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Peugeot

Ford

508 GT Line

Focus

TEST

Mitsubishi

10 trików

Outlander
PHEV

pozwalających
obniżyć
zużycie
paliwa

EKOLOGIA
Bezpieczne
korzystanie
z telefonu

komórkowego

PRAWO

BMW 1500

HISTORIA

Właściwa

sprzęgła
eksploatacja

TECHNIKA

Ozonowanie
- fakty i mity

PORADNIK

RYNEK

Zabierzów

EKOMIASTO

dla Ciebie bezp³atnyegz.
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Katalizatory - Haki /
Pompowanie azotem

Wulkanizacja

Kraków,
ul. Żółkiewskiego 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

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - WYMIANA

TŁUMIKITŁUMIKI
SAMOCHODOWA
MECHANIKA

PRUSY, ul. Kocmyrzowska 162
32 010 Kocmyrzów

tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352
-

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

- części mechaniczne i elektryczne
- układy zawieszenia i wspomagania
- filtry, oleje, akumulatory

DO
SAMOCHODÓW
FRANCUSKICH

www.auto radar.pl-
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http://www.tlumiki.krakow.pl
http://www.auto-radar.pl
http://www.harp.com.pl/
http://www.czesci.trynid.pl
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www.sklep.mareks.auto.pl

Wysyłka
kurierem i do
paczkomatów

DYSTRYBUTOR MAREK
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Rok założenia 1986r.

http://www.czesci.trynid.pl
https://sklep.mareks.auto.pl/
http://www.patecki.com.pl
http://autokubik.pl/


Nie jest to nowy pomysł. Producenci już wcześniej

podejmowali próby przeniesienia sprzedaży –

przynajmniej części – nowych samochodów do

internetu. SEAT już w 2018 roku na rynku norweskim

wprowadził taką możliwość, przekonując, że zakup

samochodu trwa w nim 10 minut i wymaga tylko 5

kliknięć myszką. Wraz z premierą Toyoty C-HR jej

producent pierwotnie planował, aby sprzedaż

opierała się o internet, szybko jednak zmodyfikował

swoje plany. Audi postawiło na wariant hybrydowy i

stworzyło Audi City, czyli realny salon, w którym wybór

samochodu następuje za pośrednictwem wirtualnej

rzeczywistości. Obecnie, w wyniku wybuchu

pandemii, internet miał stać się kołem ratunkowym,

które utrzyma sprzedaż, a firmowa strona

internetowa i wir tualny salon miał zastąpić

bezpośrednią wizytę w salonie.

Co zatem zrobić, aby sprawdzić jakim

zainteresowaniem cieszą się firmowe strony

importerów w Polsce? Najprościej i najefektywniej,

skontaktować się z nimi. Prośby powysyłane, chwila

B
E

Z
P

Ł
A

T
N

Y
R

E
G

IO
N

A
L
N

Y
M

IE
S

I Ę
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

04

Sprzedaż samochodów
do

internetu. NA PEWNO?
przeniosła się

TEMAT NUMERU I Rynek

Klienci zniknęli z salonów, a wraz z nimi sprzedaż nowych samochodów praktycznie przestała istnieć.
To fakt nie opinia. W samym tylko kwietniu zarejestrowano 15 239 samochodów osobowych, czyli
o 67,1% mniej niż rok wcześniej, a licząc pierwsze cztery miesiące spadek sięgnął 34%.
Producenci, chcąc ratować tegoroczną sprzedaż, przenieśli jej ciężar do internetu, co znacząco
powinno mieć wpływ na odwiedzalność ich stron firmowych. Czy tak stało się faktycznie?

Robert Lorenc

http://www.kdk.pl/archi/332-sprzedaz-aut-przez-internet.html


Jak już coś robić, to robić to dobrze, dlatego do analizy

wybrałem 24 strony marek, a w nich 19 posiadających

największą sprzedaż nowych samochodów od początku

2020 roku w Polsce i skonfrontowałem je z

najpopularn ie jszym ser wisem z ogłoszeniami

samochodowymi – otomoto.pl. Już pierwsza analiza

wyników dała zaskakujące rezultaty. Widać z nich jak różne

jest podejście importerów do firmowych stron. Przykładowo

Kia zglobalizowała swoją stronę i polski importer nie

posiada własnej domeny tylko korzysta z globalnej. Co

zrozumiałe – pomimo iż Kia jest czwartą marką pod

względem sprzedaży - nie można było brać jej wyników do

analizy. Inaczej jest z Seatem, który bardzo długo posługiwał

się stroną seat-auto.pl, a obecnie promuje i kieruje ruch na

stronę seat.pl. Tak samo odmienne jest podejście do

wirtualnych salonów. U większości producentów funkcjonują

pod główną domeną, jednak są i tacy którzy stworzyli

osobną.

O świadomości marki wśród klientów świadczy liczba

bezpośrednich odwiedzin ich strony. To oni znają jej adres,

który wpisują w pasek url, a nie muszą szukać jej nazwy.

Wśród przebadanych marek okazało się, że najbardziej

rozpoznawalne jest Subaru (ponad 50% odwiedzin) oraz

Renault (ponad 41% odwiedzin). Na przeciwnym biegunie

jest Peugeot, na którego stronę bezpośrednio wchodzi tylko

niecałe 12% użytkowników. Jednym ze wskaźników

popularności marki w internecie jest liczba wejść przekie-

rowanych z innych stron. Tutaj liderem jest Volvo, które może

poszczycić się ponad 25% takim ruchem. Ważne jest również

jakie strony generują powyższy ruch. W przypadku Volvo

ponad 35% pochodzi z globalnej domeny volvocars.com.

Ciekawym przypadkiem jest Opel, u którego całkowity ruch z

przekierowań wynosi 2,79%, a najwięcej z nich pochodzi z

myOpel, czyli strony przeznaczonej dla właścicieli

samochodów tej marki. Równie interesująco >>>>
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www.japan-czesci.pl

31-831 Kraków

ul. Fatimska 2

tel.: (12) 642 19 50

tel. kom.: 509 343 272

tel. kom.: 509 727 521

CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

DO SAMOCHODÓW
JAPOŃSKICH ORAZ KOREAŃSKICH

2

Al. Gen. Andersa
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części

cierpliwości i ... nastąpiło zderzenie z

rzeczywistością. Przyznaję, dosyć nieoczekiwane.

Okazuje się, że importerzy nie udostępniają takich

danych. Idąc tropem polskiej podejrzliwości, wyniki

nie są zbyt satysfakcjonujące i nie chcą ich

pokazywać. Bo pewnie jakby było inaczej, chętnie

pochwaliliby się sukcesem. Zatem po temacie? Nic

bardziej mylnego, jednak zamiast bezpośrednich

danych trzeba było zaprzęgnąć do analizy stron

zewnętrznego audytora, co uczyniłem. Co to

zmieniło? W zasadzie tylko jedno: zamiast

dokładnych danych liczbowych otrzymałem

wartości przybliżone i obarczone błędem. Jednak

takim samym błędem w każdym przypadku, tak

więc jeżeli wartości zostały zaniżone lub zawyżone,

to dla wszystkich w ten sam sposób. Nie możemy

zatem poznać dokładnych danych, ale już trend i

ogólne zainteresowanie oraz zaangażowanie

odwiedzających strony jak najbardziej.

http://www.japan-czesci.pl


>>>>

wygląda to u Jeepa. W jego przypadku 93,47% ruchu

pochodziło ze strony konkursowej National

Geographic gdzie do wygrania był Jeep Renegade.

W większości firmowych stron internetowych

największy ruch generują wyszukiwarki. To za ich

pośrednictwem trafia ponad 80% użytkowników na

stronę Nissana (największy odsetek wśród badanych

stron). Na drugim miejscu jest strona Peugeota

(76,31% odwiedzin), a na trzecim Opla (75,57%) przy

średniej dla wszystkich przebadanych stron

wynoszącej niecałe 55%.

Szacowało się, że social media zastąpią

tradycyjny marketing. W przypadku przeniesienia

ruchu na firmową

stronę internetową

nie znajduje to

s w o j e g o

odzwierciedlenia.

L i d e r w t y m

segmencie (Volvo)

może pochwalić się

n i e c a ł y m 2 9 %

r uchem za ich

pośrednictwem, a

ś r e d n i a d l a

w s z y s t k i c h

badanych stron

wyniosła niecałe

7%. Na praktycznie

wszystkich stro-

nach największym

generatorem ruchu

jes t Facebook ,

któr y uzupełnia

Y o u t u b e . Z

c i e kawos t e k w

Volvo 9,01% tego

typu ruchu generuje

Linkedin, a 1,74%

Pocket. We Fiacie

3 , 8 0 % r u c h u

pochodzi z Twittera,

a w Mitsubishi

5,08% z Naszej

Klasy.

Mailing, czyli

w y s y ł a n i e

korespondencji do

klientów było kiedyś

bardzo popularne,

obecnie znajduje

się w odwrocie i nie

generuje prakty-

c z n i e ż a d n e g o

ruchu na stronach.

Największy udział

(8,66%) ma Toyota,

a ś r e d n i a d l a

w s z y s t k i c h

badanych stron jest

poniżej 0,9%.

P o r u c h u

generowanym przez

r ek lamy w idać ,

którzy z producen-

tów postawili na tę

formę promocji. Tutaj liderem jest Mitsubishi z

udziałem 36,17% ogólnego ruchu na stronie,

następne miejsce zajmuje Lexus (32,84%) oraz

Toyota (30,21%). Znaczącą liczbę odwiedzin

odnotowały również strony Suzuki (19,79%), BMW

(15,75%), Hyundaia (14,8%), czy chociażby Skody

(10,72%).

Wiemy już jak generowany jest ruch na firmowych

stronach internetowych producentów, czas

najwyższy sprawdzić jak przełożył się on na ogólną

liczbę i jakość odwiedzin. Najlepiej zobrazuje to

tabela: >>>>
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https://www.autospecial.audi.pl/pl.html


>>>> Uzyskane dane nie napawają

optymizmem. Z małymi wyjątkami

firmowa strona internetowa każdego z

producentów odnotowała znaczący

spadek odwiedzin. BMW i Volvo udało

się uzyskać taką samą liczbę w

kwietniu jak i w styczniu, a tylko

Lexusowi (o ponad 9%) i Mitsubishi (o

prawie 6%) zanotować ich wzrost. Co

warte odnotowania również te dwie

marki posiadały największy ruch na

stronie wygenerowany przez reklamy.

Opierając się tylko na uzyskanych

wynikach największe zmartwienie ma

Nissan. Nie tylko ruch na jego stronie

spadł o ponad 70% (styczeń /

kwiecień), ale – co istotniejsze –

średni czas przebywania na niej

wyniósł 40 sekund. Największą

uwagą internautów może pochwalić

się Mercedes Benz, który nie tylko

najdłużej u siebie zatr zymuje

odwiedzających (4 minuty i 17

sekund), ale także przeglądają oni

najwięcej podstron serwisu (średnio

12,34). Jest to wynik lepszy nawet od

otomoto.pl, gdzie średnia liczba

wyświetlanych podstron w trakcie

jednej wizyty wynosi 10,53.

Szukając pozytywów, pomimo

spadków w liczbie odwiedzin, czas ich

trwania oraz średnia liczba odwie-

dzanych podstron oznacza, że trafiają

na nie zainteresowane osoby. Czy

akurat zakupem, to dopiero pokażą

najbliższe miesiące.

Wszystkie dane za SimilarWeb Analytics.
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KOMENTARZ
Z roku na rok rośnie sprzedaż

towarów przez internet. Kupujemy za jego pośrednictwem nie tylko książki, elektronikę, czy też perfumy czyli towary

powtarzalne, które łatwo można porównać ze sobą, ale również obuwie czy też odzież, przy których oprócz ceny

równie ważny jest komfort użytkowania. Wraz z wybuchem pandemii okazało się, że również bez wychodzenia z domu

możemy przeżywać uniesienia kulturalne wykupując dostęp do transmisji online spektaklu teatralnego, czy

chociażby wizytę w muzeum. Asortyment ciągle się powiększa, teraz – mocniej niż dotychczas - doszły do niego

samochody i mam szczerą nadzieję, że ich sprzedaż nie będzie sukcesem. Jeżeli by tak nastąpiło, oznaczałoby to, że

samochód zaczął być traktowany przez kierowców na równi z innymi urządzeniami, jak przykładowo z pralką, która

ma dobrze wyglądać (czasami) – samochód również, mieć satysfakcjonującą cenę (nie inaczej auto), ale przede

wszystkim ma dobrze dopierać nasze ubrania, a wybrany model dostarczyć nas do punktu docelowego. Okazałoby

się, że nieważna już jest pozycja za kierownicą, samopoczucie w kabinie, wygoda w prowadzeniu czy jakość

zastosowanych materiałów czyli elementy, których nie sprawdzimy przez internet. To bardzo smutna wizja.

„Idąc dalej”, żywię nadzieję, że sprzedaż za pośrednictwem internetu nie będzie dalej się rozwijać i nigdy

nie zastąpi sprzedaży stacjonarnej. Gdyby tak się okazało oznaczałoby to, że większość zakupów jest nam

niepotrzebna, ponieważ wiąże się ona z przebywaniem poza domem. Jeżeli będziemy robili zakupy w domu,

pracowali w nim, uprawiali sport i pochłaniali kulturę, ale również załatwiali z niego wszelkie sprawunki, to po

co w ogóle go opuszczać. Jeżeli tak się stanie, to przestaniemy kupować perfumy, biżuterię, obuwie i ubrania

(przecież nasz kot kocha nas dopóki go karmimy i to bez względu w jakim stroju podajemy mu jedzenie oraz

czyścimy jego kuwetę), dwa dresy w zupełności wystarczą. Jak już będziemy sobie przydeptywać włosy

przyjedzie do nas fryzjer, a lekarz zdiagnozuje nas online. Spotkania zastąpimy video rozmowami, wyjścia do

kina większym telewizorem w salonie, a na urlop - o ile nie jest to działka pod miastem - i jak latamy, a nie

jeździmy.

Jeżeli sprzedaż internetowa zastąpi sprzedaż stacjonarną zmieni się nasz styl życia, a co za tym idzie

samochód stanie się zbędnym i nikomu niepotrzebnym dodatkiem do niego, co mam nadzieję nie nastąpi.

Robert Lorenc
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Profesjonalna naprawa
i regeneracja:

32-125 Wawrzeńczyce
Stęgoborzyce 78

tel. 600-150-006
e-mail: biuro@diesel-klinika.pl

Filtrów DPF/FAP Turbosprężarek
Wtryskiwaczy Pomp

www.diesel-klinika.pl www.dpf-klinika.pl
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https://www.diesel-klinika.pl
http://www.kdk.pl
http://damiko.eu/
https://g-cars-sc.business.site/
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Bezpieczeństwo korzystania z telefonu, sieci wi-fi i

bankowości internetowej

Korzystając z telefonu powinniśmy zachować daleko idącą

ostrożność i dochować wszelkich procedur związanych z

korzystaniem z telefonu. Powinniśmy ponadto dokładnie

sprawdzać ściągane na telefon aplikacje i upewniać

się, że pochodzą ze sprawdzonego, bezpiecznego

źródła. Rezygnując z dochowania tego typu żelaznych

z a s a d ś w i a d o m i e n a r a ż a m y s i ę n a

niebezpieczeństwa, które mogą mieć dla nas

niezwykle negatywne skutki, szczególnie w sytuacji,

gdy nasz telefon stanowi jednocześnie urządzenie

służące do dokonywania płatności. Poważne ryzyko

stwarza także korzystanie z publicznych sieci wi-fi.

Chociaż logowanie do mediów społecznościowych,

przeglądanie i czytanie artykułów, logowanie się do

konta mailowego czy bankowego bądź też

sprawdzanie poczty – na pozór wydaje się

nieszkodliwe, to jednak każda z tych czynności

prowadzić może do podania danych dostępu do

konta przy użyciu publicznej sieci, co jest niezwykle

ryzykowne. Istnieje ogromna liczba potencjalnych

zagrożeń związanych z korzystaniem z publicznych

sieci wi-fi, takich jak np. możliwość dystrybucji

złośliwego oprogramowania, ataki MitM czy złośliwe

hotspoty. Jeżeli jednak korzystamy już z tego typu

niedostatecznie zabezpieczonej sieci, powinniśmy

koniecznie stosować wszelkie możliwe reguły

bezpieczeństwa i podwyższonej ostrożności.

Powinniśmy unikać „klikania” bez wcześniejszego

dokładnego przeczytania treści, co spowoduje

uniknięcie sytuacji, w której wyrazimy zgodę na coś,

na co bynajmniej nie chcieliśmy takiej zgody wyrazić.

Pamiętajmy również, aby nie wchodzić w nieznane

Partner rubryki prawnicy
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Reguły bezpiecznego

korzystania
z telefonu komórkowego

PRAWO

Telefony i aplikacje mobilne na dobre zadomowiły się w naszym życiu – coraz istotniejsze staje się
w tej sytuacji bezpieczeństwo korzystania z komórki, które jest ważnym zadaniem dla każdego
z nas, ale gdy już dojdzie do sytuacji, w której będziemy poszkodowanymi, warto wiedzieć czy
i jak możemy domagać się odszkodowania.

Kazus przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o., operatora programu prawnicy.Trynid.pl

http://www.prawnicy.trynid.pl
http://www.kdk.pl/prawo/332-bezpieczne-korzystanie-z-telefonu.html
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przywrócenia poprzedniego stanu konta. Ponadto prawo

bankowe nakłada na bank obowiązek dołożenia należytej

staranności w celu zabezpieczenia przechowywanych

środków pieniężnych. Dodatkowo przepisy ustawy o

usługach płatniczych dają konsumentowi uprzywilejowaną

pozycję w przypadku utraty pieniędzy na skutek dokonania

nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Zgodnie bowiem z

art. 45 ustawy na dostawcy użytkownika spoczywa ciężar

udowodnienia, iż transakcja płatnicza została autoryzowana

i prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi

transakcji płatniczych dostawcy oraz że nie miała na nią

wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka

związana z usługą płatniczą świadczoną przez tego

dostawcę, w tym dostawcę świadczącego usługę inicjowania

transakcji płatniczej. Oznacza to, iż w przypadku kradzieży

pieniędzy z konta bankowego, na skutek transakcji, której

klient sam nie wykonał, bank ponosi odpowiedzialność za

zwrot tych środków na konto klienta. Jak wcześniej

wskazano, przedmiotowa ustawa przenosi z konsumenta na

bank obowiązek wykazania,

iż szkoda powstała z winy

umyślnej konsumenta lub z

powodu jego rażącego

niedbalstwa. Zgodnie z jej

zapisami konsument odpo-

wiada za nieautoryzowaną

transakcję płatniczą w pełnej

wysokości jedynie wówczas,

gdy doprowadził do niej

umyślnie albo nie dopełnił

obowiązków wynikających ze wspomnianej ustawy celowo

albo w wyniku rażącego niedbalstwa.

