.

Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e Toyota to jedna z nielicznych

marek, które nie s¹ w ¿adnym aliansie.

Test Toyoty Auris na stronie 08.
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Postscriptum ...

Robert Lorenc: Spotkaliœmy siê przy okazji testu Lexusa RC F.

Na pocz¹tek chcia³bym, ¿ebyœmy wyjaœnili nazwê, a kon-

kretnie literkê F. Co ona oznacza?

Micha³ Okiñczyc:

Czyli tak jak np. Type R w przypadku Hondy. Innymi s³owy to

fabryka przygotowa³a wersjê sportow¹.

Do kogo w takim razie skierowany jest ten model?

Czyli jest to taki weekendowy lub kolejny samochód w gara¿u.

Wspomnia³ pan o silnikach elektrycznych. Silnik elektryczny z

silnikiem spalinowym kojarzy siê od razu z hybryd¹. Ale to nie

jest hybryda.

Coraz bardziej popularn¹ form¹ posiadania samochodu jest

wynajem d³ugoterminowy. Czy mo¿na u Pañstwa z niego

skorzystaæ?

Czy zdarzali siê nabywcy, którzy skorzystali z tego

systemu?

W 2015 roku zosta³o sprzedanych 40 sztuk tego

modelu. Czy ten wynik odzwierciedla oczekiwania

Lexusa?

Jest to sportowa linia samochodów marki
Lexus. Zaczêto j¹ stosowaæ w 2009 roku od modelu IS F. Litera F
pochodzi od nazwy japoñskiego toru wyœcigowego Fuji, na któ-
rym testowane s¹ wszystkie samochody sportowych linii Lexu-
sa. To w³aœnie tam ustalane s¹ osi¹gi, parametry, ustawienia
zawieszenia. Linia F stanowi now¹ erê w samochodach Lexus. W
tej chwili w prawie ka¿dym modelu mamy samochody z literk¹ F.
Wa¿ne jest, aby siê nie pomyliæ, poniewa¿ istniej¹ dwie linie
sportowe: F i F Sport. F to samochody o osi¹gach wyczynowych,
maj¹ce powy¿ej 400 KM. Natomiast F Sport to samochody z
normalnymi silnikami, wyposa¿one w pakiet wizualny.

Dok³adnie tak.

Mo¿na powiedzieæ i dodatkowo zauwa¿yæ po nabywcach, ¿e RC
skierowany jest do dwóch grup ludzi. Po pierwsze s¹ to osoby w
miarê m³ode, w wieku 30-40 lat, szukaj¹ce wra¿eñ podczas
jazdy samochodem. A RC F potrafi zapewniæ naprawdê
niesamowite wra¿enia. Gwarantuje to 5-litrowy, wolnoss¹cy, 8-
cylindrowy silnik, rozwijaj¹cy moc 477 KM. Niezwykle ciekawym
rozwi¹zaniem jest tutaj chyba jedyny w tej chwili na œwiecie
system vectoringowego momentu ró¿nicowego w tylnym moœcie
pozwalaj¹cy pokonywaæ zakrêty zdecydowanie szybciej ni¿
ka¿dym innym autem. Polega to na tym, ¿e w tylnym moœcie
zamontowane s¹ silniki elektryczne, które zamiast zwalniaæ
ko³o wpadaj¹ce w poœlizg na zakrêcie, rozpêdzaj¹ zewnêtrzne
ko³o. Daje to naprawdê wymierne korzyœci podczas dynamicznej
jazdy. Druga grupa klientów to ludzie w wieku 50+, którzy maj¹
odpowiednie pieni¹dze i chc¹ mieæ fajnie wygl¹daj¹cy, dobrze
je¿d¿¹cy samochód. Byæ mo¿e na co dzieñ nie bêd¹ korzystaæ
ca³kowicie z jego osi¹gów, natomiast czasami chc¹ mieæ
mo¿liwoœæ „przyciœniêcia”.

Tak, ale zauwa¿yliœmy te¿, ¿e równie¿ codzienny, do normalnej
jazdy, nawet po mieœcie. Ludzi wykorzystuj¹cych to auto w taki
sposób jest sporo.

Nie, to jest ca³kowicie spalinowy samochód. Mamy tutaj
miniaturowe silniczki elektryczne zamontowane w tylnym
moœcie. S¹ one niewiele wiêksze ni¿ bateryjka, ale zupe³nie
zmieniaj¹ charakterystykê prowadzenia auta.

Oczywiœcie. Jesteœmy na to przygotowani. Lexus ma swój
sposób wynajmu samochodów. W tym systemie
oferujemy wszystkie nasze modele, ³¹cznie z RC.

Tak. W tej chwili pamiêtam o umowach na roczny,
dwuletni i trzyletni okres wynajmu.

Mniej wiêcej takie by³o za³o¿enie. Chcieliœmy sprzedawaæ

oko³o 50 sztuk rocznie tego samochodu. W przypadku
poprzedniego modelu z liter¹ F w nazwie mieliœmy podo-
bny wynik sprzeda¿y. Poniewa¿ gama mocnych i szyb-
kich Lexusów z liter¹ F rozwija siê œwiadomoœæ klientów
zapewne bêdzie ros³a. Dlatego spodziewamy siê zwiêk-
szenia sprzeda¿y tych aut. Widaæ, ¿e odk¹d w Polsce
spad³y ceny benzyny, coraz wiêcej ludzi interesuje siê
samochodami z du¿ymi, mocnymi silnikami.

Tak. Zosta³o ju¿ pokazane kolejne coupe Lexusa. Mam
tutaj na myœli LC, które pojawi siê w salonach pod
koniec tego roku. Natomiast tydzieñ przed Œwiêtami
Wielkanocnymi wprowadzamy do sprzeda¿y model GS F,
czyli limuzynê klasy wy¿szej, która dziêki 5-litrowemu
silnikowi z RC F-a ma osi¹gi samochodu super-
sportowego ( ).

Samochody s¹ po to, ¿eby je przetestowaæ. Oczywiœcie
do takiego samochodu trzeba podchodziæ z rozs¹dkiem,
poniewa¿ auto bardzo szybko siê rozpêdza. Jeœli ktoœ
nie ma doœwiadczenia musi po prostu uwa¿aæ. Ale
samochód jest po, ¿eby jeŸdzi³. Umo¿liwiamy jazdy
testowe wszystkimi modelami z naszej gamy.

Dok³adnie o to chodzi. Na pewno nie odejdziemy od
swoich dotychczasowych hase³. W tej chwili ka¿dy
model Lexusa ma napêd hybrydowy, jednak nie ka¿dy
ma 5-litrowy silnik. Na ca³ym œwiecie Lexus jest uto¿sa-
miany z ekologicznymi samochodami hybrydowymi.
Natomiast uzupe³nieniem samochodów hybrydowych
musz¹ byæ samochody o lepszych osi¹gach,
zapewniaj¹ce wzrost adrenaliny. Nasza konkurencja
równie¿ posiada takie auta w ofercie i wszyscy wiedz¹,
¿e siê one sprzedaj¹. W zwi¹zku z tym Lexus nie móg³
byæ oderwany od rzeczywistoœci. Ka¿dy ma teraz wybór.
Mo¿emy kupiæ samochód z napêdem benzynowym,
hybrydowym (i tu mamy dostêpnoœæ wszystkich modeli,
a wkrótce tak¿e supersportowy samochód hybrydowy
LC) albo superultrasportowy oznaczony liter¹ „F”.

Kontakt z Agnieszk¹ Radwañsk¹ trwa ju¿ trzeci rok i
nadal bêdzie kontynuowany. Jest to najlepszy i najbar-
dziej rozpoznawalny polski sportowiec na œwiecie,
jakiego do tej pory Polska mia³a. Jest nam niezmiernie
mi³o, ¿e mo¿emy wspó³pracowaæ z pani¹ Agnieszk¹.
Dziêki temu na pewno roœnie œwiadomoœæ marki. Trzeci
rok wspó³pracy daje to, ¿e ktoœ kiedyœ zauwa¿y³, ¿e pani
Agnieszka np. jeŸdzi Lexusem czy bra³a udzia³ w jakiejœ
kampanii czy wywiadzie. Jest to w tej chwili jedyny
ambasador Lexusa, z jakim jest podpisany kontrakt.

Czyli mo¿emy za³o¿yæ, ¿e gama tzw. „F-ek” bêdzie

poszerzana.

Czy istnieje mo¿liwoœæ odbycia jazdy testowej RC F-

em?

Lexus, od momentu wejœcia na polski rynek,

reklamuje siê dwoma has³ami: „Podwójna moc

hybrydy” i „Witajcie hybrydy, ¿egnajcie diesle”. Teraz

rozmawiamy o jednym z dwóch na dzieñ dzisiejszy

modeli, które maj¹ pod mask¹ „V-ósemkê” i nie s¹

hybrydami. Czy w zwi¹zku z tym Lexus odchodzi powoli

od swoich hase³, a mo¿e uzupe³nia w ten sposób swoj¹

ofertê, aby zatrzymaæ klientów przy marce?

Nawi¹zuj¹c do sportu: ambasadorem marki jest

Agnieszka Radwañska. Czy uwa¿a pan, ¿e wsparcie

siê celebrytami pomaga w osi¹ganiu celów marki?

przypis: rozmawialiœmy w po³owie marca

... do testu Lexusa RC F 5,0 V8 477 KM Carbon.
Rozmawiam z Micha³em Okiñczyc, dyrektorem salonu Lexus Kraków.
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Jesteœcie dealerem krakowskim, Agnieszka jest kra-
kowiank¹. Czy takie po³¹czenie daje wam dodatkowy
handicap w stosunku do pozosta³ych dealerów Lexusa
w Polsce?

A czy zdarzy³ siê klient, który wszed³ do salonu i
powiedzia³: „Widzia³em, ¿e Agnieszka reklamuje, wiêc
ten samochód musi byæ naprawdê coœ warty”?

Koszykarze Los Angeles Clippers wraz z Lexusem
przygotowali dedykowany, specjalny egzemplarz mo-
delu RC F z insygniami klubu. Samochód mo¿na by³o
wygraæ w loterii. Œmiem twierdziæ, ¿e znakomit¹ iloœæ
kibiców niekoniecznie staæ na Lexusa. Czy prezenta-
cja oferty do takiej grupy ma dla marki jakiœ sens?

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e zwiêksza to œwiadomoœæ
klienta odnoœnie marki?

Ostatnio pi³ka rêczna zyska³a w ca³ym naszym kraju
naprawdê spor¹ popularnoœæ, zapewne dziêki odbywa-
j¹cym siê niedawno u nas mistrzostwom Europy.

Czy Pañskim zdaniem ka¿dy sport potrafi daæ
handicap, czy te¿ trzeba siê dobrze zastanowiæ jaki
sport wybraæ?

Nie da siê ukryæ, ¿e Lexus jest bardzo mocno zwi¹zany
z Toyot¹. Na pocz¹tku Lexus by³ wrêcz uwa¿any za
drog¹ Toyotê. Czy œwiadomoœæ ludzi w tym wzglêdzie
ju¿ siê zmieni³a?

Byæ mo¿e. Ju¿ siódmy rok z rzêdu, nieprzerwanie od ro-
ku 2009 jesteœmy liderem sprzeda¿y Lexusa w Polsce.

A¿ tak nie by³o, ¿eby klient stwierdzi³, ¿e jeœli pani
Agnieszka jeŸdzi takim samochodem, to on chce taki
sam. Natomiast wiele osób mówi: „Wiem, ¿e pani
Agnieszka jeŸdzi Lexusem”. Szczególnie, ¿e w salonie
s¹ akcenty przypominaj¹ce, ¿e pani Agnieszka jest
ambasadorem marki. Mamy plakat oraz zdjêcie z
autografem i ¿yczeniami dla Lexus Kraków.

Naszym zadaniem tak. Poniewa¿ jesteœmy dealerem,
który posiada jeszcze dwa salony marki Toyota (w
Radomiu i w Kielcach) zostaliœmy sponsorem najlepsze-
go polskiego klubu pi³ki rêcznej Vive Kielce. W tej chwili
jest to czwarty rok naszej wspó³pracy i od tego roku
wszyscy zawodnicy klubu Vive Kielce je¿d¿¹ Lexusami
NX. Samochody s¹ w specjalny sposób oblendowane, w
zwi¹zku z czym nie da siê ich nie zauwa¿yæ. Ka¿de auto
ma na drzwiach imiê i nazwisko konkretnego zawodnika
oraz jego numer. Dodatkowo numer zawodnika jest
po³¹czony z tym samym numerem rejestracyjnym.
Zauwa¿yliœmy, ¿e taka promocja podnios³a œwiadomoœæ
marki Lexus na rynku œwiêtokrzyskim i na pograniczu
Ma³opolski. Dlatego wed³ug nas kontrakty ze
sportowcami s¹ dobrym rozwi¹zaniem. Sport ogl¹da
naprawdê du¿o ludzi. Szczególnie, jeœli jest to sport na
wysokim poziomie. A tak na pewno jest w przypadku
Vive Kielce, które jest 12-krotnym mistrzem naszego
kraju, a aktualny trener tego klubu zosta³ dwa tygodnie
temu trenerem reprezentacji Polski. St¹d taka
wspó³praca daje nam wymierne korzyœci.

Tak, bardzo mocno. Najlepiej, gdy w mieœcie jest jeden
klub. Wtedy wspó³praca z nim sprawia, ¿e jesteœmy
bardzo fajnie odbierani w tym mieœcie i okolicy.
Szczególnie, jeœli klub jest mistrzem Polski.

Zgadza siê. Mieliœmy z tego powodu szczególne powody
do radoœci, poniewa¿ mecze rozgrywano 100 metrów od
naszego salonu, na krakowskiej Arenie. Pojawili siê
tutaj tak¿e nasi zawodnicy i nasze samochody. Ponadto
w dru¿ynach, które zajê³y pierwsze, drugie i trzecie
miejsce mistrzostw Europy graj¹ zawodnicy Vive Kielce,
co równie¿ niezmiernie nas cieszy.

