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SPRZEDA¯ - MONTA¯ - WYMIANA

Kraków,
ul. ¯ó³kiewskiego 28
(Rondo Grzegórzeckie)

T£UMIKI
MECHANIKA

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

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

www.tlumiki.krakow.pl

SAMOCHODOWA
Katalizatory - Haki / Wulkanizacja
Pompowanie azotem

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Czêœci do
wszYstkich aut

Kraków, ul. Wielicka 250
tel. 12 288 04 10, 288 05 00
ZAPRASZAMY:
poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 18.00, sob: 8.00 - 14.00

www.autocenter.com.pl
BEZP£ATNA WYMIANA OLEJU
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BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO:
- kompleksowe bezgotówkowe naprawy
blacharsko-lakierniczne
- ca³odobowa pomoc drogowa tel. 601 470 971

PRZEGL¥DY
REJESTRACYJNE
WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T

REKLAMY / OG£OSZENIA
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Mobil

SERWIS:
- komputerowa diagnostyka samochodów
- pe³ny serwis pogwarancyjny
- klimatyzacja ( monta¿ - obs³uga )
- serwis ogumienia
SKLEP:
- czêœci zamienne do samochodów,
oryginalne i tañsze zamienniki
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:
- korzystne pakiety
KREDYTY:
- samochodowe
- gotówkowe ( expresowo )

Wypo¿yczamy
samochody
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Części do
wszYstkich aut
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Gotowanie

ŻABY,
pomysły na
wyciągnięcie

PIENIĘDZY
od kierowców
Kierowcy są traktowani jak grupa. Tymczasem to taka sama grupa jaką są użytkownicy butów. Równie
prawdziwa jak i fikcyjna. Kierowcy to osoby prowadzące samochód zgodnie z zasadami ruchu
drogowego, a ludzie używający na co dzień samochodu to po prostu obywatele.
Robert Lorenc

Obywatele, których niejednokrotnie zrównuje się do roli
szkodników. Obywatele, którzy ciągle w naszym kraju kojarzą
się z ponadprzeciętnymi zarobkami. Bo przecież stać ich na
kupno i używanie samochodu. A jak wiadomo w Polsce
najlepiej jest nie wychylać się, bo w innym przypadku możesz
zostać ukarany. Pomimo iż zagrożenie wybuchu
jakiegokolwiek buntu kierowców praktycznie nie istnieje, to
wyjście na mównicę i powiedzenie” „Macie samochód, my
potrzebujemy pieniędzy, więc nakładamy na was ...” nie
zostałoby przez suwerena przyjęte z aplauzem. Trzeba
zatem posunąć się do wybiegu, chociażby takiego jak przy
gotowaniu żaby.
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jako ostatnia składowa paliwa). Co prawda
państwowe spółki paliwowe zadeklarowały (na
pewno z ochotą i zupełnie spontanicznie), iż wezmą
ją „na siebie” kosztem zmniejszenia swojej rentowności. Nie mamy jednak co liczyć, że będzie to
proces długotrwały i prędzej czy później (oby później)
pojawi się ona na dystrybutorze. Szacuje się, iż
roczne wpływy z jej wprowadzenia wyniosą 1,7 mld
złotych. 85% z nich trafi do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(NFOŚiGW), który zainwestuje te pieniądze w
zmniejszenie szkodliwych emisji zanieczyszczających powietrze. Pozostałe 15% trafi do Funduszu
Jeżeli wrzucimy żabę do garnka z gorącą wodą, wyskoczy i Niskoemisyjnego Transportu (nowy, jeszcze nie
ucieknie ratując życie. Należy zatem umieścić ją w garnku z utworzony), gdzie zostaną wykorzystane na rozwój
wodą i podgrzewać go w wolnym tempie. Wraz ze wzrostem elektromobilności.
temperatury wody, żaba dostosuje temperaturę swojego
ciała do niej, traktując ją dalej jako komfortową do życia i Śródmiejska strefa parkowania
pozostanie w niej tak długo, aż umrze z powodu przegrzania. To nowa, zależna od samorządu i zasilająca jego
Co prawda w pewnym momencie żaba nie będzie w stanie kasę, strefa płatnego parkowania. W założeniu ma
dopasować się do otoczenia i będzie mogła podjąć być sposobem na zmniejszenie korków w miastach
próbę wydostania się z garnka, jednak bezskutecznie. powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Zostaną one
Zużyła bowiem już tyle energii, aby się dopasować, że wydzielone w centrach miast i centrach dzielnic
nie posiada już sił niezbędnych na wykonanie powyższych miast. Będzie mogła w nich
ostatniego skoku. Jako pier wszy powyższe obowiązywać maksymalna stawka w wysokości 9 zł
zachowanie opisał Olivier Clerc nazywając je za pierwszą godzinę parkowania. Druga godzina to
syndromem gotującej się żaby.
już koszt 10,8 zł, a trzecia 12,96 zł. Natomiast
opłata za czwartą i kolejne godziny ma być taka
Opłata emisyjna
sama jak stawka za pierwszą. Dodatkowo opłaty
Jako dodatkowy składnik ceny paliwa pojawiła się w będzie można pobierać również w soboty, a miejsca
ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. parkingowe objęte opłatą nie będą musiały być
Wyniesie 8 groszy na każdym litrze paliwa, a po oznaczone znakami poziomymi (liniami). Za
04 doliczeniu VATu przekroczy 10 groszy (VAT liczony jest niezapłacenie za parkowanie w powyższej strefie