Banki niestety dość niechętnie zwracają utracone

pieniądze i bardzo często reklamacje konsumentów są

rozpatrywane negatywnie. Instytucje finansowe próbują

przerzucić odpowiedzialność za utracone pieniądze na

konsumenta, zarzucając mu nieostrożne działanie

prowadzące do utraty pieniędzy. Na szczęście w sporach z

bankami sądy często stoją po stronie konsumentów

wskazując, iż to na banku spoczywa obowiązek należytego

zabezpieczenia transakcji płatniczych, a odpowiedzialność

konsumenta za utratę pieniędzy możliwa jest jedynie w

sytuacji, gdy konsument doprowadza do kradzieży pieniędzy

umyślnie, celowo albo w wyniku rażącego niedbalstwa i

naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o usługach

płatniczych. Pamiętać również należy, iż w przypadku, gdy

bank bezpodstawnie odmówi nam uwzględnienia reklamacji

i zwrotu pieniędzy, możemy sprawę zgłosić do Rzecznika

Finansowego, który być może pomoże nam w pomyślnym

rozwiązaniu problemu.

Przepisy ustawy o usługach płatniczych nie tylko chronią

konsumenta, ale również ułatwiają mu dochodzenie

zwrotu utraconych z konta środków w przypadku

wykonania nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Zgodnie bowiem przepisami w/w ustawy to bank musi

udowodnić, iż do kradzieży doszło na skutek działań

konsumenta. Stosownie do ogólnej zasady wynika-

jącej z przepisów kodeksu cywilnego tj. art. 6, ciężar

udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu

tego wywodzi skutki prawne. W tym przypadku nastę-

puje więc odwrócenie reguł dotyczących ciężaru dowo-

du, co znacznie polepsza sytuację konsumenta.

linki wysyłane SMS-em i by nie odpowiadać na SMS-y

bez dokładnego przeczytania od kogo taka

wiadomość została wysłana. Może bowiem okazać

się, że wysyłając SMS bezwiednie zamawiamy

przysyłanie płatnych wiadomości. Powinniśmy z

uwagą czytać wszelkie zawierane umowy, regulaminy

i znajdujące się w nich postanowienia, które mogą

nakładać na nas dodatkowe obowiązki.

Dodatkowo, kor zysta jąc z bankowości

internetowej musimy stosować się do wszelkich

rekomendowanych nam przez bank zasad

bezpieczeństwa, tak by poprzez własne błędne

działania nie narazić się na utratę pieniędzy. Jeżeli

zalecane jest, aby zainstalować na telefonie system

antywirusowy - powinniśmy to uczynić.

Co jednak w przypadku, gdy pomimo zachowania

wszelkich reguł bezpieczeństwa zostanie nam

wyrządzona szkody czy nawet

utracimy pieniądze z konta?

Reguły związane z docho-

dzeniem odszkodowania za

wyrządzoną szkodę wynikają

wprost z kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tymi regułami w

pr zypadku wyr ządzonej

szkody mamy możliwość dochodzenia od sprawcy

odszkodowania. Jeżeli więc np. zainstalujemy

aplikację z bezpiecznego źródła i pomimo tego

aplikacja ta okaże się wadliwa lub jej działanie

spowoduje wystąpienie szkody, możemy dochodzić

odszkodowania - na zasadach ogólnych - od

podmiotu, od którego ściągnęliśmy aplikację.

Warunkiem uzyskania takiego odszkodowania

będzie wykazanie, iż szkoda powstała przez

działanie aplikacji. W procesie o odszkodowanie za

wyrządzoną nam szkodę będzie spoczywał na nas

ciężar udowodnienia szkody, jej wysokości, winy

sprawcy oraz związku przyczynowego pomiędzy jej

wystąpieniem a działaniem sprawcy. W przypadku

gdy podmiot, do którego zwrócimy się o

odszkodowanie za szkodę wynikłą przez działanie

aplikacji, polubownie jej nie naprawi, konieczne

będzie wystąpienie na drogę sądową. W związku z

tym powinniśmy zbierać wszelkie dowody na

potwierdzenie wystąpienia danej szkody, tak, aby w

przypadku procesu mieć możliwość jej wykazania.

Korzystając z narzędzi bankowości internetowej

możemy narazić się na sytuację, w której utracimy

część lub całość środków pieniężnych. Jeżeli

zachowaliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i

utrata pieniędzy nie będzie skutkiem naszych

zaniedbań, istnieje możliwość odzyskania takich

środków. Możliwość tę dają nam przepisy ustawy o

usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy bank ma prawo

wykonać transakcję płatniczą tylko i wyłącznie w

przypadku, gdy klient dokona jej autoryzacji, zaś w

przypadku dokonania nieautoryzowanej transakcji

ma obowiązek niezwłocznego zwrotu pieniędzy i

Przepisy prawa dotyczące

odszkodowań

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

---- konsultacje, opinie i ekspertyzy techniczne pojazdów,
również zabytkowych

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

pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)

profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego

weryfikacja jakości napraw pojazdów

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


W dziejach motoryzacji niejednokrotnie zdarzało się tak, że jeden przełomowy samochód potrafił nagle
zmienić losy swojej marki wydobywając ją z głębokiego kryzysu i kierując na drogę sukcesu. Tego
rodzaju sytuacja miała miejsce między innymi w przypadku BMW, które kilkadziesiąt lat temu stanęło
na krawędzi bankructwa. Firmie ze stolicy Bawarii udało się jednak przetrwać trudny czas i wyjść na
prostą, w czym wybitnie pomogła zupełnie nowa linia modeli określanych zbiorczo jako „Neue Klasse”.
Pierwszym z nich było BMW 1500 zaprezentowane w 1961 roku.

Mariusz BarańskiTekst: , Zdjęcia: BMW AG

Bayerische Motoren Werke, znane powszechnie jako

BMW, ma się obecnie doskonale, ale los nie zawsze mu

sprzyjał. Z najpoważniejszym kryzysem w swojej historii

niemiecka marka musiała się zmierzyć pod koniec lat 50. XX

wieku, kiedy to stanęła na krawędzi upadku. Za wręcz

tragiczną sytuację BMW odpowiadała przede wszystkim jego

ówczesna gama modelowa. Nie dość bowiem, że opierała

się ona na skrajnościach, między którymi zionęła pustka, to

jeszcze po owe skrajności nie ustawiały się kolejki chętnych.

Trudno się jednak dziwić - wystarczy tylko bliżej przyjrzeć się

temu, co miała wtedy w ofercie firma z Monachium.

Podstawę sprzedaży stanowiły budowane na włoskiej

licencji mikrosamochody BMW Isetta 250 i BMW Isetta 300

oraz ich stworzone przez Niemców rozwinięcie, czyli BMW

600. Nie ulega wątpliwości, że były to niezwykle sympaty-

czne i wzbudzające pozytywne emocje pojazdy, ale ich

czas nieubłaganie mijał. Zachodnie społeczeństwo

stopniowo się bogaciło, ludziom żyło się coraz lepiej, a

ich wymagania i oczekiwania, także co do motoryzacji,

zaczęły rosnąć. W rezultacie zainteresowanie

maleńkimi pojazdami stanowiącymi pomost między

motocyklami a typowymi samochodami systematy-

cznie słabło. Los mikrosamochodów, także tych z logo

BMW, był więc przesądzony. Tym samym opieranie na

nich sprzedaży nie mogło doprowadzić do niczego

dobrego. Niestety, bawarska marka nie miała

żadnego pola manewru, ponieważ pozostałe oferowa-

ne przez nią modele celowały w zupełnie inną grupą

odbiorców. Mowa tutaj o prestiżowych samochodach

stojących na szczycie gamy. Pierwszym z nich było

BMW 501/502 - luksusowa limuzyna, która ze

względu na wyjątkowo obłe kształty otrzymała w

swojej ojczyźnie przydomek „Barockengel” (czyli

„Barokowy anioł”). Auto, jak przystało na reprezento-

wany segment, emanowało niezwykłą wręcz

elegancją i dostojeństwem, jednak jego stylistyka

wyraźnie trąciła już myszką. W międzyczasie modne

stało się bowiem tzw. nadwozie pontonowe, które

posiadał między innymi konkurencyjny Mercedes

W180. Na jego tle „Barockengel” prezentował się po

prostu staroświecko, przez co nie mógł skutecznie

r ywalizować o względy zamożnych klientów.

Kolejnymi luksusowymi modelami oferowanymi w

owym czasie przez producenta z Monachium były:

BMW 503, dostępne jako coupé i kabriolet, oraz

BMW 507 z karoserią typu roadster. Obydwa

urzekająco piękne, ale i całkowicie niszowe (łącznie

wyprodukowano tylko kilkaset egzemplarzy). Nic w

tym jednak dziwnego, ponieważ pod względem ceny

grały w jednej lidze z Mercedesem 300 SL, na

którego zresztą stanowiły odpowiedź.

Tak więc pod koniec lat 50. XX wieku gama BMW

składała się z odchodzących do lamusa

mikrosamochodów oraz luksusowych aut, które co

prawda podnosiły prestiż marki, ale nie poprawiały

jej kondycji finansowej. W efekcie sytuacja stała się
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Na odsiecz Monachium

HISTORIA I BMW 1500

http://www.kdk.pl/archi/332-historia-bmw-1500.html


to, że pierwotnie po jego środku nie znalazły się

charakterystyczne „nerki”. Początkowo auto posiadało

bowiem atrapę chłodnicy wzorowaną na modelu 507.

„Nerki” dodano dopiero później, na wyraźne życzenie

Herberta Quandta. Innym charakterystycznym elemen-

tem designu BMW debiutującym w „Neue Klasse” była

rozszerzona podstawa tylnego słupka, która miała za

zadanie wzmocnić połączenie z dachem. Z czasem owa

czysto praktyczna funkcja przestała mieć znaczenie, ale

warunkujący ją zabieg stylistyczny pozostał, stając się

jedną z wizytówek marki i zyskując sławę jako „wcięcie

Hofmeistera”. Widnieje ono na słupku C lub D (zależnie

od rodzaju nadwozia) każdego BMW, począwszy od

„Neue Klasse” aż po modele produkowane obecnie.

Za świeżym, atrakcyjnym wyglądem „1500-tki”

podążała również zastosowana w niej technika. Pod

maską samochodu pracował zupełnie nowy 1.5-litrowy 80-

konny silnik benzynowy posiadający cztery ustawione w

rzędzie cylindry, górny wałek rozrządu napędzany za pomocą

łańcucha, pojedynczy gaźnik typu Solex oraz półkoliste

komory spalania. Jednostkę od początku projektowano z

myślą o tym, aby w przyszłości można było na jej bazie

zbudować wersje mające większą pojemność skokową, a

tym samym generujące wyższą moc i zapewniające lepsze

osiągi. Za przeniesienie napędu odpowiadała 4-biegowa

przekładnia manualna, której zestopniowanie zostało

zorientowane na kierowców preferujących dynamiczny styl

jazdy. BMW 1500 przyspieszało od 0 do 100 km/h w 16,8

sekundy i rozpędzało się do 150 km/h. Obecnie takie

wartości nie robią na nikim wrażenia, ale na początku lat 60.

pozwalały uznać auto za naprawdę szybkie. Wykorzystywa-

nie potencjału silnika umożliwiało dopracowane zawiesze-

nie. Przy przednich kołach zastosowano kolumny Mac-

Phersona, natomiast z tyłu wahacze wzdłużne i sprężyny

śrubowe. Całość zestrojono w taki sposób, aby samochód

miał neutralną charakterystykę prowadzenia i podczas

pokonywania zakrętów wykazywał się jak najmniejszą

tendencją do pod- czy nadsterowności. Jak widać, doskona-

łe właściwości jezdne już wtedy były dla bawarskiego

producenta przysłowiowym „oczkiem w głowie” i po

dzień dzisiejszy nic w tej kwestii się nie zmieniło.

BMW 1500 produkowano w latach 1962-1964.

Łącznie powstało 23807 egzemplarzy tego auta

(niektóre źródła podają liczbę 23554). W zamian do

sprzedaży wprowadzono wersje 1600, 1800 oraz

2000, które utwierdziły rynkową pozycję marki w

segmencie limuzyn z wyraźnie sportowym zacięciem.

Obecnie modele określane jako „Neue Klasse”

uważane są za „kamień milowy” w historii BMW,

ponieważ to właśnie dzięki nim firma z Monachium

wybrnęła z opresji i rozpoczęła tryumfalny pochód na

szczyt klasy premium.
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na tyle zła, że na walnym zgromadzeniu w grudniu

1959 roku główni akcjonariusze oraz zarząd

przedstawili propozycję sprzedaży firmy koncernowi

Daimler-Benz. Ostatecznie jednak, na skutek ostre-

go sprzeciwu mniejszych udziałowców, przejęcie

zostało zablokowane. Misji ratowania BMW podjął

się Herbert Quandt, bogaty przemysłowiec będący

największym obok Deutsche Banku akcjonariuszem

bawarskiej marki. W pierwszej kolejności zwiększył w

niej swoje udziały, a następnie wyłożył pieniądze na

wprowadzenie do produkcji zupełnie nowego modelu

o nazwie 700, który pozwolił firmie odbić się od dna.

Prawdziwym przełomem okazało się jednak dopiero

BMW 1500 zaprezentowane w 1961 roku na salonie

samochodowym we Frankfurcie. Wraz z nim na sto-

isku Monachijczyków premierę świętowało również

piękne coupé 3200 CS, ale to właśnie czterodrzwio-

wa limuzyna przyciągała zwiedzających jak magnes.

1500, zapoczątkowujące linię modeli określanych

jako „Neue Klasse” („Nowa Klasa”) było bowiem

dokładnie takim BMW, na jakie klienci od dawna cze-

kali. Jego 4,5-metrowe nadwozie charakteryzowało

się przyjemną dla oka formą, udanie dobranymi

proporcjami, nieprzesadną ilością ozdobników oraz

szczyptą sportowego stylu, stanowiącego dzisiaj

główny wyróżnik samochodów ze stolicy Bawarii. Za

ostateczny wygląd „1500-tki” odpowiadał Wilhelm

Hofmeister, ówczesny szef działu projektowego

BMW. Podczas prac nad autem konsultował się on ze

słynnym włoskim designerem Giovannim Michelott-

im, z którym współpracował już wcześniej przy okazji

modelu 700. Stąd też w samochodzie można

dostrzec nutkę włoskości, co oczywiście wychodzi

mu tylko na dobre. Patrząc na 1500 uwagę zwraca

również pochylony pod ujemnym kątem przedni pas,

który przez długie lata stanowił typowy element

designu każdego BMW. Ciekawostką jest natomiast



TEST I Peugeot 508 1.5 HDi 130 KM AT8 GT Line

Najnowsza generacja flagowego modelu Peugeota, jakim jest w obecnych czasach 508, zadebiutowała
na rynku dwa lata temu podczas salonu samochodowego w Genewie. Auto dostępne jest w dwóch
odmianach nadwoziowych: jako pięciodrzwiowy liftback oraz SW czyli kombi. Niedawno miałem okazję
spędzić kilka dni z liftbackiem.

Artur Ławnik

Peugeot 508 drugiej generacji jest według mnie
samochodem przepięknym i w każdej kresce przemyślanym.
Po prostu istna petarda! Zresztą sami spójrzcie na zdjęcia.
Wszędzie możemy zauważyć motyw kłów i lwich pazurów. Z
przodu właśnie mamy do czynienia z bardzo długimi
ledowymi światłami do jazdy dziennej umieszczonymi na
zewnętrznej części zderzaka. Mają one postać pionowych
kłów przechodzących w jego dolną część. Mimo że przód
wygląda dosyć minimalistycznie, takie światła nadają mu
agresywne „spojrzenie”, największy efekt dając oczywiście
w nocy.

Linia boczna jest narysowana w taki sposób, aby
samochód nabrał sportowego charakteru. Na ile to
możliwe w przypadku statecznego liftbacka,
projektantom udało się efekt ten uzyskać. Jedyny
niepasujący element w przypadku testowanego
egzemplarza to zbyt mała średnica felg aluminiowych.
Trochę to dziwnie wygląda, jakby koła były mocno
schowane w nadkola. Gdyby zamontować obręcze o
średnicy 18 cali, efekt wizualny byłby moim zdaniem o
wiele lepszy. Na pocieszenie znajdziemy jednak
rzadko obecnie stosowane rozwiązanie, które zawsze
kojarzyło mi się z udanymi pod względem wzornictwa
autami – bezramkowe szyby.

W tylnej części nadwozia również dominuje

minimalizm. Światła są oczywiście w technologii
LED, oczywiście w kształcie znów sugerującym lwie
pazury, a ich klosze mocno przyciemniono. Szkoda,
że projektanci nie powstrzymali się przed
zastosowaniem imitacji końcówek układu
wydechowego, wpasowanych w tylny dyfuzor.
Naprawdę myśleli, że ktoś się na to nabierze…?