Zawsze wybiera siê taki sport, z którego mo¿na w jakiœ
sposób czerpaæ korzyœci. Dla nas tenis i pi³ka rêczna s¹
takimi sportami.

Od 2006 roku, kiedy nast¹pi³ podzia³ marek i ca³kowity rozdzia³
salonów Toyoty i Lexusa, bardzo du¿o siê zmieni³o. Odt¹d ka¿dy
samochód marki Lexus nie jest ju¿ niczym zwi¹zany z
samochodami marki Toyota. Zupe³nie inna stylistyka, zupe³nie
inne materia³y wykoñczeniowe, zupe³nie inne elementy wyposa-
¿enia. Wszystkie Lexusy produkowane s¹ w ca³oœci w Japonii, co
ma zagwarantowaæ najwy¿sz¹ jakoœæ wykonania. Marka Lexus
powsta³a 27 lat temu, a pierwszym modelem by³ flagowy LS.
Wtedy by³ to jeden z najlepszych samochodów œwiata. Takie auto
mo¿na zobaczyæ w naszym salonie. Czasami prezentujemy je
podczas ró¿nego rodzaju pokazów. Takim samochodem
naprawdê warto siê przejechaæ. Wtedy zdanie na temat Lexusa
jako tylko „lepszej Toyoty” zmienia siê diametralnie. Sposób, w
jaki jeŸdzi ten 25-letni samochód jest po prostu niewiarygodny.

Po pierwsze, w Lexusie nie kupujemy samego samochodu, ale
tak¿e specjalny sposób obs³ugi i opieki nad samochodem.
Mamy ca³odobowego opiekuna, mamy mo¿liwoœæ dostarczenia
samochodu na przegl¹d, mamy mo¿liwoœæ bezp³atnego
pobrania samochodu zastêpczego na czas przegl¹du.
Dostajemy wiêc ca³y pakiet us³ug, abyœmy nie musieli siê w
ogóle zajmowaæ autem. Po drugie, do samochodów hybrydo-
wych mamy 5-letni¹ gwarancjê. Po tym okresie istnieje mo¿li-
woœæ przed³u¿enia gwarancji na kolejne lata w cenie 300 z³ za
ka¿dy nastêpny rok. Œwiadczy to o tym, ¿e producent jest pewny
stosowanej technologii hybrydowej i ¿e elementy tego uk³adu
nie ulegaj¹ uszkodzeniu. Poza tym w zesz³ym roku sprzedaliœmy
72% samochodów z napêdem hybrydowym. Natomiast rynek
wtórny na hybrydy jest zdecydowanie lepszy ni¿ na auta z
napêdem tradycyjnym. Ludzie szukaj¹ u¿ywanych samochodów
hybrydowych, poniewa¿ ich cena jest mniej wiêcej taka sama jak
samochodów benzynowych, mniej pal¹, ich ubezpieczenie jest
tañsze, a dodatkowo nie maj¹ elementów, które mog¹ siê zep-
suæ, takich jak rozrusznik, alternator, wszystkie paski napêdu.
Dodatkowo hybrydy szybciej siê nagrzewaj¹ i lepiej je¿d¿¹. S¹
tañsze w eksploatacji i w ogóle siê nie psuj¹. Generalnie maj¹
wiêc same zalety.

Poniewa¿ tak naprawdê hybrydy sprzedaje tylko Toyota i Lexus.
Wielu producentów ma samochody hybrydowe w cennikach, ale
znalezienie takiego auta testowego w polskim salonie
którejkolwiek z marek premium to po prostu cud. Skutkiem tego
jest znikoma sprzeda¿.

Nie wiem, nie chcê siê wypowiadaæ za inne marki. Mogê za to
powiedzieæ, ¿e my mamy naprawdê sprawdzon¹ technologiê i z
pe³n¹ œwiadomoœci¹ polecam j¹ ka¿demu.

S¹ samochody, które dostarczamy w kilka dni. Jeœli ktoœ
bierze auto z naszego salonu, mo¿e nim wyjechaæ tego
samego lub nastêpnego dnia. Mamy te¿ centralny stock
samochodów, w przypadku którego samochody s¹ dos-
têpne w ci¹gu oko³o 10 dni. Jest tam naprawdê sporo
egzemplarzy ka¿dego modelu w ró¿nych kolorach. W
Lexusie istnieje tak¿e mo¿liwoœæ przygotowania sobie
indywidualnej specyfikacji auta, gdzie wybieramy kolor
nadwozia, wyposa¿enie i konfiguracjê. Taki samochód
odbierzemy po trzech miesi¹cach od momentu z³o¿enia
zamówienia.

Porozmawiajmy jeszcze na temat technologii hybrydowej.
Pomimo ¿e ma ona ju¿ ³adnych parê lat, to ci¹gle jest uwa¿ana
za nowoœæ. Znaczna grupa ludzi po prostu siê jej obawia. Co za
tym idzie, istnieje przeœwiadczenie, dla niektórych granicz¹ce
z pewnoœci¹, ¿e nie warto kupowaæ hybrydy, bo potem nie
bêdzie jej komu sprzedaæ. Jak wygl¹da rynek wtórny
samochodów marki Lexus?

Skoro samochody hybrydowe s¹ tak dobre, to dlaczego ich
udzia³ w ogólnej sprzeda¿y, w stosunku do samochodów z silni-
kami benzynowymi i wysokoprê¿nymi, jest ci¹gle tak niski?

Nie zale¿y im na tym, ¿eby sprzedawaæ t¹ technologiê?

A jak jest z dostêpnoœci¹ modeli Lexusa? Jaki jest œredni
okres oczekiwania na zamówiony samochód?

Test Lexusa RC F 5,0 V8 477 KM Carbon na stronie 06.

k
dk

B
E

Z
P

£
A

T
N

Y
R

E
G

IO
N

A
L
N

Y
M

IE
S

IÊ
C

Z
N

IK
M

O
T

O
R

Y
Z

A
C

Y
J
N

Y

K
A

T
A

L
O

G
d

la
k
iero

w
có

w

17



R
E

K
L

A
M

Y
/

O
G

£
O

S
Z

E
N

IAB
E

Z
P

£
A

T
N

Y
R

E
G

IO
N

A
L
N

Y
M

IE
S

IÊ
C

Z
N

IK
M

O
T

O
R

Y
Z

A
C

Y
J
N

Y

K
A

T
A

L
O

G
d

la
k
ie

ro
w

có
w

18

SPECJALIZACJA ZAK£ADU:

- naprawa felg stalowych i aluminiowych
do pojazdów samochodowych

- lakierowanie proszkowe

32-020 Wieliczka, ul. Podleœna 3,
tel. (12) 278 18 21, 602-138-246
www.felgi-naprawa.krakow.pl

NAPRAWA FELG MAREK CZAJA
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Czêœci nowe i u¿ywane
do samochodów dostawczych

Partner 2000, ul. Danalówka 6, Kraków

biuro@p2000.com.pl, www.p2000.com.pl
tel. 602 33 87 18, 12 653 00 51

Dziekanowice 78, 32-086 Wêgrzce tel.: 602 300 424, 502 424 686

- Regeneracja belek
- Wymiana rozrz¹du

- Remonty zawieszenia
- Naprawa uk³adów hamulcowych
- Bie¿¹ce naprawy

- Wymiana sprzêgie³

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

KRISCAR

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych

A U T O S E R W I S

PE£NY ZAKRES US£UG

ul. Stadionowa 1, Kraków
tel. 12 269 29 73, tel. kom. 660 470 160

Auto Komis - www.wamat.otomoto.pl

AUTO GAZ

BG-Gas

MONTA¯ SERWIS NAPRAWY REGULACJE

ZAPRASZAMY: PN.-PT.: 8:00-16:00

HOMOLOGACJE KOMPUTEROWE ANALIZY SPALIN
RATY ODCZYT I KASOWANIE B£ÊDÓW
Kraków - Nowa Huta, ul. ¯aglowa 25a

tel. 12 686 60 53 608 616 169 694 887 167
www.lpg.krakow.pl e-mail: bggas@poczta.fm

zapraszamy
pon.-pt. 8 - 18
sobota 9 - 14

Kraków, ul. Czy¿ówka 35A
(Rondo Mateczny- przed³u¿enie ulicy Zamoyskiego)

e-mail: biuro sqad.com.pl@

SQAD SKLEP

CITROEN PEUGEOT RENAULT
..

(12) 296 35 65, 296 35 66, 296 33 39

TRANSPORT SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, £ODZI
TRANSPORT URZ¥DZEÑ BUDOWLANYCH

POLSKA - UNIA EUROPEJSKA

JAN HOL

POMOC DROGOWA

tel. 781 777 666, 783 777 666

www.janhol.pl

IMPORTER
CZÊŒCI SILNIKOWYCH

OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIÊ¯AROWE - MASZYNY ROLNICZE
- MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WID£OWE

CER MOTOR KRAKÓW

653 00 21 650 57 10
, 30-716 Kraków

tel.: 12 , 12
e-mail: krakow@cermotor.com.pl

ul. Przewóz 34a

TURBINY

CZÊŒCI
DO TURBIN
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http://www.mechanik-krakow.com
http://www.p2000.com.pl
http://www.cermotor.com.pl
http://www.autogama.pl
http://www.janhol.pl
http://www.sqad.com.pl
http://www.lpg.krakow.pl
http://www.wamat.otomoto.pl
http://www.felgi-naprawa.krakow.pl
http://www.czesci.trynid.pl
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AUTO SERVICE s.c.
B. Fija³kowski, P. Dudek

TEL. 12 644-37-43
KRAKÓW, OS. S£ONECZNE 8A

www.fijalkow.plopony zakupione w naszej firmie
wymieniamy i wywa¿amy GRATIS

Castrol Castrol Authorised Dealer

~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ£
~ KOMPUTEROWE WYWA¯ANIE KÓ£
~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON
~ POMPOWANIE KÓ£ AZOTEM
~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE
~ WYMIANA P£YNU CH£ODZ¥CEGO
~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ

~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA
~ PRANIE TAPICERKI

~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW
~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK£ADÓW KLIMATYZACJI

~ WYMIANA CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO KLIMATYZACJI

p³atnik

VAT

OLEJE SILNIKOWE
FILTRY OLEJOWEoraz

Castrol
zakupione w naszej firmie

wymieniamy GRATIS

CZYNNE: pn.-pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 8.00 - 13.00

Sklep z czêœciami i
Serwis Aut Francuskich

Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego)Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego)

Sklep:
tel. 12 423 50 88 w. 21
tel. 12 296 36 57

Serwis:
tel. 12 423 50 88 w. 22

tel.kom. 502 123 334

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

s.c.
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CRACOW BUSINESS CORPORATION

PE£NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH

CBC

Kraków, ul. G³owackiego 56

sklep i serwissklep i serwissklep i serwis

tel. (12) 637 48 18, 623 08 15
e-mail: cbc@cbc.com.pl , www.cbc.com.pl

PEUGEOT RENAULTCITROEN

CB RADIO - CAR AUDIO

ŒWIAT£A DO JAZDY DZIENNEJ

ZABEZPIECZENIA, STEROWNIKI

CZUJNIKI PARKOWANIA

MONTA¯ - SERWIS

Kraków
ul. Jana Brzechwy 1

tel.: 501 809 408
503 626 219www.twojecbradio.pl

KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel. 12 656-04-64

Komputerowy

DO DREWNA I PRZEMYS£OWE

dobór

materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze,
kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye

lakiery akrylowe -

LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH

D Y NA Czêœci nowe i u¿ywane
importowane z Francji
do samochodów marki

Kraków, ul. Rybitwy 38a
tel./fax 12 653-00-99, tel. 601 42-05-00

AUTO Dominik
Migas

SERWIS
Mechanika i elektryka samochodowa

Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji

Pomoc drogowa 24h tel. 509 948 210

Czêœci zamienne do wszystkich marek
Specjalizacja: Hyundai, Kia

tel. 12 637 85 47
tel. kom. 509 948 210

ul. Che³moñskiego 264
czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14
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www.fhumaripol.pl
e-mail: sklep@fhumaripol.pl

Kraków, ul. Pachoñskiego 2a
tel. 12 636-21-01, tel. kom.:606-230-750

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZÊŒCI - AKCESORIA

ul. Cechowa 36 (Kurdwanów)
tel.: (12) 654 05 48, kom.: 604 924 484

Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego

ASTRO AUTO SERWIS

MECHANIKA
GEOMETRIA ZAWIESZEÑ
WULKANIZACJA

http://www.cbc.com.pl
http://www.fhumaripol.pl
http://www.twojecbradio.pl
http://www.fijalkow.pl
http://www.czesci.trynid.pl
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Wypadek drogowy
z udzia³em
obcokrajowca

W przypadku wypadku komunikacyjnego z udzia³em

obcokrajowca, do którego dosz³o na terytorium Polski nale¿y

spisaæ numer rejestracyjny i markê pojazdu sprawcy szkody,

numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwê ubezpieczyciela.

Zabezpieczeniem bêdzie tak¿e sporz¹dzenie przez sprawcê

oœwiadczenia o okolicznoœciach zdarzenia. Towarzystwa ubez-

pieczeniowe maj¹ce siedzibê poza granicami naszego kraju

maj¹ swoich reprezentantów równie¿ na terenie Polski. Do nich

nale¿y obowi¹zek likwidacji szkody.