Zdjęcie: Robert Badgley (sxc)

czyli

kara będzie wynosić 200 zł. Nie zmieniono za to ceny
w płatnych strefach parkowania (zwykłych) i wciąż
będzie ona wynosić maksymalnie 3 zł za godzinę.
Uff.
Wprowadzenie śródmiejskiej strefy parkowania w
miastach powyższej 100 tys. mieszkańców nie
wszystkim się podoba i chcieliby zlikwidowania
powyższego ograniczenia. Orędownikiem takich
zmian jest m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski.
Jego zdaniem możliwość jej wprowadzenia powinny
otrzymać miasta o turystycznym charakterze.
Chciałby on również, aby opłatę można było pobierać
w dni wolne od pracy.

Niektóre z powyższych rozwiązań właśnie wchodzą w życie.
Inne są w fazie projektów lub po prostu zostały „rzucone w
eter”, żeby sprawdzić jak zareaguje społeczeństwo. Tak czy
inaczej pod hasłami walki z korkami, dbania o środowisko
czy też rozwoju elektromobilności nakładane na kierowców
są coraz to nowe obciążenia finansowe. Budżet przecież nie
jest z gumy i potrzebuje coraz większych wpływów. Właśnie
kierowcy zostali wybrani jako najłatwiejszy cel do jego
zrealizowania.
Obecnie za żabę robią kierowcy. Zobaczymy kiedy (i czy w
ogóle) zorientują się że temperatura wzrasta.
k
dk

www.japan-czesci.pl

CZĘŚCI

NOWE I UŻYWANE

DO SAMOCHODÓW
JAPOŃSKICH ORAZ KOREAŃSKICH

części

CENTRUM N. HUTY

31-831 Kraków
ul. Fatimska 2

tel.: (12) 642 19 50
tel. kom.: 509 343 272
tel. kom.: 509 727 521
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Zmiana w rozliczaniu samochodu przez przedsiębiorców
Obecnie limit amortyzacji zaliczanej do kosztów
uzyskania przychodu wynosi 20 000 euro (nie
podlegają mu samochody finansowane za
pośrednictwem leasingu). Równocześnie, jeżeli auto
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OBROŃCÓW

Opłata jakościowa
Ma być pr zeznaczona na "zapewnienie
funkcjonowania nowego systemu poprawy jakości
badań technicznych pojazdów". Będzie pobierana od
właściciela lub posiadacza pojazdu za każde badanie
techniczne przeprowadzane na stacji kontroli
pojazdów i ma wynosić 4 złote. Opłata będzie
odprowadzana na rachunek Transportowego Dozoru
Technicznego, a została zapisana w projekcie
nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, który
pr zygotowało Ministerstwo Infrastr uktur y.
Równocześnie zmieni się opłata za badanie
techniczne wykonane po terminie. Będzie ona
wyższa o 60 procent od ceny podstawowego badania
technicznego. Jednocześnie zostanie wydłużony do
45 dni termin badania po terminie, który nie będzie
wiązał się z dodatkową opłatą sankcyjną.