Zajr zyjmy do środka. Wnętrze oferuje
teoretycznie pięć miejsc. Jednak rzeczywistość jest
zupełnie inna. Najwygodniej podróżować można w
konfiguracji dwóch dorosłych z przodu i dwójka dzieci
na tylnej kanapie. Powodem tego jest fakt, że nad
tylną kanapą bardzo mocno zaczyna opadać linia
dachu, która uniemożliwia wygodne podróżowanie
wyższych osób. Podobnie jest z miejscem na nogi z
tyłu. Jeśli przed nami zasiądzie osoba o wzroście
powyżej 170 cm, z tyłu robi się ciasno. Z przodu
oczywiście do dyspozycji mamy rewelacyjnie
wyprofilowane fotele, które zapewniają komfort
podróży nawet na bardzo długich dystansach. Fotel
kierowcy dodatkowo wyposażony jest w opcjonalny
masaż pleców. Rewelacyjna sprawa na wakacyjne
wyjazdy. Docenimy też spory, 487-litrowy bagażnik.
Jego klapa unosi się, jak to w liftbackach, wraz z
szybą, co sprawia, że dostęp do bagaży jest
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Piękny, ale nie

pozbawiony lewwad

http://www.kdk.pl/archi/332-peugeot-508-liftback-test.html
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biegów. Połączenie dobrze pracującej skrzyni biegów jak i

300 Nm momentu obrotowego zapewnia bardzo sprawne

manewry wyprzedzania na drodze wolniej jadących

pojazdów.

Zawieszenie jest zbyt mocno nastawione na komfort, co

owszem jest dobre do dalekich podróży, ale należy mocno

u w a ż a ć n a o s t r z e j

pokonywanych zakrętach.

Wtedy przód potrafi nas

wynieść tam, gdzie nie

ch cemy. Za t o uk ł a d

kierowniczy jest po prostu

r e w e l a c y j n y ! I d e a l n i e

współpracuje z kierowcą i

stara się wykonywać jego

wszystkie polecenia.

A teraz największy atut tej

nowej jednostki. Otóż apetyt na paliwo. Podczas moich jazd

średnie zużycie paliwa wyniosło zaledwie 5,9 litra oleju

napędowego na każde 100 kilometrów. A to przy

pełnym baku o pojemności 55 litrów daje realny

zasięg w granicach 1000 kilometrów. Rewelacyjny

wynik.

Podsumowując, Peugeot 508 jest bardzo

pięknym stylistycznie samochodem, rzekłbym, że

najładniejszym na rynku w swojej klasie. Posiada

sporo zalet, choć i kilka wad. Może i nie są one

dyskwalifikujące, ale o największej jeszcze nie

wspomniałem. Jest nią cena Peugeota. Za

prezentowany model musimy wydać około 195 tysięcy

złotych, a to już bardzo dużo.

doskonały.

Deska rozdzielcza 508 przypomina kokpit,

niczym w samolocie. Tradycyjnie dla marki zegary (w

tym wypadku w pełni wirtualne) umieszczono bardzo

wysoko, tak, aby patrzeć na nie ponad malutką,

idealnie leżącą w dłoniach kierownicą. Konsola

środkowa to kolejny wirtualny

ekran, tym razem służący do

obsługiwania wszystkich

multimediów na pokładzie.

Większość tych funkcj i

obsługujemy dotykowo, ale

na jwa żn i e j s z e f unk c j e

wywołujemy za pomocą

k l a s y c z n y c h , s t y l o w o

zaprojektowanych przycisków

usytuowanych pod ekranem.

Jakość wykonania wnętrza stoi na bardzo

wysokim poziomie i naprawdę nie ma do czego się

przyczepić. No, może tylko do czarnej tonacji

wnętrza, która sprawia, że w kabinie jest dość

ponuro.

Pod maską mojego testowego egzemplarza

znajduje się najsłabsza jednostka wysokoprężna o

mocy 130 KM pochodzących z 1.5 litra pojemności

skokowej. Jest to najnowsza konstrukcja PSA, która

spełnia normy spalin Euro 6. Silnik ten

charakteryzuje się bardzo dobrą kulturą pracy i

całkiem niezłymi osiągami. Ważąca 1495 kg 508-ka

z tym silnikiem rozpędza się do 100 km/h w równe

10 sekund. Napęd przekazywany jest na przednie

koła za pomocą 8-biegowej, automatycznej skrzyni
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TEST I Ford Focus

Ford to nierówna i niekonsekwentna firma. W jednym roku potrafią stworzyć zarówno coś, co będziecie
mieli ochotę nazwać najlepszym samochodem na świecie jak i coś, co rozpada się zaraz po wyjeździe
z fabryki. Co parę lat tworzą coś, co rzuca motoryzacyjny świat na kolana by później budować głównie
mdłe pojazdy. Przykład? Świetnego, charyzmatycznego Mustanga z silnikiem V8 i wybuchowe oraz
ponure Pinto. Ich premiery dzieli niewielki odstęp czasu, a nie mogą być bardziej różne.

Wojciech DoroszTekst: , Zdjęcia: Ford

Przez blisko dwadzieścia lat produkowali model T, którego

rekord jeśli chodzi o liczbę wyprodukowanych egzemplarzy

pobił dopiero Volkswagen Garbus. Później długo, długo nic,

aż wreszcie GT40, który skopał zderzak Ferrari podczas Le

Mans. Czterokrotnie. Następnie kolejny okres ciszy i

marazmu poprzeplatany niezłymi wersjami Escorta i Sierry.

Zdaje się, że Ford miał więcej szczęścia do modeli z tego

gatunku. Pierwszy stupor nastał w 1998 roku przy okazji

premiery pierwszego Focusa. Kompaktowy model był

niecodziennie narysowany i zyskał rzesze oddanych fanów

jeśli chodzi o właściwości jezdne. Preludium do dzisiejszych

mocnych wersji był RS, który nie był ani specjalnie

szybki ani nie odznaczał się od wariantu 1.4 bijącym

po oczach lakierem. Dopiero druga generacja rzuciła

wyzwanie najlepszym z gorących hatchbacków.

W międzyczasie były świetne Fiesty, a obecnie prym

ma wieść czwarta generacja większego modelu. W

oczekiwaniu na RS-a, który ponad wszelką wątpliwość

będzie jeszcze mocniejszy i przy okazji bardziej

skomplikowany, fani mocy i dobrego prowadzenia

muszą zadowolić się wersją ST, który ma teraz

większą jednostkę napędową oraz kilka koni

mechanicznych więcej.

Co jednak jeśli zasoby pieniężne nie pozwalają na

wydanie lekką ręką stu parudziesięciu tysięcy? Czy

bardziej plebejska wersja również zapewni

właścicielowi odrobinę glorii oraz chwały?

Czwarta generacja, podobnie jak każda oferowana

uprzednio, mocno i wyraźnie odcina się od

poprzedniej w kwestii stylistyki. Wyszło jej to

bezapelacyjnie na dobre, bowiem nie byłem fanem

stylistyki trzeciej generacji, a ta, zwłaszcza z

pakietem ST Line, wygląda rewelacyjnie.

Zaopatrzona w większe felgi, bardziej agresywny

przedni zderzak, atrapę chłodnicy o fakturze plastra

miodu, masywne listwy boczne czy muskularny

niczym w Mercedesie A AMG tylny zderzak z czymś,

co udaje dyfuzor.

Ale Ford również w paru innych aspektach czerpał

od konkurentów. Przednie lampy przypominają te z

Volvo, mimo że obie marki rozstały się ładnych parę

lat temu. Linia boczna, a zwłaszcza tylne drzwi na

myśl przywodzą BMW F20.

Niestety, jest również parę minusów. Po pierwsze

stylistyka nie robi aż takiego wrażenia jak

dwadzieścia lat temu. Po drugie tylne lampy za

bardzo trącą Tipo i Scalą. Po trzecie i najważniejsze,

chodzi o pieniądze. Podstawowy Focus kosztuje
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Zdaje się, że na

Focusa
trochę

naprawdę dobrego
musimy jeszcze

poczekać

http://www.kdk.pl/archi/332-ford-focus-test.html


wiatru jest prowadzony tak, aby powietrze nie dmuchało w

pysk waszemu psu, który akurat postanowił wystawić łeb za

uchyloną szybę. Simply clever, nieprawdaż Skodo?

Niezależnie od generacji Focus nie brylował jeśli chodzi o

projekt wnętrza. Poza pierwszą generacją każdej następnej

brakowało odwagi oraz polotu, a plastiki były bardziej niż

tanie. Teraz za stylistykę był odpowiedzialny designer,

chociaż z całą pewnością nie był to Leonardo da Vinci. To

raczej zdolny kopiarz bowiem kształt deski rozdzielczej

zaczerpnięto z mniejszej Fiesty, a materiały, przynajmniej te

na jej szczycie i w połowie, są miękkie i przyjemne w dotyku.

Im niżej tym gorzej i bardziej plastikowo, czytaj tandetnie, a

konsola centralna zdaje się być przymocowana na >>>>
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niecałe sześćdziesiąt pięć tysięcy i wygląda niczym

ubogi krewny. Z pewnością nie jest to wersja, którą

będziecie pożądać ani śnić o niej nocami.

Porównywanie ST Line do wersji Trend to jak

zestawienie aniołka Victoria's Secret i Krystyny

Pawłowicz. Aby pozbyć się kołpaków musicie

dopłacić pięć tysięcy, a najlepiej kolejne dziewięć by

wyjechać z salonu napakowaną odmianą dodatkowo

zaopatrzoną w tylny spojler oraz podwójną końcówkę

układu wydechowego.

Ale czy nadwozie Focusa ma coś, co wyróżnia go na

tle konkurentów? Owszem. To specjalnie

ukształtowane lusterka, dzięki którym strumień
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ślinę. Nie mniej jednak wszystko jest czytelne, a obsługa

intuicyjna.

Wnętrze cechuje minimalizm, natomiast podobnie jak w

przypadku nadwozia, wiele zależy od wybranej wersji

wyposażenia. Najuboższe wydają się być na poziomie

niższym niż Dacia. Co prawda otrzymacie sterczący z deski

rozdzielczej ekran, ale będzie mniejszy niż w waszym

telefonie. Dopiero lepsze i droższe wersje są bardziej

współczesne i nie przyniosą wam wstydu. Jednak za żadne

pieniądze nie dostaniecie hitu ostatnich lat w postaci

cyfrowych zegarów. Na osłodę Ford zamontuje wam za to

ośmiocalowy ekran dotykowy. Obsługa systemu jest prosta,

aczkolwiek sam system nie wyróżnia się ani na plus ani na

minus w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań.

Dopiero decydując się na wersję ST Line wnętrze zapewni

wam pozytywne wrażenia. Otrzymacie poręczną kierownicę

wykończoną skórą z ozdobnymi przeszyciami w kolorze

czerwonym, plastikową listwę na desce rozdzielczej udającą

włókno węglowe i parę innych ozdóbek. Ciekawostką jest

pokrętło do zmiany biegów zamiast standardowej dźwigni,

zupełnie jak w Jaguarze, który również był w portfolio firmy z

błękitnym owalem parę lat temu.

Niezależnie od zasobności portfela otrzymacie całkiem

praktyczne i przemyślane wnętrze oraz ilość miejsca dla

pasażerów, na którą nikt nie powinien narzekać. Utyskiwać

za to można na brak nawiewów z tyłu oraz przeciętnej

wielkości bagażnik.

Jeśli lubicie klang czterocylindrówek to w nowym Focusie

Ford może wam zaoferować wyłącznie diesla lub wersję ST.

Wszystkie bardziej cywilne warianty mają wyłącznie trzy

cylindry wzbogacone o turbosprężarkę. Litrówki wydają się

zbyt słabe i zwyczajnie niewłaściwe do ważącego z kierowcą

półtorej tony samochodu. Dopiero mocniejszy, stu

pięćdziesięciokonny silnik o pojemności półtora litra nadaje

przyzwoite osiągi, a do tego zbiera się od samego dołu

niczym diesel, brzmiąc przy tym nawet nieźle i tylko

minimalnie wibrując. Ford naprawdę przyłożył się do

zminimalizowania tego zjawiska.

Niestety, jednostka napędowa ma kilka uporczywych wad.

Po pierwsze mimo relatywnie niemałej mocy niemal w ogóle

jej nie czuć. Po drugie silnik jest nieco za głośny i pozbawiony

charyzmy. Korzystanie z niego przypomina używanie

odkurzacza albo blendera, robisz to, bo musisz. Po trzecie

pomimo faktu, że przy niskim obciążeniu potrafi

dezaktywować jeden cylinder spalanie bynajmniej nie należy

do najniższych. W mieście potrafi zużyć nawet ponad

dziesięć litrów, poza nim poniżej siedmiu, a przy dość

dynamicznej jeździe średnio niewiele poniżej dziesięciu.

Niezbyt udany jest również klasyczny automat o ośmiu

przełożeniach. Czasem zdarza mu się szarpnąć, a zmiany

poszczególnych przełożeń trwają zbyt długo. Tryb manualny

na niewiele się zdaje, łopatki są chyba wyłącznie dla ozdoby.

Fordy przeważnie kupuje się ze względu na cenę

oraz na to, jak się prowadzą. Focus w tej kwestii nie

zawodzi i daje masę frajdy z jazdy. Jest nie tylko lżejszy

średnio o osiemdziesiąt kilogramów od poprzednika,

ale również o dwadzieścia procent sztywniejszy. Może

tylko mi się wydaje, ale jestem prawie pewny, że jeśli

chodzi o zawieszenie posiada jeden z lepszych

układów wśród kompaktów.

Słabsze wersje wyposażone są w belkę skrętną z

tyłu, która jest mniej zaawansowana, ale w końcu to

samo rozwiązanie zastosowano w Fieście ST, a ta

przecież radzi sobie bardzo dobrze. Focusy z

mocniejszymi silnikami występują wyłącznie z

wielowahaczowym zawieszeniem, które w wersji ST

Line jest dodatkowo utwardzone i o centymetr

obniżone. Całość sprawia, że samochód prowadzi

się z jeszcze większą precyzją na zakrętach. W łuki

można wchodzić ze zdecydowanie zbyt dużą

prędkością, prowadzić niegrzecznie i tym samym

przysparzać pasażerom choroby lokomocyjnej.

Focus jest stabilny, niewzruszony na zmiany

obciążenia, przez cały czas pozostaje neutralny w

prowadzeniu. Zachęcające do szybszej jazdy jest

nawieszenie, które w zakręcie właściwie w ogóle się

nie ugina, a podwozie pozwala naprawdę na wiele.

ESP reaguje dość późno, ale w razie draki szybko

sprowadza samochód na zadany tor jazdy. Niestety,

nie daje się całkowicie wyłączyć.

Jeśli chodzi o moje pośladki inżynierowie osiągnęli

udany balans między wygodą a doskonałym

prowadzeniem. Samochód prowadzi się nie za

ciężko ani nie za lekko, więc coś dla siebie powinni

znaleźć entuzjaści prowadzenia, jak i niedzielni

kierowcy.

Teraz pewnie pomyślicie, że na nierównościach

Focus nie radzi sobie w ogóle albo jest zbyt mało

komfortowy do zwykłej jazdy. Cóż, na pewno znajdą

się tacy, których zawieszenie może męczyć i tym

samym będą utyskiwać na jego twardość, ale dla

zdecydowanej większości Focus okaże się nie tylko

ulicznym ścigantem i mistrzem płaskiej nawierzchni.

Dzięki adaptacyjnym amortyzatorom i systemowi

tłumienia drgań zwanym w Fordzie CCD nierówności

wygaszane są niemal zanim powstaną i tłumione

równomierne, a nie nagle.

W precyzyjnym prowadzeniu pomocny okaże się

również mięsisty układ kierowniczy, dobrze

wyważony zwłaszcza w trybie sportowym, który jest

szybki i precyzyjny. Niestety, stawia nieco nazbyt

sztuczny opór.

Ale Focus sprawdzi się także na autostradzie,

gdzie zapewni komfort akustyczny na wysokim

poziomie, a na drodze ekspresowej nie zawieje

waszego czworonoga. Pomocny będzie także w

mieście, gdzie wyposażony w automatyczną skrzynię

biegów w pełni samodzielnie zaparkuje, operując

gazem, hamulcem oraz kierownicą. To chyba jedyna

zaleta tej przekładni. Tylko jak później zrzucić winę

na samochodów w przypadku zarysowania kogoś na

parkingu?

Aby zostać właścicielem nowego Focusa trzeba

wydać minimum sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Tyle tylko, że wersja Trend z litrowym silnikiem o

mocy dobrze poniżej stu koni mechanicznych i

niskim momencie obrotowym będzie bardziej

udręką. Jest tak tanio, że aż dziwne, że samochód

nie występuje z czarnymi zderzakami. Niestety, za

sensowną, ale również nie najwyższą wersję trzeba

zapłacić niemal sto tysięcy. Załadowane opcjami

dodatkowymi ST Line o mocy stu pięćdziesięciu koni

mechanicznych z automatem wchodzi w rewiry, za

które kupicie podstawowe Megane RS. Odpuszcza-

jąc automat oszczędzamy dziesięć tysięcy, ale to

nadal dużo jak za kompaktowy samochód.

Zwłaszcza że na horyzoncie jest Kia Ceed GT, która

ma atuty w postaci ceny niższej o dziesięć procent,

normalnego silnika, lepszych osiągów, ciekawszego

wyglądu oraz bardziej dopracowanego wnętrza, a

prowadzi się niewiele gorzej.
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Jak często można ozonować wnętr ze

samochodu? Czy są jakieś obostrzenia?

Czy częste ozonowanie ma wpływ na trwałość

materiałów wnętrza samochodu takich jak

tapicerka czy kokpit?

Czy ozonowanie różni się między sobą? Czy po

prostu ozonowanie, to ozonowanie.

Jak wygląda procedura ozonowania samochodu?

Nie. Ozonowanie można przeprowadzać tak często

jak to jest potrzebne. To prawda, że nadużywanie

ozonu bywa szkodliwe, bo przyspiesza starzenie

niemal wszystkiego, ale na pewno ozonowanie

nawet kilka razy w roku nie spowoduje żadnych

szkód. Zalecamy ozonowanie samochodu dwa razy w

roku, po zakończeniu zimy i jesienią.

Ozonujemy wnętrza samochodów już od kilku

dobrych lat i nigdy nie mieliśmy takiego przypadku.

To prawda, że działanie ozonu powoduje utlenianie,

ale takie porcje ozonu i czas wystawiania wnętrza

samochodu na jego działanie uważamy za

bezpieczne. Znacznie większe szkody mogą

wyrządzić pleśnie i inne drobnoustroje żyjące w

zanieczyszczonym wnętrzu i "pracujące" nad jego

dewastacją przez cały okres użytkowania auta,

którego właściciel nie dba o okresowe dezynfekcje.