W przypadku szkody powsta³ej poza granicami Polski, w ka¿dym

kraju cz³onkowskim Unii Europejskiej wystêpuje tzw.

reprezentant, który ma za zadanie prowadziæ proces likwidacji

szkody. Udzia³ reprezentanta jest potrzebny a¿ do momentu

zakoñczenia postêpowania likwidacyjnego przed zagranicznym

ubezpieczycielem. Je¿eli natomiast poszkodowany jest niezado-

wolony z wyniku postêpowania likwidacyjnego i postanawia

dochodziæ swych praw przed

s¹dem, to ma mo¿liwoœæ docho-

dzenia swych roszczeñ przed

s¹dem polskim, w³aœciwym

wed³ug swojego miejsca

zamieszkania.

Informacje o tym jaki zak³ad jest

reprezentantem zagranicznego

towarzystwa ubezpieczenio-

wego ustala i udostêpnia na

wniosek poszkodowanego Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komu-

nikacyjnych, uzyskuj¹c je z oœrodków informacji pañstw cz³on-

kowskich Unii Europejskiej. Udostêpnienie tych informacji jest

bezp³atne. Reprezentant do spraw roszczeñ jest obowi¹zany, w

terminie 3 miesiêcy od zg³oszenia ¿¹dania odszkodowawczego,

do udzielenia odpowiedzi na zg³oszone ¿¹danie odszkodowaw-

cze wraz z uzasadnieniem. Informacjê o zg³oszeniu ¿¹dania

odszkodowawczego organ odszkodowawczy przekazuje organo-

wi odszkodowawczemu w pañstwie cz³onkowskim Unii Europej-

skiej, w którym siedzibê ma zak³ad ubezpieczeñ posiada-

cza pojazdu mechanicznego. Organ odszkodowawczy

podejmuje czynnoœci w celu ustalenia odpowiedzialnoœci

za spowodowanie szkody i wysokoœci odszkodowania w

terminie 60 dni od dnia otrzymania ¿¹dania odszkodo-

wawczego.

Powa¿ny k³opot stanowi wypadek z udzia³em

nieubezpieczonego pojazdu z zagraniczn¹ rejestracj¹.

Dotyczy to zarówno zdarzeñ na terenie Polski, jak i ca³ej

Europy. Polacy poszkodowani na terenie naszego kraju

przez kieruj¹cych tego typu autami otrzymuj¹ odszkodo-

wanie albo z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjne-

go albo z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyj-

nych, w zale¿noœci od tego, gdzie zarejestrowany by³

nieubezpieczony pojazd sprawcy szkody. W przypadku

gdy samochód sprawcy zarejestrowany by³ w jednym z

krajów Unii Europejskiej szkodê nale¿y zg³osiæ do

PBUK, a gdy w kraju spoza UE - do UFG. W 2015 roku

UFG wyp³aci³ polskim obywatelom ³¹cznie 1,1 mln

z³otych odszkodowañ za wypadki spowodowanie przez

nieubezpieczonych cudzoziemców z krajów spoza UE.

By³a to kwota 2,5 razy wiêksza ni¿ rok wczeœniej.

Kieruj¹cy takimi pojazdami spowodowali 123 wypadki

na terenie Polski, co oznacza 16-procentowy wzrost w

stosunku roku 2014. Samochody sprawców tych

wypadków najczêœciej zarejestrowane by³y na Ukrainie,

Bia³orusi oraz w Rosji.

Jednak w grupie odszkodowañ za wypadki spowodowa-

ne przez nieubezpieczone po-

jazdy z zagraniczn¹ rejestracj¹

znacznie wiêksz¹ pulê wyp³at

UFG stanowi¹ te spowodowane

przez kieruj¹cych autami z

rejestracj¹, do której nie

przyznaje siê ¿aden kraj. Chodzi

tutaj o samochody sprowadzo-

ne do Polski na obcych tabli-

cach rejestracyjnych, które

straci³y ju¿ swoj¹ wa¿noœæ. W

takiej sytuacji pojazd powinno siê niezw³ocznie

zarejestrowaæ w Polsce i wykupiæ dla niego

ubezpieczenie OC. Niestety, niektórzy siê z tym nie

spiesz¹. A to prosta droga do problemów. Je¿eli

kieruj¹cy takim pojazdem spowoduje na terenie Polski

wypadek, w którym poszkodowani zostan¹ polscy

obywatele, to odszkodowanie wyp³aca im UFG. Jednak

potem Fundusz wystêpuje o zwrot tych odszkodowañ,

zarówno do sprawców takich wypadków, jak i do posia-

daczy nieubezpieczonych pojazdów, maj¹cych nie-

aktualne zagraniczne tablice rejestracyjne. W zesz³ym

roku do UFG zg³oszono 298 szkód tego typu (w 2014

roku by³o ich 322). Fundusz wyp³aci³ za nie odszkodo-

wania opiewaj¹ce na kwotê 2,8 mln z³otych (blisko dwa

razy wy¿sza ni¿ w 2014 roku).

W przypadku braku polisy przez sprawcê warto wezwaæ

policjê, która sporz¹dzi notatkê dotycz¹c¹ przebiegu

wypadku oraz winy sprawcy. Notatka policyjna jest

dowodem winy sprawcy wypadku. Wówczas mo¿na

dochodziæ odszkodowania bezpoœrednio od sprawcy

wypadku na drodze s¹dowej.

Kazusy przygotowywane s¹ przez prawników Availo,
operatora programu prawnicy.Trynid.pl

Ka¿de zdarzenie drogowe zawsze stanowi bardzo stresuj¹ce doœwiadczenie dla wszystkich jego
uczestników. Dodatkowe komplikacje pojawiaj¹ siê w momencie, gdy sprawc¹ jest obcokrajowiec.
Podpowiadamy, jak zachowaæ siê w takiej sytuacji i gdzie zwróciæ siê po odszkodowanie.

B
E

Z
P

£
A

T
N

Y
R

E
G

IO
N

A
L
N

Y
M

IE
S

IÊ
C

Z
N

IK
M

O
T

O
R

Y
Z

A
C

Y
J
N

Y

K
A

T
A

L
O

G
d

la
k
ie

ro
w

có
w

20

Certyfikowany Rzeczoznawca SamochodowyCertyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy
www.rzkrakow.pl, , e-mail: biuro@rzkrakow.pltel. 600 318 039

---- konsultacje, opinie i ekspertyzy techniczne pojazdów,
równie¿ zabytkowych

---- wycena wartoœci rynkowej pojazdów (równie¿ dla UC i WK)
----
---- weryfikacja numeru VIN pojazdów
----
---- kosztorysowanie napraw pojazdów
---- opinia zmian w specyfikacji technicznej

pojazdów (równie¿ dla WK i Stacji Diagnostycznych)

profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu u¿ywanego

weryfikacja jakoœci napraw pojazdów

k
dk

http://www.prawnicy.trynid.pl
http://www.rzkrakow.pl


ekologia
w motoryzacji

Dodatek wspó³finansowany
ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Krakowie



Mitsubishi Outlander
PHEV - nowa ods³ona
hybrydowego
bestsellera

Mitsubishi Outlander
PHEV - nowa ods³ona
hybrydowego
bestsellera

z przeszyciami w

kszta³cie promieni) oraz chromowane

akcenty. Inne s¹ tak¿e: konsola centralna o strukturze

fali z czarnymi, drewnopodobnymi aplikacjami, pokrywa

nad uchwytami na napoje, miêkkie w dotyku

prze³¹czniki oraz elementy sterowania systemem PHEV.

W zale¿noœci od wersji wyposa¿enia siedzenia pokrywa

sportowa tapicerka ze wstawkami przypominaj¹cymi

zamsz lub tapicerka z naturalnej skóry, dostêpna w

kolorze czarnym (ze srebrnymi przeszyciami i

obwódkami) oraz jasnobr¹zowym (z czerwonymi

p r zesz yc i am i i obwódkami ) . P r z yda tnym i

udogodnieniami s¹ podgrzewana kierownica,

podgrzewana przednia szyba, oœwietlenie LED obszaru

pod desk¹ rozdzielcz¹ oraz w okolicach konsoli

centralnej, kontrolka niskiego stanu p³ynu do

spryskiwaczy i gniazdo 12V w baga¿niku. Wy¿szy ni¿

dotychczas komfort jazdy zapewnia lepsze wyciszenie

wnêtrza. Wed³ug deklaracji wyciszono ponad 30 ró¿nych

obszarów, w³¹czaj¹c w to silnik, zawieszenie i ko³a.

Zastosowano równie¿ szyby dŸwiêkoszczelne,

uszczelnienie drzwi, a w niektórych obszarach i

komponentach pojawi³y siê dynamiczne t³umiki drgañ.

z przeszyciami w

kszta³cie promieni) oraz chromowane

akcenty. Inne s¹ tak¿e: konsola centralna o strukturze

fali z czarnymi, drewnopodobnymi aplikacjami, pokrywa

nad uchwytami na napoje, miêkkie w dotyku

prze³¹czniki oraz elementy sterowania systemem PHEV.
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zarówno wygl¹d
samochodu, jak
i zastosowan¹
w nim technikê.
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Drapie¿niejsze nadwozie,

elegantsze wnêtrze

„Dynamic Shield” - tak

Mitsubishi nazwa³o swój nowy

jêzyk stylistyczny, zgodnie z

którym zaprojektowano równie¿

nowego Out lande ra PHEV.

Samochód zwraca uwagê przede

wszystkim ca³kowicie zmodyfikowan¹

przedni¹ parti¹ nadwozia. Inny kszta³t maj¹

reflektory z diodami LED do jazdy dziennej,

atrapa ch³odnicy oraz zderzak. Nowoœci¹ s¹ tak¿e

chromowane listwy w kszta³cie litery C, widniej¹ce

poni¿ej g³ównych œwiate³. Z kolei wnêki przednich lamp

przeciwmgielnych wykoñczono czarnym lakierem

fortepianowym. Ca³oœæ prezentuje siê zdecydowanie

bardziej elegancko ni¿ w przypadku poprzednika.

Patrz¹c na samochód z boku w oczy rzucaj¹ siê 18-

calowe, dwubarwne, aluminiowe obrêcze kó³ z nowym

wzorem ramion, chromowane listwy na progach,

srebrne relingi dachowe oraz antena w kszta³cie p³etwy

rekina. Do wyboru jest siedem kolorów nadwozia, w tym

ca³kiem nowy „Ruby Black Pearl” (czarny, per³owy, o

wysokim po³ysku, z dodatkiem czerwonych drobinek).

Modyfikacjom poddano równie¿ wnêtrze samochodu.

Japoñczycy twierdz¹, ¿e znacz¹co podniesiono jakoœæ

wykoñczen ia kab iny. Zas tosowano now¹,

czteroramienn¹ kierownicê, skórzane obwódki

elementów technicznych „Cool Touch”, poziome

srebrne przeszycia, nowy materia³ wykoñczeniowy os³on

przeciws³onecznych nawi¹zuj¹cy wygl¹dem do dzianiny,

nowe wykoñczenie paneli drzwiowych (miêkkie wstawki
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zaparkowane lub porusza siê (do przodu lub do ty³u) z

prêdkoœci¹ oko³o 10 km/h, uk³ad wyemituje dŸwiêkowe

ostrze¿enie oraz poka¿e informacjê ostrzegawcz¹. UMS steruje

równie¿ momentem obrotowym, aby zredukowaæ uszkodzenia

wywo³ane kolizj¹. Z kolei podczas parkowania pomoc¹ s³u¿¹

cztery kamery umieszczone wokó³ samochodu, ukazuj¹ce piêæ

ró¿nych widoków: z przodu, z ty³u, z boku (po prawej i lewej

stronie) oraz z góry. Dodatkowo, na ekranie systemu nawigacji

wyœwietlane s¹ specjalne linie zmieniaj¹ce swoje po³o¿enie w

zale¿noœci od ruchów kierownicy. Nowy, inteligentny system

parkowania wspomagaj¹ dodatkowo czujniki zainstalowane w

zderzakach (cztery w przednim i cztery w tylnym).

Uk³ad napêdowy nowego Mitsubishi Outlander PHEV

wspó³pracuje z systemem kontroli stabilnoœci jazdy S-AWC

(Super All Wheel Control). Jest on oparty na technologii napêdu

wszystkich kó³ z modelu Lancer Evolution i ³¹czy w sobie systemy

4WD, ABS, ASC oraz AYC (Active Yaw Control - aktywna kontrola

znoszenia). Dodatkowo, wspó³dzia³aj¹c z systemem PHEV,

S-AWC rozdziela moc na ko³a przednie i tylne, a tak¿e

indywidualnie na ko³a lewe i prawe, by poprawiæ stabilnoœæ

jazdy i precyzjê prowadzenia samochodu. Rezultatem jest

ograniczenie poœlizgu przednich kó³, przy jednoczesnej

optymalizacji rozk³adu mocy pomiêdzy przedni¹ i tyln¹ oœ,

co zapewnia lepsze przyspieszenie ze startu zatrzymanego.

Ponadto funkcja "4WD LOCK" poprzez odpowiedni rozdzia³

si³y napêdowej pomiêdzy przedni¹ i tyln¹ oœ poprawia

przyczepnoœæ kó³ i stabilnoœæ liniow¹ samochodu po

wciœniêciu peda³u przyspieszenia w czasie jazdy po œniegu,

kamienistej, czy œliskiej nawierzchni.