A zatem, jeżeli wszystkie pomysły wejdą w życie, będziemy
mieli: droższe przeglądy techniczne samochodów, droższe o
10 groszy paliwo, podstrefy parkowania gdzie godzina
będzie kosztowała minimum 9 zł (na bazie dotychczasowego
doświadczenia, nie wierzę żeby nie uchwalono wartości
maksymalnej) oraz takie, do których będą mogli bezpłatnie
wjechać wybrańcy, a reszta (ale tylko przez trzy lata) za
dodatkową opłatą. Dodatkowo przedsiębiorcy, będą mogli
odliczyć mniej niż dotychczas za użytkowane samochody.

PLAC TARGOWY
BIEŃCZYCE

REKLAMY / OGŁOSZENIA

Strefy czystego transportu
Głównym celem ich wprowadzenia ma być
upowszechnienie w Polsce elektromobilności oraz
transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych.
Do strefy będą mogły wjeżdżać tylko samochody
elektryczne, zasilane CNG lub wodorem. Kierowcy
pozostałych samochodów (w tym hybrydowych i
zasilanych LPG) zostaną objęci opłatą za wjazd do
strefy w wysokości 2,5 złotego za godzinę.
Równocześnie stawka dobowa nie będzie mogła
przekroczyć 25 zł. Taki stan rzeczy będzie mógł trwać
maksymalnie trzy lata. Po ich upływie do strefy
czystego transportu będą mogły wjechać tylko
samochody elektryczne, zasilane CNG lub wodorem.
Strefa może powstać na obszarze zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracją budynków
użyteczności publicznej, a jej powołanie leży w
kompetencji samorządu.
Zgodnie z ustawą ograniczenie wjazdu do strefy nie
ma zastosowania do pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami,
posiadaczami lub użytkownikami będą mieszkańcy
strefy. Samorządy, w uchwale ustanawiającej strefę
czystego transportu, mogą również przewidzieć inne,
niż ustalone w ustawie, wyłączenia od ograniczenia
wjazdu do strefy.

jest wykorzystywane wyłącznie w celach firmowych można
odliczyć 100 procent VATu, a jeśli do celów mieszanych
(zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie) to
tylko 50 procent. Ministerstwo Finansów planuje
wprowadzenie z początkiem 2019 roku limitu amortyzacji,
który ma wynieść 150 tysięcy zł. Mają nim być objęte
również samochody w leasingu operacyjnym. Dodatkowo w
przypadku użytkowania samochodu w celu mieszanym (jak
robi to zdecydowana większość przedsiębiorców) będzie
można odliczać tylko 50 procent poniesionych kosztów
(obecnie 100 procent).
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TEST I Mitsubishi Eclipse Cross CVT 2WD Intense Plus

Nowe życie

ECLIPSE
Nazwa Eclipse kojarzy mi się z latami 90., kiedy bardzo popularne były „resoraki” Matchbox. Wśród
nich królował sportowy model Mitsubishi, właśnie o nazwie Eclipse. Jego prawdziwy odpowiednik
produkowany był w latach 1989-2011, a jego wszystkie generacje miały niezmieniony charakter. Było
to dwudrzwiowe, czteromiejscowe, sportowe coupé. Minęło prawie 30 lat od moich Matchboxów i 7 lat
od zaprzestania produkcji auta i oto nazwa Eclipse wraca do świata motoryzacji. Jednakże obecnie nie
jest już to coupé, a – jak przystało na obecnie panującą modę – crossover.
Artur Ławnik
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Stylistykę auta można określić dwojako. Przód jest bardzo zabieg jest stylistycznie kontrowersyjny, ale za to
charakterystyczny, ale typowy dla marki. Zdążyliśmy się już poprawia widoczność we wstecznym lusterku.
przyzwyczaić do tych kształtów. Ale tył… większość
obserwatorów odbiera go jako po prostu kontrowersyjny.
Zajrzymy do środka, tam czeka na nas przestronne
wnętrze dla czwórki dorosłych pasażerów. Z przodu
W przedniej części nadwozia dominuje chromowana do dyspozycji mamy wygodne fotele, w których każdy
atrapa silnika oraz pas kierunkowskazów i świateł z nas znajdzie idealną pozycję do podróżowania. Z
przeciwmgielnych. Linia boczna ukazuje dwubryłowe tyłu jest w miarę wygodnie, ale pod warunkiem, że
nadwozie, charakteryzujące się długą maską silnika nie jesteśmy zbyt wysocy. Opadająca linia dachu
oraz „napompowaną” częścią pasażerską, z opa- powoduje, że nad głowami nie ma zbyt wiele miejsca.
dającą ku tyłowi linią dachu. Auto jest postawione na Bagażnik oferuje, zależnie od położenia tylnej
18-calowych alufelgach o ciekawym wzorze. kanapy, od 341 do 378 litrów pojemności. Na całe
Przejdźmy do tyłu, który jak już zdążyłem wspomnieć, szczęście podłoga jest zupełnie płaska, a próg
jest dość kontrowersyjny. Sami spójrzcie na zdjęcia. załadunkowy stosunkowo nisko usytuowany.
Przede wszystkim w oczy rzuca się poziomy pas
świateł, przedzielający na dwie części klapę Spójrzmy teraz na deskę rozdzielczą. Wszystko jest
bagażnika. Pomysł nie jest nowy, pamiętacie drugą uporządkowane i na swoim miejscu. Jest
06 generację Hondy CR-X z końca lat 80.? I wtedy, i dziś nowocześnie, ale bez wpadania w niepotrzebną