W zasadzie ozonowanie, to ozonowanie. Nie ma

kilku rodzajów ozonu. Różnice w jakości wykonanej

usługi ozonowania mogą wynikać jedynie z rodzaju

użytego generatora ozonu i czasu działania tego

generatora. Istotne jest użycie urządzenia

wytwarzającego ozon w optymalnym stężeniu dla

ozonowanego wnętrza. Zbyt duże stężenie może

spowodować, że nieprzyjemny zapach ozonu

pozostanie we wnętrzu na bardzo długo, a zbyt małe

nie poradzi sobie z dokładną dezynfekcją i cały

proces będzie bezużyteczny i nie przynoszący

oczekiwanego efektu.

Najczęściej wykonujemy usługę ozonowania

całego wnętrza samochodu, w tym również
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Ozonowanie
– fakty i mity, czyli
w praktyce wszystko
co musisz wiedzieć

PORADNIK

dezynfekcji układu klimatyzacji. Każdorazowo zakładamy, że

efektem końcowym wykonanej usługi ma być samochód

wolny od wszelkich uciążliwych dla zdrowia i komfortu

czynników, dlatego przed ozonowaniem dokładnie

odkurzamy kanapy samochodu odkurzaczem przemysłowym

pozbywając się zanieczyszczeń mechanicznych. W efekcie

takiej usługi wnętrze samochodu jest wolne od pyłów, kurzu

zalegającego w kanapach i wszelkich żyjących

drobnoustrojów. Sam proces ozonowania przebiega przy

włączonym silniku, jednak jeżeli np. ozonujemy wyłącznie

bagażnik, praca silnika nie jest potrzebna.

Właściwie nie ma potrzeby wykonywania jakiś

nadzwyczajnych czynności. Jeśli jednak we wnętrzu auta

przechowujemy ogromne ilości śmieci, zabieg ozonowania

jest dobrym pretekstem do tego, by się z nimi rozstać. Ozon

jest bezpieczny dla zdrowia, więc jeśli zostanie zabawka

dziecka, będzie ona po prostu zdezynfekowana. Oczywiście

dotyczy to wyłącznie dezynfekcji metodą ozonową.

Dezynfekcja środkami chemicznymi kategorycznie wymaga

usunięcia z jej zasięgu wszystkiego co będzie używane przez

dzieci.

Jeśli ozonujemy samochód należący do osoby palącej,

rekomendujemy wcześniejsze umycie wnętrza. Ozon poradzi

sobie z zapachem nikotyny, jednak osad nikotyny na

tapicerkach i plastikach pozostanie. Aby końcowy

efekt był pełny, warto wykonać te dwie usługi za

jednym zamachem. Ta sama zasada dotyczy

zabrudzeń np. mlekiem, plam z tłuszczu, majonezu

itp.

Tak. Jeśli dysponujemy odpowiednim generatorem

ozonu i potrafimy go używać. Zdecydowana większość

kierowców nie dysponuje jednak generatorem. I

słusznie, bo nie ma takiej potrzeby skoro można

skorzystać z usługi ozonowania.

Czy powinniśmy jakoś przygotować samochód do

ozonowania np. usunąć z samochodu otwartą paczkę

ciastek, czy chociażby zabawki dziecka?

Czy możemy sami bezpiecznie wykonać

ozonowanie?

Wraz z wybuchem pandemii jednym z częściej pojawiających się tematów stało się
ozonowanie, a publikowane informacje o nim były skrajnie różne. Ozonowane miały
być nie tylko mieszkania, czy też samochody, ale również dokumentacja papierowa.
Jaka jest prawda o ozonowaniu samochodów? Na najczęściej pojawiające się pytania
odpowiadają profesjonaliści z firmy Harp zajmujący się nim na co dzień.

k
dk

http://www.kdk.pl/archi/332-ozonowanie-fakty-i-mity.html
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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

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

IMPORTER
CZÊŒCI SILNIKOWYCH

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

CER MOTOR KRAKÓW

307 70 00 307 90 00
, 30-716 Kraków

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

ul. Przewóz 34a

TURBINY

CZÊŒCI
DO TURBIN
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PE£NY ZAKRES US£UG
ul. Obwodowa 5, Kraków

tel. 12 269 29 73, tel. kom. 660 470 160

(wczeœniej ul. Stadionowa 1)

Auto Komis - www.wamat.otomoto.pl
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Warsztat mechaniki pojazdowej
Kompleksowa obs³uga us³ug mechanicznych

i diagnostycznych, miêdzy innymi:

- naprawy uk³adów jezdnych, hamulcowych i zawieszeñ

- naprawy g³owic silników i uk³adów rozrz¹du

- okresowe przegl¹dy eksploatacyjne

- regulacja parametrów silników benzynowych

- diagnostyka komputerowa

- mechanika i elektromechanika

zapraszamy:
pon.-pt.: 8:00–20:00, soboty: 8:00–16:00 Przegl¹dy rejestracyjne

przegl¹dy rejestracyjne pojazdów do 3,5t
przegl¹dy rejestracyjne pojazdów zasilanych gazem

badania pokolizyjne
badania samochodów sprowadzonych z zagranicy

przegl¹dy motocykli , motorowerów
przegl¹dy ci¹gników

badanie motorowerów

ul. Witkowicka 54
tel. 12 285 70 16 , 601 45 32 96
31-242 Kraków,

www.witkowicka54.pl

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

http://www.kdk.pl
http://www.p2000.com.pl
https://www.mechanik-krakow.com
http://www.cermotor.com.pl
https://www.wamat.otomoto.pl
http://www.lpg.krakow.pl
http://gazda-serwis.pl/
https://witkowicka54.pl/
http://www.fhumaripol.pl
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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.

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

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

AUTO SERVICE s.c.
B. Fija³kowski, P. Dudek

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

www.fijalkow.pl

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
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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

Kraków, ul. Zamoyskiego 85
czynne od pon. do pt. w godz. 9:00-18:00
w soboty w godz. 9:00-13:00
tel./fax: 12 656 43 74
tel. kom. 602 392 170

Nowy Prokocim Kraków, ul. Teligi 30A
czynne od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00
tel./fax: 12 264 70 32

Nowa Huta Kraków, ul. Broniewskiego 1
D.H. Wanda
czynne od pon. do pt. w godz. 10:00-18:00
tel./fax: 12 681 30 33

tel. 510 510 504

www.ubezpieczeniamateczny.pl

e-mail: mateczny@interia.pl , tel. 510 510 504

Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne, maj¹tkowe i inne

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"

towarzystw
w jednym
miejscu
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AUTO SERWIS
ul. Cechowa 36 (Kurdwanów)

tel.: 12 654 05 48, kom.: 604 924 484

Mechanika pojazdowa
Diagnostyka komputerowa
Lakiernictwo konserwacja

http://www.kdk.pl
http://www.cbc.com.pl
http://www.twojecbradio.pl
http://www.fijalkow.pl


Robert Lorenc: Zacznijmy od podstaw, czyli z czego

składa się sprzęgło?

Tomasz Dziadur:

Czy zastosowany w samochodzie rodzaj koła

zamachowego ma dla użytkownika jakieś znaczenie?

Co najczęściej psuje się w sprzęgle?

Możemy jakoś wydłużyć ich żywotność?

Najlepiej jest wymieniać kompletne sprzęgło, czy

można ograniczyć się tylko do elementu, który uległ

zużyciu?

Czy wymiana sprzęgła w każdym przypadku musi

się wiązać z wymianą dwumasowego koła

zamachowego?

Zacznijmy od tego, co widać w kabinie
auta, czyli od pedału sprzęgła. Następnie mamy linkę,
dźwignię oraz układ hydrauliczny, w którego skład wchodzą
pompka, przewód i wysprzęglik sterujący dźwignią. Samo
sprzęgło składa się natomiast z łożyska wyciskowego,
docisku i tarczy sprzęgłowej. Nie można także pominąć koła
zamachowego, które może być jednomasowe (czyli inaczej
sztywne) lub dwumasowe.

Raczej nie. Dwumasowe koła zamachowe występują
głównie w autach dysponujących wysokim momentem
obrotowym. W praktyce chodzi więc tutaj przede wszystkim o
nowoczesne turbodiesle. Koło dwumasowe ma za zadanie
zniwelować poślizg między tarczą a dociskiem sprzęgła. W
momencie zwalniania pedału sprzęgła taki poślizg zawsze
jest, ale „dwumas” pozwala go ograniczyć. Dwumasowe koło
zamachowe składa się z dwóch płyt: pierwotnej i wtórnej. Są
one względem siebie łożyskowane i połączone sprężynami, co
pozwala im się wychylać względem siebie, zarówno w jedną,
jak i drugą stronę.

To zależy. Generalnie jest tak, że klienci przezornie
zgłaszają nam niepokojące objawy, na przykład w postaci
wyczuwalnego poślizgu sprzęgła. To efekt, gdy dodajemy
gazu, silnik zaczyna głośniej pracować, ale samochód nie
przyspiesza. Ślizganie się sprzęgła powoduje bowiem, że
moment obrotowy generowany przez silnik nie przenosi się
dzięki skrzyni biegów na koła, tylko jest rozpraszany pomiędzy
tarczą a dociskiem sprzęgła w postaci ciepła (stąd często
pojawia się wtedy charakterystyczny swąd spalenizny). Z
takim problemem stykamy się w naszym serwisie dość
często. Podobnie zresztą jak z usterkami dwumasowych kół
zamachowych. W zależności od sposobu eksploatacji
wytrzymują one przebieg od 150 do 200 tysięcy km.

Przede wszystkim należy unikać ruszania z piskiem
opon oraz jazdy ze zbyt niskimi obrotami silnika.

Zawsze wymieniamy całość, czyli docisk, łożysko i
tarczę sprzęgła. Nigdy nie robimy tak, że wymieniamy
tylko jedną z tych części, a pozostałe zostawiamy w
spokoju. Bez względu na zakres uszkodzeń wymianie
obligatoryjnie podlega kompletny podzespół.
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Jeżeli „dwumas” jest w pełni sprawny, to nie ma
takiej konieczności. Warto go jednak wymieniać wraz
ze sprzęgłem, do czego zachęcamy. Podkreślam
jednak, że jest indywidualna decyzja klienta.
Podstawowym argumentem przemawiającym za
jednoczesną wymianą sprzęgła i koła dwumasowego
jest koszt robocizny. Zdarza się bowiem, że jest on
naprawdę wysoki, na przykład wtedy, gdy zdemonto-
wanie skrzyni biegów wymaga uprzedniego odkręce-
nia całego przedniego zawieszenia. W takiej sytuacji
lepiej nie narażać się na płacenie za to drugi raz.

Absolutnie nie, ponieważ powoduje zużycie sprzęgła
ze względu na to, że jest ono zasterowane, a jego łoży-
sko cały czas pracuje. Najlepiej dojechać do sygnaliza-
tora, wrzucić luz, zdjąć nogę z pedału sprzęgła i
czekać na zmianę świateł. Dopiero wtedy powinniśmy
wrzucić pierwszy bieg i spokojnie ruszyć z miejsca.

W takiej sytuacji łożysko sprzęgła również cały czas
niepotrzebnie pracuje. Unikajmy trzymania nogi na
pedale sprzęgła bez potrzeby, to przedłuży jego
żywotność.

Tak, chociaż tak naprawdę na oponach zimowych
nie powinno być problemu z ruszeniem nawet z
pierwszego biegu. Jeżeli jednak rzeczywiście nie ma
innego wyjścia, to sporadycznie można ruszać z
wyższych biegów. Gdy zrobimy to umiejętnie nic złego
nie powinno się stać. Aczkolwiek obecnie takich
rzeczy już się nie praktykuje, śmiem nawet twierdzić,
że mało kto umiałby to teraz zrobić poprawnie. Wydaje
mi się, że w epoce Dużych Fiatów i Polonezów
kierowcy mieli, a nawet musieli mieć większe
umiejętności i potrafili wykonywać z samochodem
różne „sztuczki”, ale w taki sposób, żeby niczego nie
uszkodzić. Sądzę, że dzisiaj byłby z tym spory
problem. Inna sprawa, że tak naprawdę nie ma już

Przejdźmy do nawyków i przyzwyczajeń

kierowców mogących mieć wpływ na kondycję

sprzęgła. Pierwszy przykład: zatrzymujemy się na

czerwonym świetle, wrzucamy „jedynkę” i z

wciśniętym pedałem sprzęgła czekamy na zielone.

Czy to właściwa praktyka?

Kolejny przypadek: zatrzymujemy się na

czerwonym świetle, ale nie wrzucamy „jedynki”,

tylko opieramy nogę na pedale sprzęgle, wciskając

go do pierwszego wyczuwalnego oporu.

W starszych modelach, nieposiadających systemu

kontroli trakcji przyjęło się, że gdy występują trudne

warunki atmosferyczne dobrze jest startować z

„dwójki” aby uniknąć zerwania przyczepności i

buksowania kół. Czy w ich przypadku takie praktyki

są dopuszczalne?

Właściwa eksploatacja
sprzęgła

TECHNIKA

W samochodach z tradycyjnym napędem wyposażonych w manualną skrzynię biegów sprzęgło
jest jednym z istotniejszych jego podzespołów. Jak jest zbudowane? Co skraca, a co wydłuża
jego żywotność? Jakie są objawy jego defektu? Na powyższe tematy rozmawiam z ekspertem
o wieloletnim doświadczeniu, panem Tomaszem Dziadur, kierownikiem Bosch Car Service
w firmie Transbud Nowa Huta.

http://www.kdk.pl/archi/332-wlasciwa-eksploatacja-sprzegla.html
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takiej potrzeby, ponieważ w wielu przypadkach

kierowców wyręcza elektronika, np. umiejętnie ogra-

niczając moc przenoszoną na koła, co pozwala ruszyć

bez poślizgu nawet na słabo przyczepnej nawierzchni.

To oczywiście zły nawyk. Trzymanie nogi na pedale

powoduje, że sprzęgło jest już w jakimś stopniu

zasterowane, a tym samym jego łożysko pracuje. W

rezultacie wytwarza się ciepło, które powoduje, że

smar w łożysku się wytapia. Niewystarczające

smarowanie to natomiast prosta droga do zatarcia

łożyska i konieczności jego wymiany. Warto również

zauważyć, że jeżeli podczas jazdy na półsprzęgle

będziemy dodawać gazu może dochodzić do poślizgu

na tarczy sprzęgła prowadzącego do jego

przedwczesnego zużycia.

Tak, nie ma w tym nic dziwnego. Nowe sprzęgło

chodzi leciutko, ale wraz z upływem czasu i

postępującym stopniowo zużyciem zaczyna pracować

coraz ciężej. Jeżeli jednak nie towarzyszą temu żadne

inne niepokojące objawy nie musimy się tym jakoś

specjalnie martwić. Nie jest to bowiem żadna usterka,

tylko coś jak najbardziej naturalnego.

W przypadku układu hydraulicznego należy przede

wszystkim zwrócić uwagę, czy nie ma wycieków płynu.

Jeżeli są, to przyczyna coraz niższego „brania”

sprzęgła jest w zasadzie wykryta. Gdy natomiast

wycieki płynu nie występują, a sprzęgło „bierze” coraz

niżej, to przyczyną jest z reguły naturalne zużycie

tarczy i docisku. W obydwu przypadkach bez wizyty w

serwisie się nie obędzie.

Następny przypadek to jazda na tzw. półsprzęgle.

Czy normalnym zjawiskiem jest, że w trakcie

eksploatacji auta wciskanie pedału sprzęgła

wymaga użycia coraz większej siły?

Wraz z upływem czasu zauważamy, że sprzęgło

zaczyna „brać” coraz niżej. Czy to oznaka

naturalnego zużycia?

Pedał sprzęgła ma pewnego rodzaju poskok, czyli martwy

zakres pracy, w którym jeszcze nic się nie dzieje. Czy da się

go w jakiś sposób wyregulować?

Jakie objawy świadczą o tym, że sprzęgło w naszym

samochodzie wymaga pilnej interwencji mechanika?

To zależy od konstrukcji sprzęgła. Regulacja jest możliwa w

starszych samochodach wyposażonych w sprzęgło z linką. W

takim przypadku, gdy pedał sprzęgła znajduje się w położeniu

spoczynkowym łożysko nie może stykać się z łożyskiem. Inny-

mi słowy docisk ma sobie spokojnie pracować, a łożysko ma

swobodnie czekać na zasterowanie. Często jest tak, że zaste-

rowanie następuję po wciśnięciu pedału na głębokość około

11 milimetrów. Przeprowadzenie regulacji podczas wymiany

sprzęgła powinno wystarczyć na całą żywotność podzespołu.

Nie zawsze jednak konieczna jest regulacja sprzęgła w

serwisie. Można się również spotkać ze sprzęgłem z linką i

samoregulatorem. Takie bardzo proste, ale zarazem niezwyk-

le skuteczne rozwiązanie występuje na przykład w starszych

Volkswagenach Golfach. Regulacja odbywa się tutaj w sposób

samoczynny, po kilkukrotnym wciśnięciu pedału sprzęgła.

Jeżeli natomiast mamy sprzęgło z układem hydraulicznym

składającym się z pompki i wysprzęglika, to nie ma możliwości

jego regulacji. Warto jednak wiedzieć, że z czasem pompka i

wysprzęglik mogą zacząć przeciekać, co często prowadzi do

zapowietrzenia układu. Objawami mogą być trudności z wrzu-

caniem biegów, a także zbyt niskie lub zbyt wysokie „branie”

sprzęgła. Takie symptomy wymagają odwiedzin serwisu.

Pierwszym będzie na pewno problem z wrzucaniem biegów

dający o sobie znać koniecznością mocowania się z lewar-

kiem. Drugi objaw polega na tym, że po dodaniu gazu obroty

zaczynają rosnąć, silnik wyje, a samochód nie przyspiesza.

Nie należy również ignorować zbyt niskiego lub zbyt wysokiego

„brania” sprzęgła. Naszą czujność powinny też wzbudzić

wibracje auta na biegu jałowym, a także metaliczny stuk

słyszalny podczas uruchamiania i gaszenia silnika. Są to

bowiem symptomy świadczące o usterce dwumasowego koła

zamachowego.