Tak jak do tej pory Outlander PHEV wyposa¿ony jest w silnik

spalinowy i dwa silniki elektryczne. Samochód porusza siê

g³ównie dziêki silnikom elektrycznym pracuj¹cym w uk³adzie

sta³ego napêdu 4WD. Silnik spalinowy pe³ni rolê

wspomagaj¹c¹, zasilaj¹c generator ³aduj¹cy akumulator

trakcyjny, b¹dŸ te¿ napêdzaj¹c bezpoœrednio przednie ko³a

samochodu, ale zawsze przy pracuj¹cych silnikach

elektrycznych z przodu i z ty³u. Za³¹czanie szeregowego oraz

równoleg³ego trybu napêdu hybrydowego odbywa siê tylko na

mo¿liwie krótki czas, by dostosowaæ uk³ad napêdowy auta do

specyficznych warunków drogowych. Uk³ad sterowania d¹¿y do

przywrócenia napêdu ca³kowicie elektrycznego tak szybko i tak

czêsto, jak to tylko mo¿liwe. Dziêki typowej dla silników

elektrycznych zdolnoœci dostarczania maksymalnego

momentu obrotowego ju¿ przy ruszaniu z miejsca,

zastosowana konfiguracja uk³adu napêdowego pozwala

uzyskaæ lepsze czasy przyspieszania ni¿ w

analogicznym samochodzie z dwulitrowym silnikiem

benzynowym, jednoczeœnie zachowuj¹c bardzo

korzystne parametr y œrodowiskowe. Eliminacja

konwencjonalnej skrzyni biegów i wa³u napêdowego

(oraz jego przegubów) pozwoli³a obni¿yæ straty

mechaniczne powstaj¹ce przy przekazywaniu napêdu,

poprawiaj¹c sprawnoœæ ca³ego uk³adu napêdowego i

u³atwiaj¹c kontrolowanie jego dzia³ania.

Przy przedniej osi samochodu znajduj¹ siê: silnik

elektryczny i inwerter (60 kW/82 KM; 137 Nm),

umieszczone po lewej stronie przedzia³u silnikowego,

generator umieszczony obok silnika elektrycznego,

silnik benzynowy 2,0 l MIVEC DOHC (89 kW/121 KM;

190 Nm), umieszczony po prawej stronie przedzia³u

silnikowego i wielotrybowy modu³ Power Drive Unit,

zarz¹dzaj¹cy prac¹ przedniego silnika elektrycznego i

Zaawansowany napêd hybrydowy

>>>>

zaparkowane lub porusza siê (do przodu lub do ty³u) z

prêdkoœci¹ oko³o 10 km/h, uk³ad wyemituje dŸwiêkowe

ostrze¿enie oraz poka¿e informacjê ostrzegawcz¹. UMS steruje

równie¿ momentem obrotowym, aby zredukowaæ uszkodzenia

wywo³ane kolizj¹. Z kolei podczas parkowania pomoc¹ s³u¿¹

cztery kamery umieszczone wokó³ samochodu, ukazuj¹ce piêæ

ró¿nych widoków: z przodu, z ty³u, z boku (po prawej i lewej

stronie) oraz z góry. Dodatkowo, na ekranie systemu nawigacji

wyœwietlane s¹ specjalne linie zmieniaj¹ce swoje po³o¿enie w

zale¿noœci od ruchów kierownicy. Nowy, inteligentny system

parkowania wspomagaj¹ dodatkowo czujniki zainstalowane w

zderzakach (cztery w przednim i cztery w tylnym).

Uk³ad napêdowy nowego Mitsubishi Outlander PHEV

wspó³pracuje z systemem kontroli stabilnoœci jazdy S-AWC

(Super All Wheel Control). Jest on oparty na technologii napêdu

wszystkich kó³ z modelu Lancer Evolution i ³¹czy w sobie systemy

4WD, ABS, ASC oraz AYC (Active Yaw Control - aktywna kontrola

znoszenia). Dodatkowo, wspó³dzia³aj¹c z systemem PHEV,

S-AWC rozdziela moc na ko³a przednie i tylne, a tak¿e

indywidualnie na ko³a lewe i prawe, by poprawiæ stabilnoœæ

jazdy i precyzjê prowadzenia samochodu. Rezultatem jest

ograniczenie poœlizgu przednich kó³, przy jednoczesnej

optymalizacji rozk³adu mocy pomiêdzy przedni¹ i tyln¹ oœ,

co zapewnia lepsze przyspieszenie ze startu zatrzymanego.

Ponadto funkcja "4WD LOCK" poprzez odpowiedni rozdzia³

si³y napêdowej pomiêdzy przedni¹ i tyln¹ oœ poprawia

przyczepnoœæ kó³ i stabilnoœæ liniow¹ samochodu po

wciœniêciu peda³u przyspieszenia w czasie jazdy po œniegu,

kamienistej, czy œliskiej nawierzchni.

Tak jak do tej pory Outlander PHEV wyposa¿ony jest w silnik

spalinowy i dwa silniki elektryczne. Samochód porusza siê

g³ównie dziêki silnikom elektrycznym pracuj¹cym w uk³adzie

sta³ego napêdu 4WD. Silnik spalinowy pe³ni rolê

wspomagaj¹c¹, zasilaj¹c generator ³aduj¹cy akumulator

trakcyjny, b¹dŸ te¿ napêdzaj¹c bezpoœrednio przednie ko³a

samochodu, ale zawsze przy pracuj¹cych silnikach

elektrycznych z przodu i z ty³u. Za³¹czanie szeregowego oraz

równoleg³ego trybu napêdu hybrydowego odbywa siê tylko na

mo¿liwie krótki czas, by dostosowaæ uk³ad napêdowy auta do

specyficznych warunków drogowych. Uk³ad sterowania d¹¿y do

przywrócenia napêdu ca³kowicie elektrycznego tak szybko i tak

czêsto, jak to tylko mo¿liwe. Dziêki typowej dla silników

elektrycznych zdolnoœci dostarczania maksymalnego

momentu obrotowego ju¿ przy ruszaniu z miejsca,

zastosowana konfiguracja uk³adu napêdowego pozwala

uzyskaæ lepsze czasy przyspieszania ni¿ w

analogicznym samochodzie z dwulitrowym silnikiem

benzynowym, jednoczeœnie zachowuj¹c bardzo

korzystne parametr y œrodowiskowe. Eliminacja

konwencjonalnej skrzyni biegów i wa³u napêdowego

(oraz jego przegubów) pozwoli³a obni¿yæ straty

mechaniczne powstaj¹ce przy przekazywaniu napêdu,

poprawiaj¹c sprawnoœæ ca³ego uk³adu napêdowego i

u³atwiaj¹c kontrolowanie jego dzia³ania.

Przy przedniej osi samochodu znajduj¹ siê: silnik

elektryczny i inwerter (60 kW/82 KM; 137 Nm),

umieszczone po lewej stronie przedzia³u silnikowego,

generator umieszczony obok silnika elektrycznego,

silnik benzynowy 2,0 l MIVEC DOHC (89 kW/121 KM;

190 Nm), umieszczony po prawej stronie przedzia³u

silnikowego i wielotrybowy modu³ Power Drive Unit,

zarz¹dzaj¹cy prac¹ przedniego silnika elektrycznego i

Zaawansowany napêd hybrydowy

>>>>

Bezpieczeñstwo przede wszystkim

Poliftingowe Mitsubishi Outlander PHEV otrzyma³o

sztywniejsz¹ strukturê nadwozia ze wzmocnionymi

punktami mocowania zawieszenia, co uzyskano dziêki

zastosowaniu grubszych blach lub dodatkowych

³¹czników w strategicznych miejscach. Wykorzystano

stal o wysokiej odpornoœci na rozci¹ganie (klasa

wytrzyma³oœci zwiêkszona z dotychczasowych 440 MPa

do 980 MPa), co zaowocowa³o wy¿sz¹

sztywnoœci¹ konstrukcji i ni¿sz¹ mas¹ w³asn¹.

Wprowadzono te¿ modyfikacje poszczególnych

komponentów zawieszenia. Z przodu zastosowano

nowy, du¿o sztywniejszy wspornik, oferuj¹cy wiêksz¹

precyzjê kierowania oraz wy¿sz¹ stabilnoœæ kierunkow¹.

Wraz z wzmocnieniem struktury nadwozia i zawieszenia

zoptymalizowano sztywnoœæ sprê¿yn oraz si³ê t³umienia

amortyzatorów, a tak¿e zmodyfikowano elektryczne

wspomaganie uk³adu kierowniczego. W efekcie

uzyskano bardziej liniowe reakcje, wy¿sz¹ sztywnoœæ,

ni¿sze tarcie i lepsze wyczucie. W tylnym zawieszeniu

zwiêkszono rozmiar cylindra tylnego amortyzatora w

celu poprawy stabilnoœci i komfor tu jazdy,

zoptymalizowano sztywnoœæ sprê¿yn oraz si³ê t³umienia

amortyzatorów.

Oprócz 14 systemów bezpieczeñstwa, znanych ze

spalinowego Mitsubishi Outlandera (m.in. LDW - system

ostrzegania przed opuszczeniem pasa ruchu, ACC -

tempomat adaptacyjny oraz FCM - system zapobiegania

kolizjom), nowy Outlander PHEV oferuje tak¿e inne

uk³ady podnosz¹ce bezpieczeñstwo podró¿owania.

Warto tutaj wspomnieæ o systemie Ultrasonic Mis-

acceleration Mitigation System (UMS) maj¹cym

zapobiegaæ wypadkom spowodowanym nieumyœlnym

wciœniêciem peda³u gazu. Jeœli kierowca przypadkowo

wciœnie peda³ gazu przed przeszkod¹ znajduj¹c¹ siê w

odleg³oœci 4 metrów na torze ruchu auta, które jest
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System operacyjny PHEV OS

generatora. Miêdzy osiami, pod pod³og¹ znajduje siê zespó³

ch³odzonego powietrzem litowo-jonowego akumulatora trakcyj-

nego (12 kWh, 80 ogniw, 300 V) oraz 45-litrowy zbiornik paliwa.

Z ty³u, pod pod³og¹ baga¿nika umieszczono silnik elektryczny i

inwerter (60 kW/82 KM; 137 Nm), a tak¿e modu³ Rear Motor

Control Unit, zarz¹dzaj¹cy tylnym silnikiem elektrycznym.

Dzia³anie uk³adu hybrydowego jest sterowane elektronicznie

przez system operacyjny PHEV OS, który automatycznie dokonu-

je wyboru jednego z trzech trybów jazdy, w jakie wyposa¿ono

Outlandera PHEV („EV”, szeregowy i równoleg³y). Pozwala to

optymalnie ³¹czyæ jak najwy¿sze osi¹gi samochodu z jak najni¿-

szym zu¿yciem paliwa. Wszystkie trzy tryby jazdy za³¹czane s¹

alternatywnie, zale¿nie od iloœci energii dostêpnej w akumula-

torze oraz od aktualnych warunków drogowych, przy czym prefe-

rowanym trybem jest napêd ca³kowicie elektryczny.

System operacyjny PHEV OS otrzymuje informacje i

dane od wszystkich wa¿niejszych komponentów

samochodu, co jest niezbêdne do zapewnienia

zintegrowanego zarz¹dzania parametrami i osi¹gami

auta. Ten zaawansowany system zarz¹dzania stale

monitoruje stan akumulatora i iloœæ energii odzyskanej z

hamowania regeneracyjnego, jak równie¿ reguluje moc

przekazywan¹ na ko³a, aby zapewniæ sprawne i

dynamiczne przyspieszenie ze startu zatrzymanego.

Wynikiem takiego dzia³ania systemu jest optymalizacja i

minimalizacja zu¿ycia energii przy dostarczaniu osi¹gów

najbardziej odpowiednich w danych warunkach

drogowych i przy dostêpnych zasobach energii. System

operacyjny PHEV OS kontroluje nie tylko akumulator i

silniki elektryczne, ale tak¿e silnik spalinowy i

napêdzany przez niego generator pr¹du. Optymalizacja

uk³adu sterowania elektr ycznym systemem

hybrydowym typu plug-in pozwoli³a na uzyskanie

lepszych osi¹gów i ni¿szej emisji CO .2
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Trzy tryby jazdy

W trybie „EV” system operacyjny PHEV OS rozpoczyna

jazdê w trybie ca³kowicie elektrycznym. Samochód

napêdzaj¹ przedni i tylny silnik elektryczny. Jest to sta³y

napêd elektryczny 4WD. Energii dostarcza akumulator,

a maksymalna prêdkoœæ jest ograniczona do 120 km/h.

W trybie napêdu ca³kowicie elektrycznego Outlander

PHEV zapewnia zasiêg wynosz¹cy 52 km, czyli wiêcej,

ni¿ przeje¿d¿a dziennie wiêkszoœæ europejskich

kierowców. Indywidualny styl prowadzenia samochodu

ma wp³yw na tryby jazdy wybierane automatycznie przez

PHEV OS i mo¿e zarówno przyczyniaæ siê do skracania,

jak i wyd³u¿ania zasiêgu w tr ybie ca³kowicie

elektrycznym.

W trybie szeregowym, tak jak w „EV”, samochód jest

napêdzany przez przedni i tylny silnik elektryczny (sta³y

napêd elektryczny 4WD) z wy³¹czonym silnikiem spali-

nowym. Ró¿nica polega jednak na tym, ¿e silnik

spalinowy jest automatycznie uruchamiany (i wy³¹cza-

ny), ale tylko w celu napêdzania generatora ³aduj¹cego

akumulator w czasie jazdy. Sytuacje wymagaj¹ce

nag³ego wzrostu mocy (powy¿ej 60 kW dostêpnych z

akumulatora), na przyk³ad wyprzedzanie lub podje¿d¿a-

nie pod wzniesienie, s¹ interpretowane przez PHEV OS

jako wysoki pobór mocy wymagaj¹cy bie¿¹cego

uzupe³niania iloœci energii w akumulatorze. System

operacyjny bêdzie stara³ siê powracaæ do jazdy w trybie

ca³kowicie elektrycznym tak czêsto, jak to mo¿liwe.

W tr ybie równoleg³ym rolê wiod¹cej jednostki

napêdowej przejmuje silnik spalinowy, który przekazuje

moc bezpoœrednio na przednie ko³a. Oprócz niego

pracuj¹ równie¿ silniki elektryczne z przodu i z ty³u,

wspomagaj¹ce jednostkê benzynow¹. Zapewnia to

samochodowi sta³y napêd 4WD. Podobnie jak w

przypadku poprzednich trybów jazdy, tryb równoleg³y

jest aktywowany automatycznie. Dzieje siê tak w

przypadku sta³ego, du¿ego zapotrzebowania na moc,
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równie¿ odbywaæ na ¿¹danie kierowcy, po naciœniêciu przez

niego przycisku „Charge” umieszczonego na konsoli centralnej.