skrajność. Oko cieszą analogowe, bardzo czytelne
zegary, rozdzielone niewielkim, ale przydatnym
wyświetlaczem komputera pokładowego. Konsola
środkowa to centralnie usytuowany, 7-calowy ekran.
Obsługiwany jest on za pomocą touchpad’a
zamontowanego obok lewarka skrzyni biegów. Niżej
zainstalowano panel sterowania dwustrefowej,
automatycznej klimatyzacji. Wszystko jest przemyślane i bardzo proste w obsłudze, a zmiana
większości ustawień na tyle intuicyjna, że nie
powoduje konieczności odrywania wzroku od drogi.
Atutem Eclipse są na pewno materiały wykorzystane
do obszycia siedzeń oraz jakość plastików, nie tylko
dobrze spasowanych, ale również miłych w dotyku.

Mimo bardzo dobrych osiągów, jak na dość wysokiego i
ciężkiego crossovera (1509 kg), zużycie paliwa nie
powinno nadmiernie nadwyrężać domowego budżetu.
Średnio podczas tygodniowych jazd testowany Eclipse
Cross zużywał około 7,2 litra benzyny na każde 100
kilometrów. Całkiem nieźle.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

Przyspieszenie do pierwszych 100 km/h zajmuje
około 10 sekund, a prędkość maksymalna wynosi

Elastyczność stoi na bardzo wysokim
poziomie nie tylko dzięki sporemu
momentowi obrotowemu, ale i bardzo
dobrze działającej skrzyni biegów.
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Pod maską tego modelu japońskiej marki znalazła
się całkowicie nowa konstrukcja. Jest to turbodoładowana, benzynowa jednostka o pojemności
1,5 litra i mocy 163 KM. Silnik ten jest bardzo żwawy
i oferuje dobre osiągi. Moc przenoszona jest na
przednie koła (producent przewidział wersję z
napędem wszystkich kół) za pomocą bezstopniowej,
automatycznej skrzyni biegów CVT.

około 205 km/h. Elastyczność stoi na bardzo wysokim
poziomie nie tylko dzięki sporemu momentowi obrotowemu
(250 Nm), ale i bardzo dobrze działającej skrzyni biegów.
Parametry te pozwalają na sprawne i szybkie wyprzedzanie
innych samochodów niemalże w każdej sytuacji w jakiej się
znajdziemy. Brawa dla inżynierów.

Podsumowując, Mitsubishi Eclipse Cross jest bardzo
ciekawą propozycją za dobrze skalkulowaną cenę.
Niemal w pełni wyposażony egzemplarz testowy to
wydatek około 115 tysięcy złotych. A brakuje tylko
napędu na obie osie i skórzanej tapicerki. Według
mnie warto zastanowić się nad zakupem tego modelu
spod znaku trzech diamentów.
07
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TEST I BMW M550i xDrive