Kraków, tel.: 12 681 82 54, 693 912 811ul. Ujastek 11

e-mail: transbud@bosch-service.pl , www.transbud.com.pl

Diagnostyka i n :aprawa
- pomp rzędowych sterowanych

mechanicznie i elektrycznie
- pomp rozdzielaczowych

- pomp wtryskowych
- pomp wysokiego ciśnienia

- wtryskiwaczy wszystkich typów
- wtryskiwaczy COMMON RAIL

- pompowtryskiwaczy i pomp PLD
- Bosch QualityScan

Zakres usług motoryzacyjnych:
- diagnostyka
- rejestracja pojazdów
- mechanika
- elektryka
- światła (regulacja)
- opony i przechowalnia opon
- geometria
- hamulce
- klimatyzacja
- rozrządy
- sprzęgła

Transbud Nowa Huta S.A.

godziny
otwarcia:

pn. - pt.:

soboty:

7.00 - 17.00

7.00 - 14.00

Profesjonalny SERWIS

aparatury wtryskowej

Serwis Samochodowy

BOSCH

samochody
osobowe i ciężarowe

k
dk

http://www.transbud.com.pl


1. Zmierz ciśnienie w oponach

2. Opróżnij samochód z niepotrzebnych przedmiotów

3. Zadbaj o aerodynamikę samochodu

4. Omijaj korki

5. Zacznij przewidywać

6. Podczas postoju wyłącz silnik

Odpowiednie ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na zużycie

paliwa. Zasada jest prosta: im niższe ciśnienie, tym wyższe

spalanie. Już ciśnienie niższe o 0,5 bara od zalecanego

przez producenta samochodu może przełożyć się na

kilkuprocentowy wzrost zużycia paliwa. Dodatkowo niskie

ciśnienie źle wpływa na prowadzenie auta oraz powoduje

krótszą żywotność ogumienia. Pamiętaj, aby pomiaru

ciśnienia dokonywać na nierozgrzanym ogumieniu.

Zbędne rzeczy przewożone autem zwiększają jego masę, a

przez to podnoszą zużycie paliwa. Dlatego pozbądź się z

samochodu wszystkiego, co niepotrzebne lub z czego nie

korzystasz w danej porze roku (np. akcesoria zimowe w

lecie). Zwróć także uwagę na bagażnik dachowy – jeśli

takowy posiadasz, a i tak nie planujesz na nim nic przewozić,

to dobrym pomysłem będzie jego demontaż.

Bagażnik dachowy odpowiada nie tylko za dodatkowe

obciążenie samochodu, ale także zaburza jego

aerodynamikę. Tymczasem im mniej opływowe auto, tym

większe zużycie paliwa. Zmniejszyć opór powietrza pomoże

również zamknięcie bocznych szyb i szyberdachu.

Powszechnie wiadomo, że za największe spalanie

odpowiada jazda w miejskich korkach oznaczająca ciągłe

przyspieszanie i hamowanie. Planuj swoje wyjazdy tak, by

unikać godzin szczytu. W miarę możliwości załatwiaj sprawy

w centrum miasta wtedy, gdy wszyscy są w pracy, w trasę

wyjeżdżaj w nocy, gdy drogi są puste, a na weekend w sobotę

nad ranem.

Jadąc w korku zachowaj płynność. Widząc zmieniające się

światło, zamiast przyspieszać, powoli wytrać prędkość

hamując silnikiem. Pedał hamulca wciśnij dopiero w celu

ostatecznego zatrzymania. Widząc z daleka

rowerzystów, wolniej jadący pojazd lub pieszych

zwolnij. W ten sposób unikniesz hamowania i

późniejszego rozpędzania samochodu, co jest

najbardziej paliwożerną czynnością.

Jeżeli Twój samochód nie jest wyposażony w

nowoczesny system Start/Stop, wyłączający silnik

podczas krótkich postojów, możesz zrobić to sam,

stojąc dłużej niż 20 sekund. Pomyśl o tym na przykład

wtedy, gdy zatrzymasz się przed przejazdem

kolejowym lub gdy czekasz na kogoś w samochodzie.

Takie rozwiązanie, szczególnie podczas jazdy w

mieście, pozwoli ograniczyć zużycie paliwa nawet o

0,5 l/100 km.

Myśląc o pozostawieniu większej ilości pieniędzy w

portfelu pamiętaj, że najlepsze rezultaty przynosi

jazda ze stałą prędkością. Zgodnie z podejściem eco

drivingu najbardziej efektywną prędkością pod

względem oszczędności paliwa jest 90-110 km/h.

Im mniejsza prędkość, tym mniejsze spalanie.

Powyżej 110 km/h zużycie paliwa gwałtownie rośnie.

Spokojna i płynna jazda przełoży się więc na

oszczędność.

Wyposażenie poprawiające komfort jazdy znacznie

zwiększa spalanie auta, gdyż podnosi jego masę i

wymaga dużej ilości prądu. Ogrzewanie szyb i

lusterek, podgrzewane fotele czy kierownica to

paliwożerne „bajery”. Korzystanie z klimatyzacji, gdy

nie jest gorąco, czy z ogrzewania auta, gdy nie ma

mrozu to zbędna ekstrawagancja. Sama

klimatyzacja podnosi średnie spalanie auta o ok. 1-2

l/100 km. Jeśli chcesz jeździć oszczędnie, ogranicz

korzystanie z tego rodzaju wyposażenia.

Warto pamiętać, że dobrej jakości paliwo jest nie

tylko bardziej wydajne, ale także nie zanieczyszcza

układu paliwowego. Nieopłacalne jest więc

tankowanie paliwa wątpliwej jakości pochodzącego z

nieznanego źródła. Może ono nie tylko zwiększyć

spalanie, ale też sprawić, że wzrośnie ryzyko usterek

silnika. Oprócz paliwa dbaj też o stan filtrów i świec.

Stare filtry powietrza oraz paliwa potrafią zwiększyć

spalanie nawet o 10 procent. Pamiętaj też o

systematycznej wymianie oleju, aby silnik zachował

sprawność.

Podczas wyboru ogumienia zwróć uwagę na jego

klasę. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej opony

musza mieć widoczną etykietę z tr zema

podstawowymi informacjami: klasą efektywności

paliwowej, hamowaniem i przyczepnością na mokrej

nawierzchni oraz poziomem emitowanego hałasu.

Kupując opony warto sprawdzić, do której klasy

paliwowej się zaliczają. Jest to wskazane na

etykietach. Im lepsza klasa, tym mniejsze opory

toczenia i niższe spalanie. Najlepsza jest klasa A.

7. Nie szarżuj

8. Przestaw się na minimalizm

9. Dbaj o samochód

10. Wybierz opony o wysokiej efektywności

paliwowej
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10 trików
obniżyć zużycie paliwa

pozwalających

Samochód z pewnością nie należy do najtańszych środków codziennej komunikacji. Przeglądy,
naprawy, ubezpieczenie, wymiana opon, opłaty za autostrady i parkowanie, a przede wszystkim
ceny paliwa to podstawowe wydatki, które regularnie ponoszą kierowcy. Nie da się z nich
całkowicie zrezygnować, ale można je zminimalizować. Jak zatem ograniczyć wydatki na
zakup paliwa? Oto kilka sprawdzonych rad.

http://www.kdk.pl/ekologia/332-10-trikow-obnizajacych-zuzycie-paliwa.html
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korzystać, tym bardziej że nie musimy wcale szukać stacji

ładowania, tylko możemy podłączyć się do zwykłego

domowego gniazdka. Ładowanie auta w domu to przywilej,

który daje realne oszczędności. Pełny akumulator pozwala

przejechać na prądzie mniej więcej 45 km w cyklu

mieszanym, a w mieście nawet do 57 km. Przy normalnej

taryfie za prąd jego całkowite naładowanie kosztuje niecałe

8 zł. Gdy to sobie odpowiednio przeliczymy to okaże się, że

koszt przejechania 100 km wyniesie nas około 17-18 zł. W

tym właśnie tkwi podstawowa zaleta ładowania auta w

domu. Co więcej, nasza elektryczna hybryda plug-in jest tak

naprawdę uniwersalnym rozwiązaniem. Z jednej strony

pozwala jeździć wyłącznie na prądzie i uzupełniać go za

pomocą kabla przy każdej nadarzającej się okazji, a z drugiej

ma na pokładzie silnik spalinowy, któr y pozwala

kontynuować jazdę, jeżeli akumulator trakcyjny się wyczerpie

i akurat nie ma go gdzie naładować. Jednostka spalinowa

może bowiem nie tylko napędzać samochód, ale także

ładować akumulator trakcyjny podczas jazdy. Przy okazji

chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że obecność akumulatora

trakcyjnego nie oznacza braku na pokładzie zwykłego

akumulatora 12V. Takowy akumulator w Outlanderze PHEV

oczywiście jest, z tym że nie znajduje się pod maską, tylko w

bagażniku. Służy do zasilania wszelkich systemów pojazdu

(klimatyzacji, zestawu audio, itp.) i jak każdy inny

akumulator możemy go podładować poprzez podpię-

cie prostownika do klemy, w tym przypadku >>>>

zdjęcie: BMW

Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Czym jest hybryda PHEV?
Damian Wanat:

Czy ładowanie za pomocą kabla jest w tym
wypadku jedynie możliwością, z której można
korzystać, czy bezwzględną koniecznością, bo w
przeciwnym razie dojdzie przykładowo do
uszkodzenia akumulatora trakcyjnego?

PHEV to skrót od Plug-in Hybrid

Electric Vehicle. Outlander w tej wersji wyposażony

został w silnik spalinowy oraz dwie jednostki

elektryczne (jedna znajduje się z przodu, a druga

przy tylnej osi) zasilane energią zmagazynowaną w

akumulatorze trakcyjnym. Zastosowany przez

Mitsubishi układ napędowy pozwala poruszać się

zarówno na prądzie, jak i na benzynie, a dodatkowo

daje możliwość naładowania akumulatora z

zewnętrznego źródła prądu. Chodzi tutaj nie tylko o

ogólnodostępne ładowarki, ale także domowe

gniazdka 230V. Taka konstrukcja pozwala, przy

regularnym ładowaniu auta, na praktycznie

bezemisyjną jazdę bez zużycia paliwa.

Wyborem, nie ma obowiązku ładowania

akumulatora. Zastosowane w Outlanderze PHEV

baterie litowo-jonowe nie są czułe na utratę

pojemności gdy się ich nie doładowuje do pełna lub

gdy ulegają rozładowaniu niemal do zera. Jeżeli

jednak mamy samochód dający nam możliwość

ładowania za pomocą kabla, to warto z tego B
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Hybryda PHEV. Co to właściwie
jest i jak wygląda jej eksploatacja
na przykładzie Mitsubishi Outlandera

Liczba oferowanych przez producentów rodzajów napędów samochodów charakteryzujących się
zmniejszoną szkodliwością na środowisko atmosferyczne ciągle rośnie. Jednym z nich jest hybryda
PHEV. Jak działa i jak w praktyce wygląda jej codzienne użytkowanie, czyli wszystko to co
powinieneś o niej wiedzieć, dowiesz się z rozmowy z panem Damianem Wanat, Doradcą Handlowym
w firmie Auto Krak - Autoryzowanego Dealera Mitsubishi.

http://www.kdk.pl/ekologia/332-codziennosc-z-mitsubishi-outlander-phev.html


>>>> zlokalizowanej przy bezpiecznikach z przodu auta.

Nie ma takiej możliwości. Akumulatory trakcyjne służą

tylko do napędzania pojazdu, natomiast do aktywacji całego

systemu i wybudzenia auta ze spoczynku niezbędny jest

tradycyjny akumulator.

Mamy tutaj trzy podstawowe tryby jazdy. Pierwszy to tryb w

pełni elektryczny EV, w którym auto porusza się wyłącznie na

prądzie. W drugim trybie, zwanym szeregowym, silnik

spalinowy uruchamia się podczas dużego zapotrzebowana

na moc (np. nagłe przyspieszenie, jazda pod górę) lub gdy w

akumulatorach jest już mały zapas energii. W takich

sytuacjach silnik benzynowy nie napędza jednak kół, tylko

działa jak prądnica generując energię elektryczną zasilającą

baterie, a pośrednio także jednostki elektryczne. Do

dyspozycji jest jeszcze trzeci, równoległy tryb jazdy. Po jego

aktywacji silnik spalinowy przekazuje moment

obrotowy na oś przednią w stosunku 1:1 (ponieważ

nie ma tutaj w ogóle skrzyni biegów, nawet

bezstopniowej), natomiast silniki elektr yczne

działają z nim równolegle, wspomagając go. Warto

jednak dodać, że dzieje się to tylko przy prędkościach

autostradowych, ponieważ w takiej sytuacji prędkość

obrotowa wału silnika i prędkość kół są na mniej

więcej porównywalnym poziomie.

Po uruchomieniu samochód sam decyduje, jaki

tryb jazdy będzie na daną chwilę najodpowiedniejszy,

Czy samochód da się uruchomić, jeżeli akumulatory

trakcyjne będą pełne, a zwykły akumulator rozładowany?

Powiedzmy teraz bardziej szczegółowo w jaki sposób

działa hybrydowy układ napędowy Outlandera PHEV.

Rozumiem, że poszczególne tryby włączają się

automatycznie, bez konieczności naszej ingerencji.

działa to w sposób automatyczny. Kierowca

oczywiście widzi na wskaźnikach, w jakim trybie auto

aktualnie się porusza i jak przepływa energia. Co

więcej, poprzez odpowiednie operowanie pedałem

gazu częściowo można to kontrolować. Tak samo

zresztą jak i odzysk energii, w czasie którego prąd

płynie w odwrotną stronę, czyli z silników do

akumulatora. Poza tym użytkownik może wymusić

konkretny tryb jazdy. Można włączyć tryb stricte EV,

który pozwala ograniczyć włączanie się silnika

spalinowego do niezbędnego minimum. Ma to

oczywiście wpływ na elastyczność jednostki, przez

co dynamika nieco się pogarsza, ale za to auto

porusza się w sposób całkowicie elektryczny.

Nie, ponieważ wtedy automatycznie uruchomi się

silnik spalinowy i będziemy mogli nadal bez

problemu kontynuować jazdę.

Jeżeli akumulator trakcyjny nie jest rozładowany, to

nie. W trybie EV samochód będzie przyspieszył

płynnie, ale nie gwałtownie, bez pomocy jednostki

benzynowej. Bardzo dynamiczne przyspieszanie jest

możliwe jedynie po wyłączeniu trybu EV.

Nie ma problemu, wystarczy za pomocą przycisku

wybrać tryb Safe, który ogranicza zużycie prądu i

Czy jeśli jedziemy w trybie EV i akumulator

wyczerpie się do zera, to samochód się zatrzyma?

A jeżeli w trybie EV mocno i gwałtownie zacznie-

my przyspieszać. Czy wtedy również samoczynnie

włączy się silnik spalinowy?

Co jeśli chcielibyśmy maksymalnie zaoszczędzić

energię elektryczną zmagazynowaną w akumulato-
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cia paliwa.

Mamy jeszcze tryb Sport.

Tak, ale jedynie nieznacznie. Trzeba bowiem wiedzieć, że

silnik spalinowy zastosowany w Outlanderze PHEV pracuje w

cyklu Atkinsona, a nie w cyklu Otta, jak klasyczne silniki

benzynowe. Cechuje się on nieco niższym stopniem

sprężania, realizowanym poprzez opóźnione zamknięcie

zaworów ssących. W rezultacie silnik osiąga nieco mniejszą

moc jednostkową, ale za to charakteryzuje się wyższą

sprawnością, a tym samym niższym zużyciem paliwa niż

typowy benzyniak o takiej samej pojemności skokowej. Taka

charakterystyka sprawdza się tutaj wręcz idealnie. Moc

jednostki benzynowej przydaje się bowiem podczas pracy

układu hybrydowego w trybie równoległym, czyli wtedy gdy

napędza ona także przednią oś, natomiast oszczędne

obchodzenie się z paliwem jest mile widziane w każdej

sytuacji.

Zgadza się, jego aktywacja powoduje zdecydowanie

szybszą reakcję na dodanie gazu z jednoczesnym zwiększe-

niem siły hamowania odzyskowego. Tryb ten został

stworzony przede wszystkim dla suchej nawierzchni z

myślą o krętej, górskiej trasie. W klasycznym

samochodzie jazda w takich warunkach wymaga

często korzystania z hamulców, co na dłuższą metę

nie jest dla nich korzystne, ponieważ mogą się

przegrzać. Tutaj natomiast nie ma takiego ryzyka,

ponieważ wytracać prędkość pomagają silniki

elektryczne, a wytworzona w wyniku hamowania

energia nie jest zamieniana w ciepło, tylko prze-

kształcana w energię zasilającą akumulator trakcyj-

ny. Siłę hamowania odzyskowego, z którego można

korzystać w każdym trybie, można regulować >>>>
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pozwala zachować go w baterii do momentu, gdy

będzie niezbędny. Przykładem może być chociażby

wjazd do strefy, w której można się poruszać

wyłącznie w trybie elektrycznym. Po wyborze opcji

Safe do akcji wkracza silnik spalinowy – w trybie

szeregowym napędza on samochód generując prąd,

a przy prędkościach autostradowych dodatkowo

napędza koła przednie w trybie równoległym.

Ograniczenie zużycia prądu nie oznacza jednak, że

silniki elektryczne przestają działać. Nic z tych rzeczy

– w Outlanderze PHEV silniki elektryczne działają

bowiem zawsze, a jednostka spalinowa uruchamia

się w zależności od potrzeb. W związku z tym można

powiedzieć, że jest to samochód bardziej elektryczny

niż spalinowy. Tryb Safe sprawia, że silniki

elektryczne nadal pracują i napędzają auto, ale

zasilający je prąd nie jest pobierany bezpośrednio z

akumulatora trakcyjnego, tylko pochodzi wprost z

generatora napędzanego jednostką spalinową.

Dzięki temu energia zmagazynowana w baterii nie

ulega wyczerpaniu i możemy z niej skorzystać, gdy

zajdzie konieczność poruszania się w trybie czysto

elektrycznym.

Jak najbardziej. Do tego służy tryb Charge. Po jego

wyborze silnik spalinowy za pośrednictwem

generatora wytwarza prąd, który jest nie tylko

wykorzystywany do bezpośredniego zasilania

jednostek elektrycznych, ale także do ładowania

baterii.

Czy możemy wymusić ładowanie akumulatora

podczas jazdy?