Rozpoczyna siê wtedy autonomiczne ³adowanie akumulatora za

pomoc¹ silnika spalinowego. Tryb ten jest bardzo przydatny w

razie braku zewnêtrznych Ÿróde³ energii. Mo¿na go aktywowaæ

zarówno podczas jazdy, jak i na postoju. W tym trybie

akumulator da siê na³adowaæ do ponad 80% pojemnoœci.

Kolejn¹ opcj¹ jest pod³¹czenie samochodu do sieci

elektr ycznej. Zwyk³e ³adowanie do 100% pojemnoœci

akumulatora ze standardowego gniazdka 230V trwa 5 godzin.

Natomiast szybkie ³adowanie ze specjalnego terminala trwa 30

minut i zostaje przerwane po uzyskaniu 80% pojemnoœci

akumulatora. W obu przypadkach pod³¹czenie samochodu do

sieci elektrycznej jest bardzo ³atwe, poniewa¿ gniazda zwyk³ego i

szybkiego ³adowania s¹ umieszczone obok siebie pod pokryw¹

znajduj¹c¹ siê po prawej stronie samochodu.

Dziêki przemyœlanemu i dopracowanemu napêdowi

hybrydowemu nowy Outlander PHEV jest zdecydowanie

ekonomiczniejszy ni¿ jego spalinowy odpowiednik.

Ca³kowite koszty eksploatacji samochodu s¹

dodatkowo obni¿one dziêki mniejszym obci¹¿eniom

czêœci mechanicznych (szczególnie si lnika

spalinowego), co w znacznym stopniu powinno siê

przyczyniæ do wyd³u¿enia ich trwa³oœci. Równie wa¿ne

jest to, ¿e elementy napêdu elektrycznego oraz

komponenty elektroniczne s¹ niemal bezobs³ugowe.

Zalety samochodu uzupe³nia poszerzona gwarancja

producenta. Na wszystkie komponenty napêdu

elektrycznego i akumulator nowego Outlandera PHEV

Mitsubishi oferuje gwarancjê na 8 lat z limitem

przebiegu wynosz¹cym 160 000 km. Jest to dodatek do

standardowej, 5-letniej gwarancji na wszystkie

elementy, jak¹ Japoñczycy udzielaj¹ na swoje

samochody. Aby staæ siê w³aœcicielem hybrydowego

SUV-a z trzema „diamentami” na grillu trzeba mieæ

minimum 205 990 z³. Dok³adnie tyle kosztuje w naszym

kraju najtañsza wersja tego samochodu.

Dlaczego warto wybraæ Outlandera PHEV?

Tekst: in¿. Mariusz Barañski, Zdjêcia: Mitsubishi

typowego dla d³u¿szej jazdy po autostradzie. System

operacyjny d¹¿y do prze³¹czenia uk³adu napêdowego w

tryb hybrydowy szeregowy (lub w tryb ca³kowicie

elektryczny przy prêdkoœci poni¿ej 120 km/h), jeœli tylko

bêdzie to mo¿liwe. Silnik spalinowy napêdza jedno-

czeœnie generator, by korzystaj¹c z zapasu mocy

do³adowywaæ akumulator trakcyjny. System zasilania

Outlandera PHEV nigdy nie pracuje z maksymaln¹ moc¹

rozumian¹ jako przekazywanie na ko³a sumy

maksymalnych mocy silnika spalinowego i obu silników

elektrycznych. Zamiast tego system PHEV OS zawsze

poszukuje najlepszej kombinacji trybów jazdy, a wiêc

wykorzystywanych Ÿróde³ energii, w zale¿noœci od

warunków jazdy. W rezultacie, nie wystêpuje tu pojêcie

"maksymalnej mocy ca³kowitej", które spotyka siê w

opisach innych rozwi¹zañ konstrukcyjnych, poniewa¿

system PHEV OS d¹¿y do optymalnego pozyskiwania

energii, stosuj¹c kombinacjê wykorzystania ró¿nych

Ÿróde³ energii.

W przypadku Mitsubishi Outlandera PHEV przewidziano

kilka sposobów ³adowania akumulatora uk³adu

hybrydowego. Podczas automatycznego ³adowania w

czasie jazdy w trybie szeregowym silnik spalinowy

zostaje uruchomiany (i wy³¹czany) automatycznie,

wy³¹cznie celem napêdzania generatora pr¹du i

³adowania akumulatora. Podczas automatycznego

³adowania w czasie jazdy w trybie równoleg³ym silnik

spalinowy napêdza ko³a i jednoczeœnie zasila generator,

by korzystaj¹c z zapasu mocy do³adowywaæ akumulator

trakcyjny. System operacyjny d¹¿y do prze³¹czenia

uk³adu napêdowego w tryb szeregowy, kontynuuj¹c

³adowanie akumulatora (lub w tryb ca³kowicie

elektryczny przy prêdkoœci poni¿ej 120 km/h), jeœli tylko

bêdzie to mo¿liwe. £adowaniu akumulatora s³u¿y tak¿e

hamowanie regeneracyjne, które aktywuje siê poprzez

zdjêcie stopy z peda³u przyspieszenia lub wciœniêcie

peda³u hamulca. Si³¹ hamowania regeneracyjnego

steruje kierowca. £adowanie akumulatora mo¿e siê

£adowanie akumulatora trakcyjnego
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Codziennoœæ
z hybryd¹
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Na przyk³adzie Mitsubishi Outlandera PHEV rozmawiamy o eksploatacji samochodu hybrydowego
z Damianem Zdebel z firmy Auto Krak – Autoryzowanego Dealera Mitsubishi.

Kdk: Technologia hybrydowa jest dostêpna na polskim rynku

od ³adnych paru lat, ale ci¹gle traktuje siê j¹ jako nowoœæ. Czy

obecnie klienci orientuj¹ siê ju¿ w tym temacie, czy nadal jest

to dla nich wiedza tajemna?

Damian Zdebel:

Przybli¿my zatem ten samochód pod k¹tem codziennego

u¿ytkowania. Podstawowe pytanie: czy eksploatacja

Outlandera PHEV ró¿ni siê w znacz¹cy sposób od eksploatacji

konwencjonalnego samochodu?

Zgodnie ze specyfikacj¹, zasiêg Outlandera PHEV na silnikach

elektrycznych wynosi 52 km. Co dzieje siê po przejechaniu

takiego dystansu? Samochód zatrzymuje siê i koniec

jazdy?

Outlandera PHEV mo¿na ³adowaæ z gniazdka

(technologia plug-in). Czy jest to jednak konieczne?

Klienci s¹ na pewno coraz bardziej œwiadomi i

posiadaj¹ coraz wiêksz¹ wiedzê o napêdzie hybrydowym.

Jednak tak naprawdê Outlander PHEV nie jest typow¹,

przeciêtn¹ hybryd¹. Technologia w nim zastosowana jest

zupe³nie odmienna, dziêki czemu samochód oferuje nam

znacznie wiêcej ni¿ zwyk³a hybryda.

Z punktu widzenia samej jazdy Outlander PHEV niczym nie ró¿ni

siê od zwyk³ego samochodu. Tyle tylko, ¿e po przekrêceniu

kluczyka w stacyjce nie s³ychaæ silnika, za to zapala siê napis

„Ready”, który informuje nas o gotowoœci do jazdy. DŸwigniê

wyboru trybu jazdy przestawiamy wiêc w odpowiedni¹ pozycjê i

ruszamy. Samochód napêdzaj¹ wtedy silniki elektryczne.

Outlander ma trzy tryby pracy: równoleg³y, szeregowy i

elektryczny. Tryb elektryczny dzia³a do prêdkoœci 60 km/h, a

samochód napêdza tylko i wy³¹cznie energia elektryczna.

Miêdzy 80, a 120 km/h auto mo¿e uruchomiæ silnik spalinowy

celem ³adowania baterii. Natomiast powy¿ej 120 km/h silnik

spalinowy wspomaga rozpêdzanie samochodu, przenosz¹c

moment obrotowy na przedni¹ oœ.

Absolutnie nie. Outlander PHEV podczas jazdy

odzyskuje energiê tak czêsto, jak to tylko mo¿liwe, co

pozwala do³adowywaæ akumulator. Mo¿emy to

obserwowaæ dziêki specjalnemu zegarowi za

kierownic¹. Zamiast obrotomierza mamy tutaj wskaŸnik

zu¿ycia energii z trzema polami: Charge, Eco i Power.

Je¿eli wskazówka znajduje siê na zielonym polu to

oznacza, ¿e jedziemy na silnikach elektrycznych.

Wychylenie siê wskazówki ma niebieskie pole oznacza

³adowanie baterii.

Nie, nie ma takiego przymusu. Je¿eli tylko bêdzie paliwo

w baku, to auto jest w stanie samo sobie na³adowaæ

baterie za pomoc¹ silnika spalinowego. Przy dŸwigni

wyboru trybu jazdy mamy funkcjê „Charge”, dziêki której

mo¿emy wymusiæ ³adowanie akumulatora do 80% jego

maksymalnej pojemnoœci. £adowanie z gniazdka nie

jest wiêc obowi¹zkiem, ale daje znaczne oszczêdnoœci.
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Je¿eli wykupimy taryfê dwustrefow¹, to 1 kWh energii w

najlepszym przypadku mo¿e kosztowaæ zaledwie 10

groszy. Pe³ne ³adowanie akumulatora Outlandera PHEV

trwa 10 godzin, tak wiêc ca³kowity koszt wyniesie tylko

z³otówkê. Paliwo jest znacznie dro¿sze. Producent

sugeruje ³adowaæ samochód z domowego gniazda 10-

amperowego przynajmniej raz w miesi¹cu, aby

wyrównaæ napiêcia w bateriach. Pozwala to tak¿e

wyd³u¿yæ ¿ywotnoœæ akumulatorów.

Nie ma takiej mo¿liwoœci. Bateria w Outlanderze PHEV

nigdy nie roz³adowuje siê do zera. Zawsze pozostaje

30% rezerwy, aby samochód mo¿na by³o bez problemu

uruchomiæ, nawet gdyby zabrak³o paliwa w baku i przez

to silnik spalinowy nie móg³by do³adowaæ

akumulatorów. Dziêki temu mo¿emy zawsze spokojnie

dojechaæ do jakiegoœ gniazdka lub stacji paliw. Nie

trzeba siê wiêc martwiæ, ¿e w samochodzie nagle

zabraknie energii. Prêdzej bêdziemy mieli niedogrzane

wnêtrze ni¿ brak mo¿liwoœci jazdy.

Tak. Samochód ma tzw. „Access Point”, czyli jest w

stanie stworzyæ sieæ Wi-Fi. Po œci¹gniêciu aplikacji

mamy dostêp do funkcji auta z poziomu naszego

smartfona. Dziêki temu mo¿emy sobie zaprogramowaæ,

aby samochód grza³ siê np. rano, przed wyjazdem do

pracy przez 10, 20 lub 30 minut. Wystarczy po³¹czyæ siê

z autem przez Wi-Fi, uruchomiæ aplikacjê i w³¹czyæ

ogrzewanie. Mamy wtedy nie tylko zagrzane wnêtrze, ale

przy okazji rozgrzewaj¹ siê wszystkie p³yny w silniku

spalinowym, który dziêki temu nie musi siê uruchamiaæ.

Trzeba bowiem wiedzieæ, ¿e w niskich temperaturach

silnik spalinowy mo¿e siê samoczynnie w³¹czaæ w celu

zagrzania p³ynów. Wszystko po to, aby by³ zawsze

gotowy do pracy z pe³n¹ moc¹, np. w razie potrzeby

szybkiej jazdy autostrad¹.

Nie ma obaw. Te funkcje mo¿na ustawiæ tak¿e na stacji

W standardzie samochód ma bardzo du¿o funkcji,

³¹cznie z elektrycznym ogrzewaniem kabiny. Czy mo¿e

siê zdarzyæ taka sytuacja, ¿e ogrzewanie roz³aduje

nam ca³kowicie akumulator trakcyjny i nie bêdziemy

mogli uruchomiæ auta?

Ogrzewaniem (a tak¿e klimatyzacj¹) mo¿emy

sterowaæ za pomoc¹ specjalnej aplikacji na

smartfona. Jak to wygl¹da?

Aplikacja zosta³a przygotowana na dwa systemy

operacyjne: Androida i iOS-a. A co z u¿ytkownikami,

którzy maj¹ smartfony wykorzystuj¹ce inne systemy

operacyjne lub w ogóle nie maj¹ smartfonów, tylko

zwyk³e telefony komórkowe? Czy s¹ oni pozbawieni

dostêpu do tych funkcji samochodu, czy mog¹ je

ustawiæ w jakiœ inny sposób?



Zachêty ze strony pañstwa lub miasta to jedno. Ale czy

w przypadku Outlandera PHEV barier¹ nie jest równie¿

cena, przekraczaj¹ca 200 tysiêcy z³otych?

Trzeba jednak jasno powiedzieæ, ¿e PHEV nie jest

autem dla ka¿dego.

Poruszmy jeszcze jedn¹ istotn¹ rzecz. Mianowicie, przy

zakupie samochodu coraz wiêcej ludzi zwraca uwagê

na jego póŸniejsz¹ odsprzeda¿. Coraz powszechniejsza

jest opinia, ¿e wspó³czesne samochody to

jednorazówki, ¿e po pewnym przebiegu psuj¹ siê i nie

op³aca siê ich ju¿ naprawiaæ. W Outlanderze PHEV

mamy sporo dodatkowych elementów, wchodz¹cych w

sk³ad uk³adu hybrydowego. Co z ich trwa³oœci¹? Czy

mamy siê czego obawiaæ?