Zakładam jednak, że spowoduje to wzrost zuży-



>>>> wybierając jeden z sześciu poziomów. Dokonuje się

tego przy użyciu manetek znajdujących się przy kierownicy

lub joystickiem w tunelu środkowym. W trybie Sport

domyślnie ustawiony jest poziom najwyższy. W efekcie po

odpuszczeniu gazu samochód jest mocno spowalniany, co

jednocześnie powoduje wytworzenie znacznej porcji energii

elektrycznej.

Jeśli chodzi o prędkość ładowania, to na pewno tak. Warto

zauważyć, że Outlander jest jednym SUV-em na rynku,

dającym możliwość ładowania akumulatora za pomocą

szybkiej ładowarki prądem stałym. Jeżeli jednak jest taka

możliwość sugerowane jest ładowanie akumulatora prądem

przemiennym. Trwa to oczywiście dłużej, ale za to baterie

można napełnić do poziomu 100%. W przypadku ładowania

prądem stałym z szybkiej ładowarki nie bez powodu podaje

się, ile trwa naładowanie do poziomu 80% (w Outlanderze

PHEV 25 minut). Szybkie osiągnięcie poziomu 90 czy nawet

100% mogłoby bowiem zaszkodzić baterii, więc powyższe

ograniczenie jest wymagane. Szybkie ładowanie wiąże się

też ze zwiększoną emisją ciepła, co również w dłuższej

perspektywie czasu mogłoby mieć negatywny wpływ na

wydajność i sprawność akumulatora trakcyjnego.

Z gniazdka 10-amperowego 5,5 godziny, natomiast z

gniazdka 8-amperowego 7 godzin.

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli przykładowo

jesteśmy na zakupach i widzimy na komputerze

pokładowym, że zasięg w trybie elektrycznym spokojnie

pozwoli nam wrócić do domu, to wydaje mi się, że

korzystanie z szybkiej ładowarki będzie całkowicie zbędne,

tym bardziej że obecnie trzeba za to płacić, i to wcale nie

mało. W takim przypadku koszt jest bardzo zbliżony do

kosztu paliwa, co na dzień dzisiejszy podważa sens

ekonomiczny owego sposobu ładowania.

O to bym się nie martwił, ponieważ tego typu ładowarki

służą właśnie szybkiemu uzupełnieniu zapasu prądu, jeżeli

akurat występuje taka konieczność. Dlatego można z nich

bez obaw korzystać w sytuacji, gdy nie ma innego sposobu

na uzupełnienie energii w akumulatorze. Nie bez powodu w

branży automotive okres gwarancji na akumulatory

trakcyjne, a konkretnie na ich pojemność jest nierzadko

dłuższy, niż gwarancja na sam samochód. W

Mitsubishi jest dokładnie tak samo. Na baterie

udzielamy gwarancji wynoszącej 8 lat lub 160 tysięcy

km, natomiast na wszystkie pozostałe elementy

samochodu 5 lat lub 100 tysięcy km.

Przewodów do ładowania prądem stałym nie

dajemy, ponieważ są one na wyposażeniu szybkich

stacji ładowania. Standardowo klient dostaje

natomiast kabel wraz z zasilaczem do gniazdka

230V. Dodatkowo można sobie dokupić przewód do

publicznych punktów ładowania prądem przemien-

Wróćmy do ładowania Outlandera z zewnętrznego źródła.

Czy dla baterii ma jakieś znaczenie, czy będziemy ją

ładowali tylko szybkimi ładowarkami, czy ze zwykłego

domowego gniazdka?

Jak długo trwa pełne ładowanie Outlandera PHEV

prądem zmiennym?

Czy jest sens ładować samochód często, ale tylko przez

kilkanaście minut za pomocą szybkiej ładowarki, żeby

tylko trochę uzupełnić baterie, czy może lepiej robić to

rzadziej, ale za to z domowego gniazdka i do pełna?

A jak się ma krótkotrwałe, częste ładowanie za pomocą

szybkiej ładowarki do trwałości baterii?

Czy wraz z samochodem klient otrzymuje od was

komplet kabli do ładowania?

nym o natężeniu do 16A. W planach mamy wprowa-

dzenie do oferty ładowarki naściennej o zwiększonej

mocy, którą – o ile mamy taką techniczną możliwość -

można zamontować na przykład w garażu. Pozwoliła-

by ona na skrócenie czasu ładowania do ok. 3,5

godz.

Nie ma takiej konieczności. Jeżeli tego nie zrobimy,

to nic złego się nie stanie. Po naładowaniu do pełna

zasilacz po prostu przestaje przesyłać prąd do

baterii i nie trzeba się obawiać, że zostaną one

przegrzane albo że nastąpi jakieś zwarcie w

instalacji elektrycznej. Co więcej, w samochodzie

można ustawić odpowiednie priorytety i czasy

ładowania, dzięki czemu nie musimy kontrolować

całego procesu. Auto zrobi to bowiem za nas.

Przykładowo, po powrocie z pracy o godzinie 19

możemy wjechać do garażu, podłączyć samochód do

gniazdka i ustawić początek ładowania na godzinę

22, gdy zaczyna obowiązywać taryfa nocna i prąd jest

tańszy. Dzięki temu, mimo że kabel będzie wpięty do

gniazdka już trzy godziny wcześniej, ładowanie

rozpocznie się punktualnie o 22 i będzie trwało aż do

pełnego naładowania akumulatora.

Oczywiście. W tej kwestii Outlandera PHEV może-

my porównać do smartfona, a więc wpinamy i odpi-

namy go z gniazdka wtedy, kiedy mamy ochotę.

Teoretycznie tak. Z technologicznego punktu

widzenia nie ma co do tego przeciwwskazań, ale

zdrowy rozsądek sugeruje, żeby raczej tego nie robić.

Sytuacja jest bowiem analogiczna jak w przypadku

domowego sprzętu elektronicznego, który na wszelki

wypadek odłączamy od zasilania, gdy wyjeżdżamy z

domu na dłuższy czas. Nigdy bowiem nie wiadomo,

czy pod naszą nieobecność nad miejscem, w którym

mieszkamy nie rozpęta się jakaś potężna burza z

piorunami. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że

podpięte do gniazdka auto mogłoby ucierpieć.

Dlatego raczej nie powinno się go zostawiać z

kablem podłączonym do sieci, gdy wyjeżdżamy z

domu na dłuższy czas.

Nie, ponieważ samochód dzięki dodatkowym

pinom we wtyczce komunikuje się z ładowarką.

Pozwala to zasilaczowi odpowiednio modyfikować

natężenie prądu ładowania w taki sposób, aby był on

optymalny, a przy okazji bezpieczny dla akumulatora.

Nie należy do tego dopuszczać. Zważając na dość

ubogą na chwilę obecną infrastrukturę stacji

Czy po naładowaniu akumulatora do pełna

samochód trzeba natychmiast odłączyć od

zasilania?

Czy możemy przerwać proces ładowania w

dowolnym momencie?

A co jeśli wybieramy się na kilkutygodniowy

urlop, ale samochód zostaje w garażu. Czy wtedy

możemy go zostawić wpiętego do gniazdka?

Szybkie ładowarki mają różną moc. Co się stanie,

jeżeli podłączymy się do takiej, której moc jest

wyższa od mocy, którą jest w stanie przyjąć auto?

Czy nie wpłynie to negatywnie na baterie?

Przejdźmy do codziennej eksploatacji Outlandera

PHEV. Jeżeli samochód jest zatankowany paliwem,

ale ma rozładowane baterie, to bez problemu

możemy się nim poruszać. A jak jest w sytuacji

odwrotnej, czyli wtedy, gdy mamy w 100% nałado-

wane baterie i jednocześnie pusty bak?B
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„automat”. Użytkowanie Outlandera PHEV nie wymaga więc

jakiegoś dodatkowego przeszkolenia. Warto jedynie na

spokojnie przeanalizować i zrozumieć poszczególne tryby

jazdy, co pozwoli poruszać się nim bardziej ekonomicznie i

ekologicznie.

Tak, o gotowości do jazdy świadczy pojawienie się napisu

„Ready” oraz strzałka na wskaźniku wykorzystania energii

znajdująca się pomiędzy polami Charge i Eco.

Są bardzo porównywalne, natomiast w dłuższej

perspektywie czasu w przypadku hybrydy będą nawet nieco

niższe. Jest to spowodowane chociażby tym, że w

Outlanderze PHEV nie mamy skrzyni biegów, dzięki czemu

odpada konieczność wymiany w niej oleju (w automatycz-

nych przekładniach należy go wymieniać co 80 tysięcy km).

Tak jak w przypadku każdego innego modelu Mitsubishi,

czyli co 20 tysięcy km lub raz do roku.

Poprzednik miał silnik benzynowy o pojemności dwóch

litrów i mocy 121 KM. Teraz natomiast mamy silnik o

pojemności 2.4-litra i mocy 135 KM pracujący

dodatkowo w cyklu Atkinsona. Dzięki temu obecny

benzyniak, mimo że większy i mocniejszy, zużywa

podobne ilości paliwa, jak wcześniejszy. Kolejna różnica

dotyczy tylnej jednostki elektrycznej, której moc wzrosła z

82 do 95 KM (moc przedniej pozostała bez zmian). W

efekcie powyższych zmian samochód stał się nieco

dynamiczniejszy. Oprócz tego pojemność akumulatora

trakcyjnego zwiększono z 12 do 13,8 kWh, dzięki czemu

wydłużył się zarówno zasięg elektryczny, jak i ogólny.

Tak, w tej kwestii nic się nie zmieniło. Gniazda są takie

same, dlatego wszystko będzie funkcjonować bez

zarzutu.

Nie wydaje mi się, ponieważ samochody hybrydowe z

roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem

nie tylko na rynku pierwotnym, ale także i wtórnym.

Sądzę, że taka tendencja się utrzyma.

Oczywiście. Jeżeli tylko przeglądy były dotychczas

wykonywane w autoryzowanym serwisie, a limit czasu

lub przebiegu nie został przekroczony, to nowy nabywca

nadal może się cieszyć gwarancją na baterie. Dotyczy to

również pakietu assistance, o ile od momentu rejestracji

auta nie minęło jeszcze 5 lat.

Dla większości osób zaskakująca będzie za to zupełna
cisza po uruchomieniu auta.

Jak wypadają koszty przeglądu Outlandera PHEV na tle
klasycznej benzynowej odmiany?

Jak często trzeba się stawiać hybrydowym Outlanderem
na przeglądy?

Outlander PHEV był już kiedyś oferowany w Polsce,
ale wypadł z oferty. Teraz pojawił się ponownie, ale w
nowej odsłonie. Jakie są najważniejsze różnice techni-
czne pomiędzy wcześniejszym a obecnym PHEV-em?

Czy naścienna ładowarka, czyli tzw. wallbox, oraz
kable ładowania z poprzedniego Outlandera PHEV
pasują do aktualnego?

Załóżmy, że po kilku latach eksploatacji auta
podejmiemy decyzję o jego sprzedaży. Czy nie będzie z
tym problemu?

Czy gwarancja na akumulatory trakcyjne przechodzi
na kolejnego właściciela?

ładowania, najlepiej nie doprowadzić do sytuacji

kiedy włączy się rezerwa. Tak jak już bowiem

wspomniałem, gdy w akumulatorach trakcyjnych

zabraknie energii uruchamia się silnik spalinowy,

zapewniając ładowanie akumulatora i tym samym

umożliwiając kontynuowanie jazdy. Do tego

niezbędnie jest jednak paliwo. Stąd też, jeżeli jego

poziom w zbiorniku spadnie do krytycznego poziomu

auto nas o tym poinformuje. Takiego komunikatu nie

można zbagatelizować. Jak przy klasycznym

spalinowym napędzie, jego pojawienie się oznacza

konieczność niezwłocznego zatankowania auta.

Pamiętajmy też, że pojemność baku Outlandera

PHEV jest mniejsza o ok. 20 litrów od modelu z

klasycznym napędem. Na bazie własnego

doświadczenia chciałbym jednak powiedzieć, że

jeżeli mamy pełny bak i poruszamy się głównie po

mieście, pokonując codzienne nie więcej niż 50 km,

to o poziom paliwa nie będziemy musieli się martwić

przez dłuższy okres czasu, ponieważ w większości

będziemy się przemieszczać na prądzie. Jeżeli

natomiast wybieramy się Outlanderem PHEV w

dalszą trasę, to traktujmy go w pewnym sensie jak

klasyczny samochód spalinowy, pamiętając o

tankowaniu paliwa po zapaleniu się odpowiedniej

kontrolki – nawet wtedy, gdy akumulator trakcyjny

jest w pełni naładowany. Benzyna na pewno nam z

baku nie odparuje ani się nie zmarnuje.

W zupełności wystarczy „95-tka”. „98-kę” też

można zalać, nic się bowiem nie zepsuje, ale ze

względu na wyższy koszt nie ma to ekonomicznego

uzasadnienia.

Jest to niewskazane. Tym bardziej, że gwarancja

obejmuje rozwiązanie o nazwie Mitsubishi Assistan-

ce Package przysługujące użytkownikowi przez 5 lat

od momentu zakupu samochodu. Umożliwia ono

między innymi bezpłatne skorzystanie z lawety, która

w razie potrzeby dostarczy auto do serwisu.

Jak najbardziej. Maksymalna masa przyczepy

wyposażonej w hamulec wynosi tutaj 1500 kg. Hak

można zamontować do samochodu w dowolnym

momencie. Oczywiście wiąże się to z odpowiednią

adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.

Tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś miał wcześniej do

czynienia z samochodem wyposażonym w automaty-

czną skrzynię biegów, to w ogóle nie będzie się mu-

siał w żaden sposób przestawiać. Ogólna zasada

działania Outlandera PHEV jest bowiem taka sama.

Wsiadamy do niego, uruchamiamy i jedziemy używa-

jąc gazu, hamulca i kierownicy. Trochę gorzej mogą

mieć ci, którzy dotychczas korzystali z auta posiada-

jącego ręczną skrzynię biegów, ponieważ muszą

zapomnieć o korzystaniu z lewej nogi – zupełnie tak

samo, jak podczas przesiadki z „manuala” na

Tankujemy „95-tkę” czy „98-kę”?

Czy Outlandera PHEV można holować?

Odwróćmy więc pytanie: czy Outlandera PHEV
można używać w charakterze holownika, np. przy-
czepy kempingowej?

Śmiem twierdzić, że kogoś, kto dotychczas
jeździł zwykłym, kilkunastoletnim samochodem
technologia zastosowana w Outlanderze PHEV
może po prostu przerażać. Jak długo taka osoba
musi się przyzwyczajać i poznawać to auto, aby
móc się poczuć pewnie za jego kierownicą?

Pełne ładowanie z gniazdka
10-amperowego trwa 5,5 godziny.
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#Ekomiasta

Zabierzów

gospodarstwa domowe

zakłady produkcyjne

Gmina Zabierzów realizuje programy dotacyjne w
zakresie wymiany pieców od 2016 roku.
Realizowane przez Urząd programy to: Program
Ograniczenia Niskiej Emisji, Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej oraz Program Osłonowy Gminy
Zabierzów (realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej). Łącznie w latach 2016-2019
na terenie Gminy Zabierzów w ramach programów
dotacyjnych zlikwidowano 721 nieekologicznych
źródeł ciepła zastępując je 656 nowymi
ekologicznymi.

W 2020 roku realizowane są następujące programy
dotacyjne do wymiany nieekologicznych palenisk:
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Zabierzów, etap na lata 2020-2021 - dotyczy dotacji
na wymianę starego paleniska na paliwa stałe na
nowe źródło ogrzewania, tj. kocioł gazowy
kondensacyjny;
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Zabierzów - program dotacyjny finansowany
wyłącznie ze środków budżetu gminy. Udzielane jest
wsparcie wyłącznie na zakup i montaż kotłów
gazowych. W ramach tego programu nie jest wyma-
gane docieplenie budynku.

Gmina Zabierzów wspiera również wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Od 2007 roku można
uzyskać dofinansowanie do zakładanego systemu
wykorzystującego energię słoneczną. W latach
2007-2019 w ramach programu gminnego systemy
solarne oraz fotowoltaiczne zainstalowano łącznie
na 290 nieruchomościach. Program kontynuowany
jest w roku bieżącym.

Poza tym w 2018 roku została podpisana Umowa
partnerska pomiędzy LGD Blisko Krakowa a
Gminami: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki
Górne i Zabierzów. Umowa dotyczy realizacji projektu
pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa”, który
umożliwia pozyskanie dofinansowania na zakup oraz
montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i
elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła
energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na
biomasę. Urządzenia te będą montowane w
indywidualnych gospodarstwach domowych na
terenie gmin partnerskich.

Miejsca powstawania zakładów produkcyjnych oraz
rodzaj ich działalności reguluje miejscowy plan
zagospodarowania pr zestr zennego. Gmina
Zabier zów w swoim miejscowym planie

Działania na rzecz poprawy

jakości powietrza:

Gmina Zabierzów to jedna z największych gmin w Mało-
polsce. Zajmuje obszar 99,6 km i liczy ponad 25 tysięcy
mieszkańców. Jest położona w południowej części Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Rudawą, w bezpo-
średnim sąsiedztwie Krakowa. W jej skład wchodzą 23
sołectwa: Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie,
Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Ko-
bylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więcko-
wice, Zabierzów, Zelków. Atutem stanowiącym o dużej
atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Zabierzów jest
jej malowniczy krajobraz z rozległymi kompleksami leśnymi,
skałami i ostańcami wapiennymi, jaskiniami oraz wąwozami.
Walory naturalne zadecydowały, iż znaczna część obszaru
Gminy znalazła się w granicach dwóch parków krajobrazo-
wych: „Dolinki Krakowskie” oraz „Tenczyńskiego”. Jurajskie
dolinki są doskonałym miejscem do uprawiania turystyki

pieszej i rowerowej, a także przyciągają entuzjastów
wspinaczek skałkowych. Miłośników obiektów dziedzi-
ctwa kulturowego zainteresują gotyckie kościoły w
Bolechowicach i Rudawie oraz zespoły dworsko-
parkowe w Balicach, Karniowicach, Niegoszowicach,

Bolechowicach, a także ich pozostałości w
Pisarach, Ujeździe i Aleksandrowicach.

2

http://www.kdk.pl/ekologia/332-ekomiasto-zabierzow.html
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zagospodarowania przestrzennego dopuszcza
bardzo mało terenów przeznaczonych na produkcję.
Jeżeli takie tereny występują to są one ograniczone z
rac j i umiejscowienia terenu w parkach
krajobrazowych lub ich otulinach (ok. 100% gminy).
Każdy zakład produkcyjny dodatkowo musi
wykonywać swoją działalność zgodnie z Przepisami
ochrony środowiska oraz uzyskanymi przed jego
powstaniem pozwoleniami m.in. decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniem
zintegrowanym.

Gmina Zabierzów nie prowadzi dopłat do zakupu
samochodów proekologicznych. Na terenie gminy
znajduje się parking Park&Ride oraz jedna stacja
ładowania pojazdów elektrycznych.

Gmina Zabierzów powierzyła zadanie organizacji
publicznego transportu zbiorowego Gminie Kraków
na mocy porozumienia. Na terenie Gminy Zabierzów
istnieją liczne szlaki rowerowe o długości ponad 60
km. W latach 2017-2018 realizowana była
inwestycja o nazwie: „Budowa ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku Więckowice-Karniowice w
Gminie Zabierzów”. Obecnie Gmina Zabierzów nadal
inwestuje oraz pozyskuje środki zewnętrzne na
budowę nowych ścieżek rowerowych. Na terenie
Gminy Zabierzów brak jest miejskiej wypożyczalni
rowerów.

Gmina Zabierzów tworzy nowe zieleńce oraz dba o już
istniejące, na przedmiotowych terenach zielonych
dominuje zieleń niska oraz krzewy. Tworzone są
również nowe powierzchnie zadrzewień.

W 2017 roku Gmina Zabierzów zakupiła 23 czujniki
jakości powietrza, po jednym urządzeniu dla każdej
miejscowości gminy. Czujniki zostały zlokalizowane
na 8 szkołach, 13 świetlicach środowiskowych,
Urzędzie Gminy Zabierzów i jednym budynku
prywatnym. Dane z czujników jakości powietrza są
powszechnie dostępne na stronie internetowej.
Oprócz wskazanej sieci czujników jakości powietrza
Gmina Zabierzów pozyskała stację badawczą
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stacja
zlokalizowana na rynku w Zabierzowie rozpoczęła
pomiary pod koniec 2018 roku. Dane z wykonanych
pomiarów automatycznych również są dostępne na
stronie internetowej.

Gmina Zabierzów prowadzi corocznie liczne działania
edukacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców.

samochody

komunikacja miejska oraz alternatywne,
bezemisyjne środki transportu

tereny zielone

monitoring powietrza

programy społeczne

Do działań w zakresie zwiększenia świadomości
ekologicznej mieszkańców można zaliczyć:
- zawarcie porozumienia między Gminą Zabierzów a
Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II.
W ramach współpracy w listopadzie i grudniu 2017 roku
odbyły się prelekcje dla mieszkańców o wpływie
zanieczyszczeń na zdrowie;
- organizację Ekologicznego dnia dziecka;
- wsparcie w przeprowadzeniu i organizacji Gminnego
Konkursu Ekologicznego „Smog – zmieńmy to!” w 2017,
2018 i 2019 roku;
- wsparcie w przeprowadzeniu konkursów ekologicznych
dotyczących zanieczyszczeń środowiska i smogu w ramach
IX oraz X Rodzinnej Familiady Rowerowej;
- organizacja wykładów dotyczących smogu i zanieczyszczeń
powietrza dla uczniów ze szkoły podstawowej w Zabierzowie;
- organizacja w styczniu 2017 roku spotkania z uczniami z
gimnazjum w Zabierzowie, którzy złożyli petycję o czyste
powietrze
- organizacja I Zabierzowskich Targów Grzewczych 11
czerwca 2016 roku na rynku w Zabierzowie. Celem targów
było promowanie ekologicznych systemów grzewczych,
odnawialnych źródeł energii i energooszczędnosci w
budynkach mieszkalnych;
- organizacja 28 listopada 2018 roku Zabierzowskiego Eko
Forum;
- udział w corocznych wspólnych działaniach edukacyjno-
informacyjnych gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Metropolia Krakowska;
- uruchomienie od 1 kwietnia 2019 roku w budynku Urzędu
Gminy Zabierzów punktu informacyjnego, w którym
mieszkańcy mogą się dowiedzieć, jak skorzystać z
dofinansowania na wymianę palenisk w ramach programów
dotacyjnych;
- organizacja sesji Rady Gminy Zabierzów poświęconej
tematowi ochrony powietrza;
- utworzenie nowej strony internetowej Wydziału Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz dodanie na stronie
głównej Urzędu Gminy widżetu informującego o stanie
jakości powietrza i ogłaszanych stopniach zagrożenia
zanieczyszczeniami powietrza;
- organizacja spotkań w sprawie programu „Czyste
powietrze” z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie;
- organizacja w 2019 roku spotkań edukacyjnych w szkołach
w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej
w ramach pro jektu pod nazwą „Promowanie
niskoemisyjnych strategii”;
- przystąpienie w 2020 roku do pilotażowego programu
usług doradczych programu „Czyste powietrze”.
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Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Krakowie



CZAS WOLNY

Harlan Coben
W głębi lasu
Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Zbigniew A. Królicki

"Pewnej nocy poszliśmy sami do lasu. Nie powinniśmy."
Myśleli, że znaleźli najbardziej odosobnione miejsce w okolicach młodzieżowego obozu
PLUS. Nie mogli się bardziej pomylić.
Dwójka zakochanych przypadkowo stała się świadkami krwawego morderstwa, które
popełniono na czworgu nastolatków.
Właśnie, czworgu...? Przecież odnaleziono tylko dwa ciała. Co stało się z pozostałymi? Czy
jest szansa, że ofiary jakimś cudem przeżyły?
Jedną z zaginionych osób jest Camille, siostra prokuratora Paula Copelanda, który po
dwudziestu latach od tragedii wciąż nie może się z nią pogodzić. Zwłaszcza że to on, wtedy w
lesie, był jednym z nastolatków, którzy słyszeli przerażone krzyki dobiegające zza drzew.
I kiedy w Nowym Jorku w zastrzelonym mężczyźnie rozpoznaje drugą z zaginionych ofiar,
zadaje sobie pytanie: Czy Camille żyje?

Serial polskiej produkcji wkrótce Na netflix!
Sześcioodcinkową produkcję reżyserują Leszek Dawid („Jesteś Bogiem“) oraz Bartosz
Konopka („Królik po berlińsku“). Producentką kreatywną jest Anna Nagler („Ukryta gra“),

producentami wykonawczymi Andrzej Muszyński oraz sam Harlan Coben.

PREMIERA: 3.06.2020

KSIĄŻKA
AUDIOBOOK

E-BOOK

Adam Flamma
Wiedźmin. Historia fenomenu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie

Wiedźmin jest dla Polaków tym, czym Superman dla Amerykanów i Asterix dla Francuzów:
narodową marką o zasięgu globalnym. Nie stał się nią od razu; szlak ku wielkości był trudny i
pełen niebezpieczeństw. Ostatecznie jednak Geralt z Rivii, łowca potworów, osiągnął wyżyny
popularności. Stał się ikoną gatunku fantasy i najpopularniejszym polskim towarem
eksportowym.

Adam Flamma opisuje genezę fenomenu Wiedźmina, odsłania kulisy powstawania
opowiadań, powieści, komiksów, gier, filmu i seriali. Rozkłada popularność Wiedźmina na
czynniki pierwsze i tłumaczy, dlaczego Andrzej Sapkowski, kilkakrotnie powołując go do
życia , nie pomylił się ani razu.

W bogato ilustrowanej, zawierającej masę ciekawostek i nieznanych faktów książce
znajduje się również 17 wywiadów z twórcami (m.in. z samym Andrzejem Sapkowskim, a
także z Bogusławem Polchem, Markiem Brodzkim, Jackiem Rozenkiem, Tomaszem
Bagińskim i muzykami Percival Schuttenbach), dzięki którym o Białym Wilku słyszeli
wszyscy miłośnicy kultury popularnej pod każdą szerokością geograficzną.

To pierwsza i jedyna biografia Wiedźmina. Biografia, na którą przecież zasłużył. I na którą wszyscy czekali.

PREMIERA: 3.06.2020

KSIĄŻKA

Lysa Walder
Na sygnale. Z życia ratownika medycznego
Wydawnictwo: Filia, Tłumaczenie: Emilia Skowrońska

Na chodniku leży nastolatek, wykrwawiający się z rany kłutej. Zrozpaczona i zszokowana
matka patrzy oniemiała, jak jej córka przechodzi bardzo silny atak astmy. Młody mężczyzna
rzuca się pod pociąg w Sylwestra o północy.

Niewielu ludzi wyobraża sobie życie w świecie, w którym takie sytuacje należą do
codzienności.

Dla ratowniczki medycznej Lysy Walder te i tysiące innych wezwań są częścią pracy. Lysa
często widzi tragedie, przerażenie i stratę. Jest świadkiem wszystkich skutków dzwonienia
pod numer 112, do największego i najbardziej zapracowanego serwisu pogotowia
ratunkowego na świecie.

Lysa jest pielęgniarką na ostrym dyżurze i ratowniczką medyczną od ponad 15 lat. W tej
książce opowiada historie kryjące się za wyjącymi syrenami i migoczącymi niebieskimi
światłami karetek oraz zdradza, jak to naprawdę jest mieć pracę, w której nieustannie staje
się twarzą w twarz ze śmiercią i przeznaczeniem.

Fascynujące i przyprawiające o dreszcze historie, opowiadające o gwałtownie przerwanych życiach, złamanych sercach, ale
także o nadziei.

PREMIERA: 3.06.2020

KSIĄŻKA E-BOOK

Czytaj online na czaswolny.kdk.pl

https://www.wydawnictwoalbatros.com/ksiazki/w-glebi-lasu/
https://publicat.pl/wydawnictwo-dolnoslaskie/oferta/literatura-faktu/wiedzmin-historia-fenomenu
https://www.empik.com/walka-o-zycie-walder-lysa,p1237713820,ksiazka-p
http://www.czaswolny.kdk.pl
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ojciec. – Śmierć przychodzi bardzo szybko, bez ostrze-
żenia, jak pustynny wiatr. Może nadejść z potknięciem
konia albo z przypadkowym ciosem sztyletu. Może ją
przynieść trucizna albo zdrada, zepsute mięsiwo,
gorączka albo dżiny unoszące się w powietrzu. W takim
świecie król, który ma tylko jednego syna, jest łakomym
kąskiem zarówno dla bogów, jak i dla wrogów.

Dariusz znów ruszył, trzymając dłonie splecione za
plecami; chłopak ponownie z trudem za nim nadążał.
Dotrzymał mu jednak kroku i ojciec kontynuował:

– Ale jeśli pierwszy syn, ten najbardziej ukochany,
zdoła dotrwać do wieku męskiego, sytuacja staje się
zgoła inna. Jeśli wówczas ma braci, co było tak istotne
w latach wcześniejszych, to oni są jedynymi istotami na
świecie, które mogą mu wszystko odebrać.

– Cyrus? – zapytał nagle Artakserkses. Pomimo
wielkiej rozwagi i uwielbienia, jakie żywił dla ojca, myśl,
że jego młodszy braciszek mógłby kiedykolwiek stać się
mu wrogiem, wywołała prawdziwe zdumienie. – Ojcze,
Cyrus przenigdy by mnie nie skrzywdził.

Ojciec zatrzymał się w pół kroku. Poły jego płaszcza
uniosły się niczym pancerz żuka gotowego do lotu.

– Jesteś moim synem i następcą. Jeśli stracisz życie,
królem będzie Cyrus. To jest jego… cel. – Król przykląkł
na kolano i ujął dłonie chłopca w swoje ręce. – Włożysz
moją koronę, to ci obiecuję. Ale Cyrus… on jest
urodzonym wojownikiem. Ma zaledwie trzynaście lat, a
jeździ konno równie dobrze jak moi najlepsi strażnicy.
Widziałeś, jak go traktują? Nie dalej jak miesiąc temu
nosili go na ramionach wokół pałacowego dziedzińca,
gdy trafił strzałą z łuku ptaka w locie. – Król wziął
głęboki oddech. Bardzo chciał, żeby
Artakserkses go zrozumiał. – Synu, kocham was
obu, ale kiedy zlegnę na łożu śmierci, kiedy
imperium będzie wyciszone i w żałobie, tego
ostatniego dnia zawołam Cyrusa do siebie, a ty
będziesz musiał go zabić. Dlatego że jeśli
pozostanie żywy po mojej śmierci, z pewnością
zabije ciebie.

Artakserkses ujrzał łzy lśniące w oczach ojca.
Po raz pierwszy w życiu dostrzegł, że królem
targają głębokie emocje, i to nim wstrząsnęło.

– Myślę, że się mylisz, ojcze, ale zapamiętam,
co powiedziałeś.

Miasto było tak spo-
kojne, jakby dla zacho-
wania tego spokoju
t y s i ą c e ż o ł n i e r z y
tr zymały noże pr zy

gardłach wszystkich mieszkańców. Dowódcy króla wiedzieli, że
właśnie na nich spadnie jego gniew, jeśli coś zakłóci absolutny
spokój – a zatem ojciec i syn spacerowali, jakby byli jedynymi
żywymi ludźmi na świecie. Na ziemię opadał kurz, obniżała się
temperatura, a słońce powoli zbliżało się do linii horyzontu,
wreszcie przynosząc ludziom ulgę po długim gorącym dniu.

– Babilon był kiedyś sercem imperium, wielkim sercem –
powiedział Dariusz. Jego głos brzmiał łagodnie; był to bardziej
głos nauczyciela niż wojownika.

Syn skierował ku ojcu rozpromieniony wzrok.
– Myślałem, że Persja jest większa – powiedział.
Ojciec uśmiechnął się, usłyszawszy dumę w głosie

Artakserksesa.
– Oczywiście! Pod każdym względem. Persja jest dziesięć razy

większa niż ambicje starego Babilonu. Granic mojego imperium
człowiek nie jest w stanie obejść za życia. Nie obszedłby ich
nawet wtedy, gdyby miał dwa albo trzy życia. A przecież tego
wszystkiego mi nie podarowano, synu. Kiedy mojego ojca
zabito, korona przypadła mojemu bratu. Włożył ją na głowę,
zanim łzy wyschły na jego twarzy, i panował zaledwie miesiąc,
po czym on również został zamordowany.

– A ty się zemściłeś na jego mordercy – dodał Artakserkses,
chcąc przypochlebić się ojcu.

Król przystanął i uniósł twarz ku słońcu. Zamknął oczy, żeby
łatwiej zobaczyć wspomnienia.

– Tak zrobiłem. Tego dnia, kiedy wstało słońce, było nas
trzech braci. Wieczorem byłem już tylko ja. Sam, cały zbryzgany
krwią, ale byłem królem.

Dariusz nabrał powietrza w płuca, przez co szwy jego
jedwabnego płaszcza niebezpiecznie zatrzeszczały. Syn
wyprostował się i spróbował go naśladować. Artakserkses nie
wiedział, dlaczego ojciec zabrał go dzisiaj na ten spacer, nie
wiedział też, dlaczego w zasięgu wzroku nie ma żadnego z jego
sławnych strażników, Nieśmiertelnych. Mówiono, że ojciec nie
ufa nikomu, a tymczasem wybrał się na tę przechadzkę
samotnie, wyłącznie w towarzystwie swojego najstarszego syna
i następcy. Fakt ten napełnił czternastoletniego Artakserksesa
dumą i szczęściem.

– Król musi mieć więcej niż jednego syna – kontynuował k
dk
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CZAS WOLNY

Conn Iggulden
Sokół spartański
Czasami bitwę rozstrzyga jeden cios.
W starożytnym świecie jedna armia budziła największy respekt wśród
wrogów. Oto jej historia.
Rok 401 p.n.e. Król perski Artakserkses rządzi imperium
rozpościerającym się od Morza Egejskiego po północne Indie. Jego
władza jest absolutna.
Kiedy Cyrus Młodszy, brat wielkiego króla, chce sięgnąć po koronę,
u jego boku stają elitarne oddziały Spartan, których dziadowie
i ojcowie polegli pod Termopilami i ginęli w wojnach peloponeskich.
Jednak bitwę można wygrać – lub przegrać – jednym ciosem. Książę
Cyrus przegrywa. A kiedy opada kurz, grupa Spartan zostaje zdana na
własny los w sercu wrogiego imperium. Daleko od domu, otoczeni
przez nieprzyjaciół, powierzają swój los młodemu żołnierzowi,
Ksenofontowi, uczniowi Sokratesa. Ich długa droga do domu przejdzie
do historii jako „marsz dziesięciu tysięcy”.

Liczba stron: Wydawnictwo:528, Rebis

Ze
sk

an
uj

ko
d

ik
up

ks
ią

żk
ę

Przekład: Piotr Kuś

https://www.rebis.com.pl/pl/book-sokol-spartanski-conn-iggulden,SCHB09488.html


Ildefonso Falcones
Malarz dusz
Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Joanna Ostrowska, Elżbieta Rzewuska

Sztuka, miłość, pasja i walka o ideały!

Ildefonso Falcones, autor niezapomnianej „Katedry w Barcelonie”, wskrzesza ekscytujące
czasy wielkich przemian społecznych i buntu wobec odwiecznych tradycji i zakurzonych
konwenansów.

Barcelona, rok 1901. Przez miasto przetacza się fala niepokojów społecznych. Ubóstwo
najbiedniejszych dzielnic kontrastuje z bogactwem dużych eleganckich alei, wzdłuż których
wyrosły już niezwykłe budynki, symbol nadejścia epoki modernizmu.

Dalmau Sala, syn skazanych na śmierć anarchistów, żyje na granicy dwóch światów. Z jednej
strony członkowie jego rodziny oraz Emma, kobieta, którą kocha, są zagorzałymi
zwolennikami walki o prawa robotników. Z drugiej, zatrudnienie w pracowni ceramiki don
Manuela Bello, jego mentora i obrońcy wiary katolickiej, pozwala mu obracać się w
towarzystwie, w którym kwitnie sztuka i dobrobyt.