Wiem, ¿e jeszcze za wczeœnie o tym mówiæ, ale jak pan

s¹dzi – jak bêdzie z odsprzeda¿¹ Outlandera PHEV?

Mówimy wiêc o rynku wtórnym, który po czêœci

napêdza przecie¿ rynek pierwotny. Je¿eli ktoœ bêdzie

mia³ problemy ze sprzeda¿¹ samochodu albo

zaproponowana kwota odkupu bêdzie ra¿¹co niska w

stosunku do jego oczekiwañ, to najlepszym wypadku

bêdzie dalej jeŸdzi³ tym samochodem. Co pan

przewiduje w przypadku Outlandera PHEV?

Moim zdaniem cena tego auta jest adekwatna do jego

jakoœci i wyposa¿enia. Za tak samo wyposa¿ony

samochód z napêdem benzynowym zap³acimy oko³o 40

tysiêcy z³otych mniej. Dodatkowo, kupuj¹c wersjê PHEV

dostajemy bardzo ³adnie oprawiony gad¿et. Mamy tutaj

chocia¿by naturaln¹ skórê, a nie skórê samochodow¹.

Oprócz tego dostajemy na przyk³ad podgrzewan¹

przedni¹ szybê czy te¿ podgrzewan¹ kierownicê, czyli

rzeczy niedostêpne w innych wersjach Outlandera

oferowanych na naszym rynku. A wiêc nie tylko mo¿emy

siê cieszyæ jazd¹ ekologicznym samochodem, ale

ponadto mamy œwiadomoœæ, ¿e dostaliœmy coœ wiêcej,

ni¿ klienci, którzy poruszaj¹ siê Outlanderem z

tradycyjnym napêdem.

Oczywiœcie. Wszystko zale¿y od wykorzystania

samochodu. Jeœli ktoœ jest na przyk³ad przedstawicielem

handlowym, chce jeŸdziæ Outlanderem i robiæ dziennie po

300-400 km g³ównie autostrad¹, to mimo wszystko na

dzieñ dzisiejszy wersja wysokoprê¿na bêdzie lepszym

wyborem z punktu widzenia wzglêdów ekonomicznych.

Na pewno jednak nie bêdzie tak ekologiczna jak PHEV.

Najczêœciej pojawiaj¹ siê pytania dotycz¹ce trwa³oœci

baterii. Producent gwarantuje, ¿e po 10 latach

u¿ytkowania zachowuj¹ one 80% swojej pocz¹tkowej

sprawnoœci. Nawet patrz¹c przez pryzmat klienta

Mitsubishi, to Outlanderem PHEV nikt nie bêdzie jeŸdzi³

przez 10 lat, bo wymiana samochodu nastêpuje œrednio

co 4-6 lat. Samochód wymieniamy wiêc na gwarancji.

Poza tym 5-letnia gwarancja œwiadczy o pewnoœci

producenta, ¿e to auto nie bêdzie siê psuæ. Nikt nie da³by

gwarancji bez ¿adnych wykluczeñ na ca³y samochód,

je¿eli nie by³by w 100% pewny jego jakoœci. Równie¿ my

jako stacja dealerska zawsze stoimy po stronie klienta i

zawsze staramy siê mu pomóc.

Mitsubishi bardzo mocno trzyma cenê. Powód?

Samochody tej marki s¹ bezawaryjne. Procent

awaryjnoœci jest tutaj naprawdê znikomy. Klient nie musi

siê wiêc baæ, ¿e po 4-5 latach samochód straci 80%

swojej wartoœci i nie bêdzie siê go op³aca³o sprzedaæ.
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multimedialnej we wnêtrzu samochodu, gdzie mamy

mo¿liwoœæ wprowadzenia harmonogramu zarówno na

³adowanie, jak i ogrzewanie lub ch³odzenie auta.

Korzystanie z aplikacji na smartfona pozwala jednak

sterowaæ funkcjami z ka¿dego miejsca i o ka¿dej porze,

co stanowi du¿e u³atwienie.

Coraz wiêcej osób pyta ju¿ konkretnie o samochód

hybrydowy. Ludzie wiedz¹, ¿e mamy tak¹ wersjê w

ofercie. I nie zniechêca ich nawet cena. Problemem jest

to, ¿e w Polsce nie ma ¿adnych dotacji, nie ma ¿adnego

wsparcia ze strony pañstwa dla osób, które chc¹ byæ

proekologiczne. Jak wiemy, w wielu krajach

europejskich s¹ ró¿nego rodzaju programy i dotacje,

dziêki którym przedsiêbiorcy mog¹ kupiæ taki samochód

sporo taniej ni¿ auto benzynowe. U nas niestety tego nie

ma. To z pewnoœci¹ blokuje wiêksz¹ sprzeda¿

Oulandera PHEV w naszym kraju. Problem stanowi tak¿e

znikoma sieæ stacji szybkiego ³adowania. Na szczêœcie

s¹ plany mocnego rozwoju w tej dziedzinie. Trzymamy za

to kciuki.

Moim zdaniem, je¿eli przedsiêbiorcy wymienialiby swoje

samochody z s i ln ikami benzynowymi lub

wysokoprê¿nymi na samochody elektryczne i mieliby

dotacje z pañstwa lub UE na poziomie 20-30% wartoœci

auta i do tego mo¿liwoœæ odpisania pe³nego podatku

VAT (a nie tak jak teraz maksymalnie 50%), to wydaje mi

siê, ¿e bardzo mocno by to wypromowa³o tego typu

technologie, nie tylko w marce Mitsubishi.

Przyk³adowo mog³yby to byæ strefy parkowania dooko³a

rynku dostêpne tylko i wy³¹cznie dla samochodów

elektrycznych. Auta z tradycyjnymi silnikami zosta³yby

wtedy wypchniête z centrum miasta, co z pewnoœci¹ w

jakimœ stopniu przyczyni³oby siê do popularyzacji

alternatywnych Ÿróde³ napêdu. Pomocna by³aby te¿ np.

dotacja ze strony miasta dla taksówkarzy, zachêcaj¹ca

ich do kupowania samochodów hybrydowych czy

elektrycznych.

PrzejdŸmy zatem do sprzeda¿y samochodu. Czy

klienci, którzy przychodz¹ do salonu pytaj¹ konkretnie

o to auto, czy przychodz¹ po prostu po Outlandera, i

dopiero sprzedawca nakierunkowuje ich na wersjê

PHEV?

Có¿, s³yszymy o tym ju¿ od d³u¿szego czasu, ale jakoœ

ci¹gle jest to w powijakach. Wróæmy do walorów

ekologicznych i wsparcia sprzeda¿y. Co pañskim

zdaniem pomog³oby spopularyzowaæ samochody o

napêdach alternatywnych?

A jeœli zawêzimy obszar? Co mog³oby zrobiæ miasto

takie jak Kraków?

Je¿eli wykupimy taryfê
dwustrefow¹, to 1 kWh energii
w najlepszym przypadku mo¿e
kosztowaæ zaledwie 10 groszy.
Pe³ne ³adowanie akumulatora
trwa 10 godzin, tak wiêc
ca³kowity koszt wyniesie
tylko z³otówkê.
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sumowanie tego ca³ego wielkiego przedsiêwziêcia, pe³nowymia-

rowym albumem pt. „Hello World”. Jest to ju¿ pi¹te, autorskie

wydawnictwo tego niezwykle popularnego DJ’a i producenta z

Rotterdamu. Ka¿de by³o na swój sposób oryginalne i

innowacyjne oraz wzbudza³o olbrzymie zainteresowanie na

scenie klubowej. G³ównie dziêki stylowi Holendra, który nie boi

siê eksperymentowaæ i w zgrabny sposób ³¹czy dŸwiêki retro z

nowatorskimi rozwi¹zaniami. Oprócz znanych ju¿ utworów z

poprzedzaj¹cych go EP’ek,

album zawiera tak¿e trzy

bonusowe remiksy, w

wykonaniu Leona Reverse,

Richarda Duranda i Craiga

Connelly. D³ugie oczeki-

wanie zakoñczone. Ferry

Corsten prezentuje kolejny,

znakomity album!

W 2015 roku

ukaza³a siê seria

E P ’ e k , p o d

roboczym tytu³em

„Hel lo World”.

Ka¿da z wydanych

czêœci prezento-

w a ³ a k o l e j n e

single, promuj¹ce

nowy studyjny ma-

te r i a ³ l egendy

muzyk i t rance

Ferry’ego Corste-

na. Pierwsza ods³ona zawiera³a przebojow¹ produkcjê

„Back To Paradise”, na drugiej podziwialiœmy numer

„Find A Way”, a trzecia przynios³a nam œwietny kawa³ek

„Heart’s Beating Faster”. Teraz nadszed³ czas na pod-

Ferry Corsten - Hello World
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Premiera: 18.03.2016

S³awomir Koper - Bodo
Wydawnictwo: Czerwone i Czarne

Wszechstronnie utalentowany
artysta, który zawsze przyci¹ga³ do
kin i teatrów rzesze wielbicieli.
Elegancki i dystyngowany mê¿czyz-
na, o którym œni³y kobiety i którego
stara³o siê naœladowaæ wielu
panów. Kocha³ s³awê, emocje i
przygodê.
Jego nazwisko stanowi synonim
sukcesu. By³ najwiêksz¹ gwiazd¹
kabaretów i rewii II RP, móg³ zrobiæ
œwiatow¹ karierê, a filmy z jego
udzia³em i wylansowane przez
niego szlagiery s¹ popularne do
dziœ.

Choæ b³yszcza³ w œwietle jupiterów, jego prywatne ¿ycie dla
wielu pozostawa³o jedynie œwietnie wyre¿yserowan¹ zagadk¹
wyszywa³ makatki, którymi obdarowywa³ znajomych, kolekcjo-
nowa³ znaczki, uwielbia³ psy i mazurki wielkanocne, zawsze
mieszka³ z matk¹.
Eugeniusz Bodo amant i gwiazdor, którego barwne ¿ycie
zakoñczy³o siê tragicznie i zbyt szybko.
Wielbicielki pisa³y do niego listy mi³osne na œcianach klatki
schodowej domu, w którym mieszka³. Odmieniaj¹c jego imiê i
pseudonim przez wszystkie przypadki, panie u¿ywa³y nie tylko
atramentu i o³ówków, ale te¿ pomadek i scyzoryków. „Przez tê
œcianê gro¿¹ mi eksmisj¹” – skar¿y³ siê Bodo.

KSI¥¯KA

Magdalena
Muszyñska-Chafitz -
Z Nowym Jorkiem
na NY
Wydawnictwo:

Czerwone i Czarne

Z Nowym Jorkiem na TY? To
po³owa sukcesu. A z Nowym
Jorkiem na NY? To ju¿ pe³ne
wtajemniczenie! Magdalena
Muszyñska-Chafitz, autorka
popularnego bloga Little-
TownShoes.com, zna to fan-
tastyczne miasto od pod-
szewki, jest nim zafascy-
nowana i t¹ fascynacj¹ zara-
¿a czytelnika. Jak pisze, w
którymkolwiek kierunku zdecydujesz siê pójœæ, spotka
ciê tu coœ nieprzewidywalnego. NY ciê zaskoczy, roz-
œmieszy albo z³amie twoje serce. W chwili, gdy posta-
wisz stopê w tym mieœcie, stajesz siê nowojorczykiem.

Autorka daje mnóstwo rad co w Nowym Jorku naprawdê
warto zobaczyæ? Co zjeœæ? Kiedy ruszaj¹ s³ynne
wyprzeda¿e? Gdzie siê bawiæ? Sk¹d jest najlepszy widok
na Manhattan?

Ale nawet jeœli nie planujesz wyjazdu, po przeczytaniu tej
ksi¹¿ki bêdziesz z Nowym Jorkiem na NY.

KSI¥¯KA

http://www.megataxi.pl
http://czerwoneiczarne.pl/ksiazka,137,1
http://czerwoneiczarne.pl/ksiazka,138,1
http://www.empik.com/hello-world-corsten-ferry,p1120760799,muzyka-p
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„wewn¹trz firmy” bez koniecznoœci wci¹gania w sprawê
Amerykanów. Jednak Philby nie mia³ zamiaru do niczego
siê przyznawaæ.
– Kto ci naopowiada³ takich bzdur? To¿ to kompletny
absurd. – A nastêpnie, odwo³uj¹c siê do poczucia

Elliotta, doda³: – Przecie¿ ty sam najlepiej wiesz, ¿e
to absurd.
Elliott nie ustêpowa³.
– Dysponujemy nowymi informacjami, z których wynika,
¿e rzeczywiœcie pracowa³eœ dla sowieckich s³u¿b
wywiadowczych…
– Chcesz mnie znów w to wszystko wrabiaæ?
– Kim, gra skoñczona. Wiemy, co zrobi³eœ. Przeniknê-
liœmy do materia³ów KGB, Kim. Nie mam co do tego
najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e by³eœ agentem KGB.
Trwaj¹ca dziesi¹tki lat ich przyjaŸñ w³aœnie zaczê³a
sypaæ siê w gruzy. Mimo to nadal panowa³a miêdzy nimi
spokojna – choæ wyraŸnie napiêta – atmosfera, a
wypowiadane przez nich s³owa by³y grzeczne i uprzejme.
Elliott dola³ herbaty, po czym znów zacz¹³ rolowaæ swoje
pióro po blacie sto³u. Ciszê przerwa³ Philby.
– Popatrz, jakie to wszystko idiotyczne. Po prostu nie do
wiary! Przez d³ugi czas podejrzewaj¹ cz³owieka o pope³-
nienie œmiertelnego grzechu, niczego nie mog¹ mu udo-
wodniæ, w efekcie kompromituj¹ siê przed ca³ym œwia-
tem. T³umacz¹ siê i przepraszaj¹. A potem, dziesiêæ lat
póŸniej, jakiemuœ m¹drali przychodzi do g³owy znów ten
sam stary pomys³. I wtedy postanawiaj¹ pos³aæ jego sta-
rego przyjaciela, m¹drego i przyzwoitego cz³owieka, tyl-
ko z jednym jedynym celem - ¿eby namówi³ niewinnego
do przyznania siê, ¿e jest rosyjskim szpiegiem…
Dlatego tu w³aœnie jesteœ, prawda?
– Kim, gdybyœ by³ na moim miejscu, gdybyœ wie-
dzia³ to, co ja wiem…
– To nie rozmawia³bym z tob¹ w taki sposób, w
jaki ty rozmawiasz ze mn¹.
– A w jaki sposób byœ ze mn¹ rozmawia³?
– Zaproponowa³bym ci drinka zamiast tej wstrêt-
nej herbaty. – To mia³ byæ ¿art, Elliottowi jednak w
¿adnym razie nie by³o do œmiechu. I nie zapropo-
nowa³ Philby’emu drinka. – Chcesz, ¿ebym przed-
stawi³ ci moj¹ wersjê tego, dlaczego pracowa³eœ
dla Rosjan? Chcesz, ¿ebym powiedzia³ ci, co
wtedy myœla³eœ?

fair

play

Elliott wyj¹³ z kieszeni
pióro marki Mont Blanc,
po³o¿y³ je na stole, po
czym zacz¹³ d³oni¹ rolo-
waæ je tam i z powrotem
po blacie. By³a to oznaka
napiêcia nerwowego,
ale tak¿e stary, stosowa-

ny podczas przes³uchañ trik, maj¹cy na celu odwrócenie uwagi.
– Przepraszam, ¿e tak od razu przyst¹piê do rzeczy, Kim, ale nie
ma czasu, nie ma sensu tego opóŸniaæ. A poza tym, znamy siê ze
sob¹ ca³¹ wiecznoœæ, dlatego, jeœli nie masz nic przeciwko
temu, przejdê do sedna sprawy – oœwiadczy³ Elliott, nie przecho-
dz¹c do sedna sprawy. – Niestety, to niezbyt przyjemna spra-
wa… – Kolejna pauza. – Przyjecha³em, ¿eby ci powiedzieæ, ¿e
w³aœnie dopad³a ciê twoja przesz³oœæ.
Philby natychmiast przyst¹pi³ do kontrataku.
– Czy wyœcie znów wszyscy powariowali? Chcecie zaczynaæ to
wszystko od nowa? Po tylu latach? Zupe³nie straciliœcie
poczucie humoru. Tylko wystawicie siê na poœmiewisko!
– Nie, niczego nie straciliœmy. Przeciwnie, zdobyliœmy dodatko-
we informacje na twój temat. Dziêki temu teraz wszystko sta³o
siê jasne.
– Jakie informacje? I co takiego sta³o siê jasne?
Elliott wsta³, podszed³ do okna, wyjrza³ na dó³ na ulicê.
– Pos³uchaj, Kim, wiesz, ¿e od czasu, kiedy zaczêli ciê podejrze-
waæ, zawsze by³em po twojej stronie. Teraz jednak mamy nowe
informacje. Pokazali mi je. I teraz nawet ja jestem przekonany,
absolutnie przekonany, ¿e pracowa³eœ dla sowieckich s³u¿b
wywiadowczych. Pracowa³eœ dla nich a¿ do czterdziestego
dziewi¹tego.
W póŸniejszym czasie Philby wyrazi³ zdumienie tym, ¿e wed³ug
Elliotta w³aœnie w 1949 roku przesta³ on prowadziæ dzia³alnoœæ
szpiegowsk¹ na rzecz ZSRR. Rozwi¹zanie tej zagadki by³o
proste: w 1949 roku Philby wyjecha³ do Waszyngtonu; gdyby
przyzna³ siê do tego, ¿e szpiegowa³ dalej, tak¿e przebywaj¹c w
Ameryce, wówczas James Angleton, CIA i FBI, wszyscy chcieliby
wiedzieæ, jakie tajne materia³y uda³o mu siê przekazaæ Moskwie.
W zwi¹zku z tym mogliby za¿¹daæ jego ekstradycji, by postawiæ
go przed amerykañskim wymiarem sprawiedliwoœci. W takiej
sytuacji oferta immunitetu prawnego nie mia³aby sensu. Ze
wzglêdu na warunki umowy Elliott musia³ sk³oniæ Philby’ego do
przyznania siê, ¿e by³ sowieckim szpiegiem, jednak nie d³u¿ej ni¿
do 1949 roku. W ten sposób MI6 mog³oby za³atwiæ ca³y problem k
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Ben Macintyre
Szpieg wœród przyjació³
Kim Philby – podwójny agent, czaruj¹cy intelektualista i bezwzglêdny
oszust w jednej osobie – zdradza³ Rosjanom szczegó³y wszystkich
najwa¿niejszych tajnych operacji prowadzonych przez aliantów w pier-
wszych latach zimnej wojny. W okresie bezpoœrednio po II wojnie œwia-
towej Philby, Nicholas Elliott i James Jesus Angleton nale¿eli do grona
wschodz¹cych gwiazd na firmamencie brytyjskich i amerykañskich
tajnych s³u¿b, osób, które mia³y dostêp do wszelkiego rodzaju tajemnic.
Elliott i Angleton ¿yli w przekonaniu, ¿e znaj¹ Philby’ego jak nikt inny
– po czym ze zdumieniem odkryli, ¿e nie mieli pojêcia, kim by³ naprawdê.
Oto opowieœæ o lojalnoœci, zaufaniu i zdradzie, przynale¿noœci klasowej
i sumieniu, o wykuwaniu siê wyj¹tkowej mêskiej przyjaŸni i jej niszczeniu.
Ben Macintyre, maj¹c dostêp do niedawno odtajnionych i nigdy
wczeœniej niepublikowanych dokumentów MI5, ujawnia szczegó³y tego,
co nale¿y uznaæ za ostatni¹ wielk¹ tajemnicê zimnej wojny.

Liczba stron: Wydawnictwo:550, Œwiat Ksi¹¿ki
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Ksi¹¿ka dostêpna równie¿ jako e-book

http://www.swiatksiazki.pl/ksiazki/szpieg-wsrod-przyjaciol-ben-macintyre-4909976/


³ek, informowa³y bowiem

niezw³ocznie, jak szybko

mo¿na prowadziæ nada-

wanie bez koniecznoœci

nieustannego sprawdza-

nia.

Funkeigenheitenzosta³y

zakazane, poniewa¿ regularne pojawianie siê i znikanie

okreœlonych inicja³ów w ró¿nych miejscach frontu potencjalnie

umo¿liwia³o rosyjskim stacjom nas³uchowym œledzenie ruchów

niemieckich wojsk. Jednak¿e w chaosie, jaki zawsze towarzyszy³

ucieczce, zakaz nagminnie ignorowano.

W okolicy by³ tylko jeden K.H., mój stary kumpel z Górnej Austrii,

Karl Hofer, który wraz ze mn¹ ukoñczy³ podstawowe szkolenie w

Wiedniu. Niemal automatycznie przyst¹pi³em do dzia³ania. Bez

rozkazu czy pozwolenia i wbrew wszelkim zasadom odezwa³em

siê na tej samej d³ugoœci fali: „RA do KH, RA do KH. Odezwij siê,

KH” .

Hofer przerwa³ nadawanie i po krótkiej pauzie us³ysza³em

bezcenny sygna³: „KH do RA, KH do RA. Odezwij siê, RA”.

Us³ysza³ mnie, przeszed³ na odbiór i czeka³ na moj¹ wiadomoœæ!

Nie mia³em jednak zaszyfrowanej depeszy, nie mog³em te¿

oczywiœcie odpowiedzieæ otwartym tekstem, ze wzglêdu na

niezwykle aktywny rosyjski nas³uch.

Dialekty austriackich prowincji zdecydowanie ró¿ni¹ siê od

wysokoniemieckiego. Na przyk³ad Wir sind w dialekcie brzmia-

³oby Mir san. Uznaj¹c za ma³o prawdopodobne, ¿e pods³uchuj¹-

cy Rosjanin jest w stanie zrozumieæ górnoaustriacki, zacz¹³em

szczegó³owo opisywaæ nasze trudne po³o¿enie w jak

najciê¿szym dialekcie, u¿ywaj¹c jak najmniejszej liczby s³ów.

Hofer odpowiedzia³ natychmiast. „OdpowiedŸ za dwie godziny, ta

sama d³ugoœæ fali”.

Czas d³u¿y³ siê niemi³osiernie. Wreszcie, punktualnie co do

sekundy, nadesz³a odpowiedŸ: „KH do RA, ¿adnych nowin, nowy

kontakt za dwie godziny”. Gdy potwierdza³em odbiór, ig³a ampe-

romierza przesunê³a siê w lewo. Baterie by³y na wyczerpaniu.

Wiedzia³em z doœwiadczenia, ¿e w sprzyjaj¹cych warunkach

wci¹¿ mog³em odbieraæ depesze, nadawanie nie wchodzi³o

jednak w grê.

(…) Poprosi³em o kawê i ze z³oœliw¹ satysfakcj¹ odnotowa³em,

¿e przyniós³ mi j¹ niemiecki genera³ – mnie, ¿ydowskiemu

kapralowi!

Podda³em siê instynktowi. Dziesiêæ minut przed ustalon¹

godzin¹ odbioru wêgle podgrza³y p³ytê na tyle, by nie stopiæ

podstawy akumulatora. Po³o¿y³em j¹ na blasze i czeka³em.

Wydarzenia potoczy³y siê bardzo szybko. Szturm

rozpocz¹³ siê, kiedy wraz z Konradem byliœmy w

kompanii, na pó³nocnym krañcu. Rosyjskie czo³gi

naciera³y z wielk¹ szybkoœci¹ na obu skrzyd³ach, za nimi

postêpowa³y masy piechoty. Nie mogliœmy siê znaleŸæ w

gorszym po³o¿eniu: otoczeni ³añcuchem wzgórz, z rzek¹

za plecami. W mgnieniu oka zostaliœmy odciêci od reszty

niemieckich si³ i w³asnego pu³ku. (…)

Panowa³o okropne zamieszanie, ale znacznie gorsze

by³o rosyjskie bombardowanie.

A potem przyszli do mnie – oficerowie z czerwonymi

lampasami na spodniach. Kazali mi zabraæ radio i schro-

niæ siê w g³êbokiej, cuchn¹cej piwniczce wype³nionej

beczkami marynowanych pomidorów, buraków i mas¹

szczurów. Nad naszymi g³owami rozrywa³y siê pociski

moŸdzierzowe, bitewny zgie³k by³ jednak nieco

przyt³umiony. Rozkaz, który otrzyma³em, by³ krótki:

– Jesteœ jedynym telegrafist¹ z radiem w tym ca³ym

ba³aganie. Natychmiast nawi¹¿ kontakt z numerem

dwieœcie osiemdziesi¹t dwa i podaj im nasz¹ pozycjê

oraz po³o¿enie.

Odpowiedzia³em równie krótko:

– Nie mogê tego zrobiæ, herr oberstleutnant. Dane

dotycz¹ce d³ugoœci fal i kody szyfrowania wyczerpa³y siê

o pó³nocy, a nowych jeszcze nie otrzyma³em.

Stali przez chwilê, spogl¹daj¹c bezradnie na siebie.

– Wiêc zrób coœ po prostu, mensch! Do tego ciê w koñcu

szkolili! – rzuci³ nagle jeden z nich.

£atwo powiedzieæ. (…) Niech ten idiota sam spróbuje

czyniæ cuda, skoro jest taki m¹dry, pomyœla³em.

Oko³o po³udnia, wsparty na ³okciu i przyciskaj¹c

s³uchawkê do ucha, po raz piêtnasty w³¹czy³em odbior-

nik. Nagle coœ przyku³o moj¹ uwagê. Ktoœ w³aœnie rozpo-

czyna³ nadawanie, stosuj¹c typowe skróty i nu-

mery wywo³añ. Nie by³oby w tym nic nadzwyczaj-

nego, zelektryzowa³a mnie jednak zmiana w

zarezerwowanym fragmencie otwieraj¹cym

depeszê. Wystêpowa³y w nim K i H, dwie litery,

których nie powinno tam byæ, poniewa¿ ich u¿ycie

by³o surowo wzbronione.

To zestawienie liter, maj¹ce nawet w³asn¹

nazwê, funkeigenheiten, sk³ada³o siê z inicja³ów

nazwisk radiotelegrafistów. Mieliœmy zwyczaj

umieszczaæ inicja³y w ustalonym miejscu depe-

szy, aby odbiorca wiedzia³, kto znajduje siê po

drugiej stronie. Inicja³y oszczêdza³y czas i wysi-
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Rauch Georg
Niezwyk³y ¿o³nierz
M³ody Georg otwarcie przyznaje siê do swoich ¿ydowskich korzeni.
W ogarniêtym wojenn¹ zawieruch¹ Wiedniu pomaga matce ukrywaæ
¯ydów. Jednak pewnego dnia dziewiêtnastolatek zostaje wcielony do
hitlerowskiej armii i wys³any na front wschodni. Aby prze¿yæ okrutn¹
wojnê - przetrwaæ okopy, rosyjsk¹ zimê i obóz jeniecki - wykorzysta
wszystko, swoje zdolnoœci, wiedzê, inteligencjê oraz determinacjê.
"Niezwyk³y ¿o³nierz" to zapis wyj¹tkowej tu³aczki. Dziêki m³odzieñczej
sile i hartowi ducha autorowi uda³o siê unikn¹æ œmierci. Odnalezione
po latach, wys³ane do matki listy z frontu, sk³oni³y Georga Raucha do
napisania tej ujmuj¹cej autentycznoœci¹ ksi¹¿ki. Jego wspomnienia
przynosz¹ nie tylko barwny autoportret, ale równie¿ poruszaj¹cy obraz
czasów wojny.
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DJ Antoine - Provocateur
Magic Records

Historia albumu zaczê³a siê w pierwszych miesi¹cach 2015 roku, kiedy DJ Antoine i

jego partner studyjny Mad Mark opracowywali pierwsze pomys³y dotycz¹ce wydawnic-

twa. Zdecydowali siê na organizacjê szeregu sesji dla tekœciarzy w Black River Studios

na greckiej wyspie Santorini, poszukuj¹c inspiracji i nowych sposobów na wyra¿enie ich

rosn¹cego zainteresowania ró¿nymi nurtami muzycznymi. Pozytywne wibracje i inten-

sywna kreatywna wymiana pomys³ów podczas „Santorini sessions” uformowa³y pod-

stawê albumu, który zawiera po³¹czenie typowych dla Dj Antoine’a utworów oraz ekscy-

tuj¹ce, wyj¹tkowe melodie w kompletnie odmiennych stylach.