Artyście nie będzie łatwo odnaleźć właściwą ścieżkę, którą powinien podążyć, aby zrozumieć, że tym, co się
w życiu liczy, są jego przekonania dotyczące równości i sprawiedliwości społecznej, jego czysta dusza i miłość odważnej i
silnej kobiety. A przede wszystkim liczy się jego sztuka – obrazy, na których uwiecznia ubóstwo swojego miasta, w którym tli
się już iskierka buntu i rewolty.

PREMIERA: 17.06.2020

KSIĄŻKA

Jakub Ćwiek
Topiel
Wydawnictwo: Marginesy

Pod koniec lipca 1997 roku ukraińscy żołnierze, którzy przybyli na pomoc powodzianom,
dokonują makabrycznego znaleziska w korycie wciąż wezbranej rzeki. Na ułamanym,
zanurzonym w wodzie drzewie wiszą zwłoki nastolatka poszukiwanego od blisko dwóch
tygodni.

Niespełna miesiąc wcześniej dla czwórki młodych chłopaków – Kacpra, Darka, Józka i
Grześka – właśnie rozpoczynają się wakacje. I zupełnie nie przeszkadza im, że wolne dni
skąpane są w strugach deszczu, a meteorolodzy alarmują o powodziowym zagrożeniu. Są
pewni, że to będzie ich lato!

Trzy dni później właśnie w Głuchołazach, maleńkiej mieścinie przy samej polsko-czeskiej
granicy rozpoczyna się katastrofa zapamiętana jako Powódź Stulecia. To ona i wywołana nią
lawina zdarzeń doprowadzi chłopców najpierw do wyjątkowego odkrycia, a następnie do
śmierci jednego z chłopców. Którego?

Topiel to thriller obyczajowy osadzony w prawdziwych realiach początku powodzi 1997 roku.
Autor, uczestnik wydarzeń i aktywny wolontariusz na pieczołowicie oddanym tle rysuje

porywającą, momentami przerażającą opowieść o przyspieszonym kursie dojrzewania, rozliczając się jednocześnie z
nostalgią lat dziewięćdziesiątych. To zaskakująca mieszanka serialu Stranger Things i To Stephena Kinga.

PREMIERA: 3.06.2020

KSIĄŻKA E-BOOK

https://marginesy.com.pl/sklep/produkt/133293/topiel
https://www.wydawnictwoalbatros.com/ksiazki/malarz-dusz/


CZAS WOLNY

Filip Hagenbeck
Zwyczajny szpieg. Powrót
Wydawnictwo: Czarna Owca

Nazywam się Hagenbeck… Filip Hagenbeck.
Kim jestem?
Szpiegiem. Zwyczajnym.
Wyszkolony w Starych Kiejkutach i oszlifowany w Centrali trafiłem do nigeryjskiego Lagos.
To tam jako młody oficer operacyjny, pod przykryciem konsula w ambasadzie, przez kilka lat
nadstawiałem karku w imię wyższych celów. I wtedy żelazna kurtyna zardzewiała i właśnie
zawaliła się z hukiem. Opisałem to w pierwszym tomie wspomnień pod tytułem Zwyczajny
Szpieg.
Po powrocie z misji usłyszałem: „Już tu nie pracujesz!”. Ale przecież z wywiadu ponoć się nie
wychodzi! Byłem więc nadal szpiegiem, tyle że bezrobotnym...
Długo to nie trwało. Tak zaczyna się moja kolejna opowieść. Bez wahania wkroczyłem w
wartki nurt nadwiślańskiego kapitalizmu, który w tamtych latach rozwijał się w całej swojej
barbarzyńskiej krasie. Importowałem pomarańcze, o mało nie dopadli mnie handlarze
narkotyków w Grecji, uratowałem polskie cukrownie przed bankructwem, a potem byłem
świadkiem narodzin Radia Kolor. Zostałem nawet giełdowym „milionerem”. Świat należał
do mnie.

I wtedy zadzwonił telefon...
Powrót do dawnej Firmy wcale nie był łatwy.
W drugiej części mojej opowieści zdradzę Wam liczne tajemnice... nie, nie te o jakich myślicie. Te należą do naszego
Państwa.
Opowiem za to w szczegółach, jak zwyczajny szpieg uprawia swoje rzemiosło, prowadząc z pozoru zwyczajne życie. Niektórzy
powiedzieliby – nadmiernie urozmaicone. Zwłaszcza, gdy Rzeczpospolita posłała mnie, swojego szpiega, do Gorącego
Kraju. Było… naprawdę gorąco.
Jak udało mi się przeżyć, jak przetrwałem liczne burze i niejeden samum? Sprawdźcie!
Zapraszam do mojego świata, PRAWDZIWEGO świata zwyczajnych szpiegów. Takich jak ja...

PREMIERA: 17.06.2020

KSIĄŻKA

Max Czornyj
Wielbiciel
Wydawnictwo: Filia

Nowy thriller psychologiczny Maksa Czornyja, autora bestsellerów.
Stali się niewolnikami nieobliczalnego człowieka, który porwał ich córkę, a potem zawładnął
ich życiem.

Porwana dziewczynka, okrutna śmierć, tajemnice z przeszłości i szantaż.
Trzy różne osoby, trzy różne historie, jedna obsesja.
W kulminacyjnym momencie kampanii wyborczej ginie kandydatka na prezydenta.
Wstępne ustalenia nie dają odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy było to samobójstwo,
czy morderstwo?
Tymczasem z przydomowego ogrodu kontrkandydata zmarłej zostaje porwana jego
kilkuletnia córka.
Wydaje się, że za wszystkie sznurki pociąga jedna osoba. Kim jest? Patologicznym
prześladowcą, podglądaczem czy bezwzględnym mordercą?
Co miała na celu od wielu lat opracowując swój chory plan?
Prawdziwy Wielbiciel chce stać się tym, kogo wielbi.

PREMIERA: 17.06.2020

KSIĄŻKA E-BOOK

Katarzyna Janus
Wszystko jest możliwe
Wydawnictwo: Filia

Zawsze jest czas, by rozpocząć nowe życie. Nawet jeśli czasem tego nie chcemy, warto
zaryzykować. Bo szczęście i miłość mogą czekać tuż za rogiem.

W wyniku perfidnej intrygi kolegi z pracy, Alicja zostaje pozbawiona prawa wykonywania
zawodu. Jako lekarka nie może się z tym pogodzić. Jednak nie pozostaje jej nic innego, jak
zupełnie zmienić swoje życie. Przenosi się do małego miasteczka w Karkonoszach. Tam,
wśród pięknych górskich pejzaży, pragnie uporządkować swoje życie. Wynajmuje mały
drewniany domek, przygarnia psa Mądralę i kota Narzekalskiego i podejmuje pracę w
lokalnej restauracji. Ale zamiast upragnionego spokoju na jej drodze stają dwaj, zupełnie od
siebie różni, mężczyźni. Zakochuje się w niej sympatyczny alpinista, Kostek, jednak jej serce
może skraść ktoś inny. Chociaż Alicja nie myśli o nowej miłości, los ma dla niej inne plany.

Który z mężczyzn zdobędzie serce Alicji? Jak potoczą się dalsze losy niesłusznego
oskarżenia i niesprawiedliwego wyroku skazującego? Jaką rolę w życiu Alicji odegra mała
dziewczynka z patologicznej rodziny?

W malowniczych Karkonoszach, wśród życzliwych mieszkańców małego górskiego
miasteczka, życie toczy się swoim torem.

Dajcie się ponieść pięknej opowieści o trudnych wyborach i poszukiwaniu szczęścia.

PREMIERA: 17.06.2020

KSIĄŻKA E-BOOK

https://inverso.pl/biografie-i-wspomnienia-3/p-zwyczajny-szpieg-powrot
https://www.empik.com/wszystko-jest-mozliwe-janus-katarzyna,p1237714537,ksiazka-p
https://www.empik.com/wielbiciel-czornyj-max,p1240144154,ksiazka-p
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do zapłaty

zł/szt.39,00

ŁG SERWIS
ul. Gromadzka 22e, Kraków

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

tel. 607 939 500tel. 607 939 500

Sprawdzenie
wtryskiwaczy

Oferta tylko dla warsztatów
Zakres usług wchodzących w kupon rabatowy

znajduje się na stronie: www.vulko.pl

Całoroczna
obsługa

samochodu
do zapłaty

zł55,00

Kraków, Os. 2 Pułku Lotniczego 2b
tel. 12 648 18 19

www.vulko.pl

PALIWA:

Paliwa dedykowane:

USŁUGI:

Pb 95: benzyna bezołowiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezołowiowa 98; ON: olej napędowy; LPG: gaz; AD: AdBlue
olej napędowy DYNAMIC; FS 95: FuelSave 95;

FSD: FuelSave Diesel; ML95: benzyna miles95; 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 napędowy V-Power Nitro+ Diesel.

S: sklep, M: myjnia, MR: myjnia ręczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzedaż butli z gazem płynnym,

W: wypożyczalnia przyczep,

UL-98: benzyna bezołowiona Ultimate 98, UL-ON: olej napędowy Ultimate;

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

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

PALIWA:

Paliwa dedykowane:

USŁUGI:

Dane adresowe Asortyment paliw Usługi

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

FS 95, FSD, VPND

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. Bratysławska 1, tel. 12 631 89 20

Kraków, Al. Jana Pawła II 186, tel. 571 303 132

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. Stojałowskiego 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. Zakopiańska 48, tel. 12 259 05 61

S, M, O, K, G, R, FF

S, K, G, FF

S, K, G, FF

S, M, O, K, G, FF

S, K, MR, FF

S, M, O, K, G, FF

S, M, O, K, G, FF

S, M, O, K, G, FF

S, M, O, K, FF

S, M, O, K, G, FF

L
E

G
E

N
D

A

S, K, FF

S, M, O, K, FF

S, K, FF

S, O, K, FF

S, K, FF

S, M, O, K, FF

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, AD

Pb 95, DN-98, ON, DN-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, ul. Gen. L. Okulickiego 61, tel. 510 993 821

Kraków, ul. Opolska 5, tel. 797 601 143

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

Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 075 660

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

ML95, ML95+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML95+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

ML95, ML+, MLD, SLPG

ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

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

Kraków, ul. Białoruska 11a

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

Kraków, Al. Jana Pawła II 200, tel. 12 642 04 81

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

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

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

Kraków, ul. Siewna 28, tel. 12 420 01 65

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

S, M, O, K, W, FF

S, kawa

S, M, O, K, G, 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, kawa

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

Bogoria, ul. Rynek 5, tel. 15 867 41 05

Iwaniska, Planta 39, tel. 15 860 16 84

Kraków, ul. Głowackiego 56, tel. 515 875 924

Kraków, ul. Kapelanka 30, tel. 794 560 600

Kraków, ul. Myśliwska 51, tel. 12 292 50 42

Kraków, ul. Prądnicka 32, tel. 796 920 400

Kraków, ul. Ujastek 11, tel. 12 681 82 69

Straszęcin 295F, tel. 14 676 88 78

Wieliczka, ul. Narutowicza 5, tel. 515 875 925

Zakrzów 321, Podłęże, tel. 12 278 54 84

Pb 95, ON

Pb 95, ON, LPG

Pb 95, ON

Pb 95, ON, LPG

Pb 95, ON, LPG

Pb 95, ON

Pb 95, ON, LPG

Pb 95, ON, LPG

Pb 95, ON, LPG

Pb 95, ON, LPG

S, G

S, G

G

S, MR, O, K

S, MR, O, K, G, FF

MR, O

S, G

S, G

S, G

S, G

S, K, FF

S, M, O, K, FF

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

Wizytówki

www. druk.plmagiczny

do zapłaty

zł21,30

pełnokolorowe dwustronne
papier: kreda matowa 350g

Dwa rozmiary do wyboru

250 szt

http://www.autoserwis.co
http://www.vulko.pl
http://www.magicznydruk.pl
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Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05

Auto Serwis Tomasz Gadzina
wszystkie marki - specjalność samochody francuskie

Regeneracja

ty lnych

belek

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

KATALOGdla kierowców

Redakcja

Reklama:

Zamawianie internetowego wydania gazety:

Wydawca:

Wszelkie prawa zastrzeżone.

:
31-159 Kraków,
Al. J. Słowackiego 39

e-mail: kdk@kdk.pl
Redaktor naczelny:
Robert Lorenc

Wyprodukowano w Polsce

Firma Usług Reklamowych "KATALOG"
31-159 Kraków, Aleja Juliusza Słowackiego 39

"KATALOG dla kierowców" działa w oparciu o przepisy
ustawy o prawie autorskim i "prawach pokrewnych" (Dz.U.
z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjęte
zwyczaje edytorskie. Redakcja nie zwraca materiałów nie
zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nadesła-
nych tekstów i nanoszenia własnych tytułów. Pisownia
artykułów zgodna z oryginalną. Za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności. Fotografie, znaki
graficzne firm oraz dane umieszczane są na odpowie-
dzialność prezentowanego Reklamodawcy. Wydawca ma
prawo odmówić umieszczenia reklamy niezgodnej z prze-
pisami lub interesem Wydawcy.
wyd. A : KRAKÓW, numer zamknięto: 27.05.2020

tel. 12 632 09 32

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

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl

Na stronach: 7, 38, 40 znajdują się reklamy. Zdjęcia źródłowe na pierwszej stronie:
kjpargeter, Freepik. Kolaż: studio.kdk.pl
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ul. Niepołomska 54
(drugi warsztat)
31-572 Kraków

AUTO SERVICE
EURO-MOTO-CAR

tel. 501 172 488

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
MAREKWSZYSTKICH

mechanika, elektronika
klimatyzacja
naprawy silników - benzyna,
diesel
naprawy mechaniczne aut
zabytkowych

Specjalizacja auta FRANCUSKIE

SKLEP MOTORYZACYJNY
Największy w okolicy wybór
części dostępnych od ręki
(ponad tysięcy referencji).
Przy większych zakupach
możliwość negocjacji cen.
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Stacja paliw ALFA
ul. Mickiewicza 24b, Alwernia
tel.: 12 283 16 43,
autoczęści: 509 659 756

serwis: 507 153 771

www.alfa-autoczesci.pl alstapa@interia.pl
Zapraszamy:
Pon.–Pt.: 09:00-17:00
Sobota:
08:00-14:00

Nr stacji Nazwa Adres Godziny otwarcia Zakres

KR/009

KRA/030

KR/064/P

KR/088/P

KR/112/P

KR/113/P

KR/117/P

KR/002

KR/082/P

KR/118/P

KR/127/P

KR/131/P

KR/134/P

KR/135/P

KR/136/P

ul. Myśliwska 55, Kraków,
tel. 12 362 96 14
ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

ul. Witkowicka 54, Kraków

ul. Łukasiewicza 3, Kraków,
tel. 12 294 44 01
ul. Mogilska 118, Kraków,
tel. 12 411 33 22
ul. Rżącka 6, Kraków,
tel. 603 664 629
ul. Zakopiańska 288, Kraków,
tel. 12 269 12 26
ul. Ofiar Dąbia 14, Kraków,
tel. 12 414 10 00
ul. Walerego Sławka 45, Kraków,
tel. 12 265 74 30
ul. Kosocicka 18c, Kraków
tel. 12 658 04 74
os. 2 Pułku Lotniczego 2b, Kraków,
tel. 12 648 18 19
ul. Christo Botewa 1F, Kraków,
tel. 12 292 22 22

os. Bohaterów Września 1H,
Kraków

ul. Ujastek 11, Kraków,
tel. 12 643 02 00

ul. Wielicka 250, Kraków

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14

pon.-pt.: 7-19,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-20,
sobota 8-14
pon.-pt.: 7-18,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 9-12

8-21,
sobota 8-16
pon.-pt.: 8-20
sobota 8-15

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15

pon.-pt.: 8-20,
sobota 8-16
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14

pon.-pt.:

pon.-pt.: 8-18

pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-17,
niedziela 8-13
pon.-pt.: 7-21,
sobota 8-16

Okręgowa

Podstawowa ABT

Podstawowa ABTE

Podstawowa ABT

Podstawowa ABT

Podstawowa ABT

Podstawowa ABTE

Podstawowa ABT

Podstawowa ABTE

Podstawowa ABTE

Okręgowa

Okręgowa

Podstawowa ABTE

Podstawowa ABT

Podstawowa ABT

Transbud Nowa Huta S.A.

AN-CAR

Wojciech Kardas
Transport i Spedycja „WO-KAR”
Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA

Daniel Wszołek
Mechanika Pojazdowa

Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA

Jacek Menżyński MEXOL

Małgorzata Jelonek SKP MJ-CAR

Automobile Torino Kraków

Paweł Witkowicz F.H.U. POLINAR

ACG INVEST

Piotr Marzec AUTOMARC

VULKO

ACG INVEST

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.

STACJE KONTROLI POJAZDOW

LEGENDA
A - motocykle i motorowery, B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
T - ciągniki rolnicze, E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których upoważniona jest stacja.
Okręgowa wykonuje pełny zakres usług, w tym okresowe badania techniczne, wszystkich pojazdów samochodowych.

LEGENDA

http://www.czesci.trynid.pl
http://www.alfa-autoczesci.pl/
http://www.kdk.pl


http://mitsubishi.autokrak.pl/samochody/outlander-phev
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TAPICERSTWO
SAMOCHODOWE

TAPICERSTWO
MEBLOWE

-
skórzana i welurowa

- na siedzenia
-

tapicerka

pokrowce
naprawa foteli

-
( współczesne i antyki )

-
wnętrz i lokali
wg. indywidualnego
projektu

renowacja mebli

wystroje

Kraków, ul. Pachońskiego 11, tel. (12) 415 50 56
e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl
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Kraków-Ruczaj, ul. Łany 28
(wjazd od ul. Pszczelnej)

SYSTEMY AIRBAG DIAGNOSTYKA

www.airbag.krakow.pl

tel.: 12 269 65 70, 602 802 557, 604 462 325

czynne pn-pt 9-17

AUTOELEKTRONIKA

AIRBAG SERWIS
pełny zakres usług

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
wszystkie marki

SERWIS KLIMATYZACJI
pełna obsługa

SPECJALIZACJA:

Kraków, ul. Blacharska 2
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

nowe opony

klimatyzacja

elektromechanika

mechanika

części zamienne

przekładki opon

elektroniczna diagnostyka

Rżącka

Blacharska

H
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http://www.airbag.krakow.pl/
http://www.prenumerata.kdk.pl


https://arher.pl