Przy albumie DJ Antoine wspó³pracowa³ ze znanymi ze swoich poprzednich wydawnictw

nazwiskami: na przyk³ad znanym rosyjskim raperem Timati oraz - ju¿ po raz trzeci -

nominowanym do Grammy kanadyjskim kompozytorem piosenek Jensonem Vaugha-

nem. Poza wielokrotnymi wspó³pracownikami DJ Antoine’a, na najnowszym albumie pojawi¹ siê nowe g³osy, takie jak:

gwiazda Pop i R&B z Wielkiej Brytanii – Jan Sean oraz Antonio Gerardi – jeden z najpopularniejszych uczestników

niemieckiego „Idola”. Na p³ycie nie zabraknie te¿ hitu „Holiday” nagranego wspólnie z Akonem.

Zdecydowanie mocniej, ni¿ na poprzednich albumach, DJ Antoine i Mad Mark pokazuj¹ swoje nadzwyczajne umiejêtnoœci

tworzenia i produkcji nowych, ró¿nych stylów muzycznych. „Provocateur” to, do tej pory, najbardziej innowacyjny i zró¿nico-

wany album w dyskografii DJ Antoine’a.

MUZYKA

Stefan Szczep³ek - Moja historia futbolu. Polska
Wydawnictwo: SQN
Kto i gdzie strzeli³ pierwsz¹ bramkê w historii polskiej pi³ki? Gdzie reprezentacja rozegra³a
najwiêcej meczów? Na jakim polskim stadionie Stevie Wonder jeŸdzi³ meleksem? Który
selekcjoner gra³ w jednej dru¿ynie z George’em Bestem? Gdzie przebywa³ £ukasz Piszczek,
kiedy otrzyma³ od Leo Beenhakkera powo³anie na Euro 2008? W czym Robert
Lewandowski jest lepszy od Zbigniewa Boñka? Odpowiedzi na te i setki innych pytañ
znajduj¹ siê wewn¹trz tej niezwyk³ej ksi¹¿ki.
Jej autor, Stefan Szczep³ek, jest zwi¹zany z polsk¹ pi³k¹ od ponad pó³ wieku. Najpierw
jako pi³karz ma³ego klubu z peryferii Warszawy, a od ponad 40 lat jako dziennikarz.
Ogl¹da³ w tym czasie wiêkszoœæ historycznych meczów reprezentacji, pucharowe
spotkania Legii, Górnika, Widzewa. Rozmawia³ z ich bohaterami, by³ koleg¹ pi³karzy
wielkiej dru¿yny Kazimierza Górskiego.
Z tych obejrzanych i rozegranych meczów, tysiêcy rozmów i setek podró¿y Stefan
Szczep³ek wybra³ to, co jego zdaniem jest w polskim futbolu najwa¿niejsze i
najciekawsze. Wraz z grafikiem Bogdanem Kucem stworzy³ przewodnik historyczny i
zarazem album pe³en unikatowych zdjêæ i skanów, których nie mo¿na zobaczyæ nigdzie

indziej. W tej ksi¹¿ce nie ma dwóch jednakowych stron. Jest w niej to, czego nie w ma internecie: emocje, szum
trybun, zapach szatni.
Drugi tom Mojej historii futbolu to idealna propozycja dla ka¿dego kibica przed zbli¿aj¹cym siê Euro 2016 we Francji.
Turniejem, podczas którego reprezentacja Polski Adama Nawa³ki dopisze do historii naszej pi³ki kolejny rozdzia³. Oby
równie piêkny jak opisane w ksi¹¿ce sukcesy sprzed lat.
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PALIWA:

Paliwa dedykowane:

US£UGI:

Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz;
olej napêdowy DYNAMIC; FS 95: FuelSave 95; FSD:

FuelSave Diesel; ML95: benzyna miles95; ML+: benzyna miles98; MLD: miles diesel; MLD+: miles diesel plus;
SLPG: Supra gaz LPG;
VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napêdowy V-Power Nitro+ Diesel.

S: sklep, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda¿ butli z gazem p³ynnym,

N: najazd samochodowy, W: wypo¿yczalnia przyczep,

UL-98: benzyna bezo³owiona Ultimate 98, UL-ON: olej napêdowy Ultimate;

FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

DN-98: benzyna bezo³owiowa DYNAMIC; DN-ON:

PALIWA:

Paliwa dedykowane:

US£UGI:

Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi

S, O, K

S, K, R

S, O, K

S, M, O, K, MR, R

S, O, K

S

S, M, O, K, MR, FF, R

S, O, K

S, O, K, MR, FF

S, M, O, K, MR

S, M, O, K, MR

S, M, O, K, R

S

S, K, R

S, MR

S, M, O, K

S, K

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON

Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel. 32 216 40 41

Chy¿ne 297A, tel. 18 263 17 40

Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel. 18 265 70 14

Gorlice, ul. Biecka, tel. 12 353 03 15

Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel. 12 680 43 00

Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel. 12 648 62 96

Kraków, ul. Opolska 60, tel. 12 415 81 48

Kraków Pasternik 65, tel. 12 631 61 04

Kraków Pasternik 66, tel. 12 623 04 60

Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel. 12 257 00 30

Kraków, ul. Wielicka 22, tel. 12 257 11 45

Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel. 12 264 93 15

Ksi¹¿ Wielki Chrusty, tel. 41 383 86 86

Mogilany, ul. Krakowska 24, tel. 12 276 95 55

Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel. 12 281 13 33

Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel. 18 443 21 90

S³omniki, ul. Krakowska 62, tel. 12 388 23 55

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel. 12 626 21 05

Kraków, os. Dywizjonu 303 21a, tel. 12 641 63 01

Kraków, ul. Lublañska 16a, tel. 12 417 29 36

Kraków, ul. Mogilska 81, tel. 12 413 89 71

Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel. 12 257 13 49

Kraków, ul. Wielicka 183, tel. 12 659 02 01

S, M, O, K, W, FF

S, M, O, K, G, W, FF

S, M, O, K, W, FF

S, M, O, K, G, W, FF

S, M, O, K, W, FF

S, M, O, K, G, W, FF

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG

FS 95, FSD, VPN, VPND

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG

FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG

Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel. 12 631 89 20

Kraków, ul. J. Conrada 36, tel. 12 290 14 21

Kraków, ul. J. Conrada 33, tel. 12 626 70 11

Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel. 12 656 10 39

Kraków, Al. Pokoju 65, tel. 12 686 40 30

Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel. 12 650 43 60

Kraków, ul. Wielicka 77, tel. 12 265 23 51

Kraków, ul. Witosa 20, tel. 12 265 30 00

Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel. 12 259 05 61

S, M, O, K, G, R

S, K, G

S, M, O, K, G

S, K, FF

S, M, O, K, G

S, M, O, K, G, FF

S, M, O, K, G

S, M, O, K

S, M, O, K, G

S, K, FF

S, M, O, K

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 270 33 46

Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 415 52 06

S, K, FF

S, M, O, K, N

S, K, FF

S, M, O, K, FF, R

S, K, FF,

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

Pb-95, Pb-98, ON, LPG

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 726 158 504

Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 12 647 22 77

Kraków, ul. Nowohucka 17

Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 12 686 12 74

Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 349 276

Pb 95, UL-98, ON, UL-ON, LPGKraków, ul. Kocmyrzowska 43, tel. 12 645 00 00 S, O, K, G, FF, R

Pb 95, ON

Pb 95, ON, LPG

Pb 95, ON

Pb 95, ON

Pb 95, ON

Pb 95, ON, LPG

Kraków, ul. G³owackiego 56, tel. 12 425 60 02

Kraków, ul. Igo³omska 29b, tel. 515 025 150

Kraków, ul. Kapelanka 30, tel. 881 288 803

Kraków, ul. Pr¹dnicka 32, tel. 570 369 639

Myœlenice, ul. Przemys³owa 4, tel. 533 929 793

Wieliczka, ul. Narutowicza 5, tel. 691 729 208

G

S, G, R

S

MR, O

S

S, G

L
E

G
E
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A
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Auto Serwis Tomasz Gadzina
wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie

Regeneracja

ty lnych

belek

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KATALOGdla kierowców

Redakcja

Reklama:

Zamawianie internetowego wydania gazety:

Wydawca:

Wszelkie prawa zastrze¿one.

:
31-159 Kraków,
Al. J. S³owackiego 17A
tel./fax (12) 632 09 32
e-mail: kdk@kdk.pl
Redaktor naczelny:
Robert Lorenc

Wyprodukowano w Polsce

Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG"
31-159 Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A

"KATALOG dla kierowców" dzia³a w oparciu o przepisy
ustawy o prawie autorskim i "prawach pokrewnych" (Dz.U.
z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjête
zwyczaje edytorskie. Redakcja nie zwraca materia³ów nie
zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³a-
nych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Pisownia
artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ
Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Fotografie, znaki
graficzne firm oraz dane umieszczane s¹ na odpowie-
dzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Wydawca ma
prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z prze-
pisami lub interesem Wydawcy.
wyd. A : KRAKÓW, numer zamkniêto: 25.03.2016

tel. (12) 632 09 32
tel. 609 370 869
e-mail: reklama@kdk.pl

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl

Zdjêcie bazowe na pierwszej stronie: Martin Fabricius (sxc.hu).
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ul. Niepo³omska 54
(drugi warsztat)
31-572 Kraków

AUTO SERVICE
EURO-MOTO-CAR S.C.

tel. 501 172 488

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
MAREKWSZYSTKICH

mechanika, elektronika
klimatyzacja
sprzeda¿ oryginalnych czêœci
do Renault
remonty silników - benzyna, diesel
remonty mechaniczne
aut zabytkowych

Specjalizacja auta FRANCUSKIE
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£G SERWIS
ul.Pó³³anki 30, 30-740 Kraków

e-mail: info@autoserwis.co
www.autoserwis.co

( miêdzy przejazdami kolejowymi)
tel. 607 939 500tel. 607 939 500
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Regeneracja
turbiny

z³od 799,00

tel. (12) 638 70 12, tel./fax (12) 636 54 24

Kraków, ul. G³owackiego 14

®

CENTRO GUM
SERWIS WYMIANY

OPON Pompowanie kó³ azotem

PROSTOWANIE FELG

http://www.autoserwis.co
http://www.czesci.trynid.pl
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AUTO GAZ MONTA¯

KARKARKARKAR

AUTO GAZ MONTA¯AUTO GAZ MONTA¯AUTO GAZ MONTA¯
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ABONAMENTOWA
OBS£UGA GRAFICZNA

NETTO MIESIÊCZNIE

399 PLN
FIRM JU¯ ZA

www.studio. .plkdktel. 12 632 09 32

http://www.diesel55.pl
http://www.kluczyk.krakow.pl
http://www.carpic.pl
http://www.studio.kdk.pl
http://www.autokargaz.pl
http://www.czesci.trynid.pl
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KRAKÓW
Al. 29-go Listopada 154

tel. (12) 415-15-57

LAKIERY SAMOCHODOWE
NARZÊDZIA LAKIERNICZE
Lakiery w aerozolach

TAPICERSTWO
SAMOCHODOWE

TAPICERSTWO
MEBLOWE

-
skórzana i welurowa

- na siedzenia
-

tapicerka

pokrowce
naprawa foteli

-
( wspó³czesne i antyki )
-
wnêtrz i lokali
wg. indywidualnego
projektu

renowacja mebli

wystroje

Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) 415 50 56
e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl

SPECJALIZACJA:

Kraków, ul. Cechowa 129
tel.: 509-944-946, 513-143-891

zapraszamy: pn. - pt.: 8.30 - 18.00, sob,: 8.30 - 14.00

MECHANIKA
ELEKTROMECHANIKA
SAMOCHODOWA

MECHANIKA
ELEKTROMECHANIKA
SAMOCHODOWA

MECHANIKA
ELEKTROMECHANIKA
SAMOCHODOWA

nowe opony

klimatyzacja

elektromechanika

mechanika

czêœci zamienne

przek³adki opon

elektroniczna diagnostyka

Kraków, ul. Centralna 75
tel. (12) 644 72 01

mechanika pojazdowa

www.aservice.pl

biuro@aservice.pl
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Wieliczka, ul. Narutowicza 24
tel. 12 686 30 60, 12 686 30 61
tel. 12 686 10 66, 12 686 10 55

www.autoeuro.com.pl

HURTOWNIA CZÊŒCI
SAMOCHODOWYCH

HURT - DETAL

DOSTAWA GRATIS

RABAT DLA TAXI

HAMULCE

PASKI KLINOWE
I ROZRZ¥DU

USZCZELKI

SPRZÊG£A AMORTYZATORY

HAMULCEELEMENTY
ZAWIESZENIA

UK£ADY ROZRZ¥DU

FILTRY

KNECHT

SONDY, ŒWIECE

CHEMIA
WARSZTATOWA

CONTITECHU

ROLKI
NAPÊDOWE
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http://www.autoeuro.com.pl
http://www.aservice.pl
http://www.czesci.trynid.pl
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