Największy

WRÓG M5
Jeszcze kilka lat temu świat motoryzacji był prosty, dzielił się na okropne vany i normalne samochody,
jak limuzyny, kombi i coupe. Teraz jest nieco inaczej. Niedawno Ford poinformował, że wkrótce
całkowicie zrezygnuje z konwencjonalnych samochodów na rzecz nieco mniej okropnych suvów.
W gamie pozostanie tylko Mustang i różnej wielkości udawane terenówki do jazdy po mieście.
Zapomnijcie zatem o Fieście czy Mondeo. Ka również idzie w odstawkę. Podobnie jak Focus. A co za
tym idzie do lamusa odejdą wersje ST oraz RS. I tu zacząłem się zastanawiać, czy to aby na pewno zła
rzecz. Weźmy na przykład ich najmocniejszy kompakt.
Tekst: Wojciech Dorosz (99octanow.pl), Zdjęcia: BMW
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Focus RS wygląda nieco zbyt ordynarnie. Nie macie ochoty
zaprosić go na kolację, ponieważ z pewnością przyjdzie z
czapką daszkiem do tyłu i zrobi wszystko, by wyjść z przyjęcia z
waszą żoną. W niebieskim wygląda jak element bielizny, a to
jedyny w miarę radosny kolor. Deska rozdzielcza ma dziwny
kształt. Co prawda ma mocny silnik, który energicznie zabiera
się do pracy, ale brzmi przy tym tylko nieco lepiej niż wasz domowy odkurzacz. Poza tym zużywa tyle paliwa, że przypomnicie
sobie co oznacza słowo kanister, a wasza wakacyjna podróż
będzie przerywana postojami na stacji co piętnaście minut.
Pomyślicie, że uwziąłem się na jeden z najlepszych gorących
hatchbacków w historii motoryzacji. Macie rację. Tyle tylko, że
Focus RS już nie wpasowuje się do tego segmentu, będąc
wybrykiem natury.
Do tej pory przepis był prosty, mocny i nieskomplikowany
samochód w przystępnej cenie. Tymczasem RS kosztuje niemal sto sześćdziesiąt tysięcy, a co za tym idzie jest
niemal trzy razy droższy niż podstawowy model. Przy tym
jest mniej praktyczny. Miejsce z tyłu ograniczają grube
przednie fotele, a dzięki napędowi na cztery koła
bagażnik jest mniejszy niż w Fieście. Zatem z całą
pewnością cudownie jeździ, a doznania na zakrętach
przypominają przytulenie się do miseczki C? Cóż,
poniekąd. Focus jest zwarty i gotowy do każdego
szaleństwa, ale gdzieś po drodze zagubił swoją lekkość.
Może pójść bokiem, ale podobnie jak Type R z napędem
na jedną oś. Tryb driftu działa, ale nie robicie tego sami,
08 więc jest jak informacja na napojach o ilości porcji, dla

imbecyli. I mimo że potrafi głosowo wyszukać najbliższy tor, jazda nim przypomina używanie sztucznej
waginy.
Dlatego takim wielkim odkryciem jest najnowsza
limuzyna BMW w wersji M550i. Niczym odrodzenie i
objawienie ponad 460-konne G30 wkracza na rynek.
Kilka lat temu zostałoby skrytykowane za to jak
wygląda i jaki ma silnik. BMW przerobiło niemal
wszystkie kombinacje. I zdaje się, że wybrało najlepszą
z możliwych. Patrząc na Serię 5 A.D. 2018 nie sposób
odeprzeć wrażenia, że gama BMW zaczyna przypominać linię produktów Apple'a, niemal identyczne
samochody w innym rozmiarze. Dodatkowo widząc
samochód nie mówicie do siebie „wow, nowa piątka”
tylko „nowa piątka, o promocja na tuńczyka”. Najbardziej podstawowe wersje rzeczywiście wyglądają
„tanio”, przywodząc na myśl czarne zderzaki i kołpaki.
Dopiero odpowiedni dobór opcji, czytaj głębsze
sięgnięcie do kieszeni, sprawi, że G30 zaczyna lśnić. A
jeśli nie poskąpicie grosza na pakiet M Performance,
będzie wyglądało jak osiemset tysięcy dolarów.
Dodatkowe dwieście zachowano dla pełnej M5.
Bowiem kilka spojlerów, lotek i cztery końcówki układu
wydechowego już nieco spowszedniały. I można je
mieć w 520d. Nie zmienia to jednak faktu, że „piątka”
jest całkiem ładna, masywna, jednocześnie zachowując cechy dla całego stada BMW przy analogiach do
poprzednich modeli. Śnić się po nocach raczej nie

Fotele zapewniają wygodę salonowej
sofy przy jednoczesnym odpowiednim
trzymaniu bocznym. Pewnie mają
nawet jakiś specjalny guzik
włączający funkcję tylko dla kobiet.
Tu można by zakończyć, jednak w porównaniu do M5, M550i
ma jeszcze jedną zaletę, nie wiem czy nie największą. Nie
sztuką jest zrobić twarde zawieszenie w spor towym
samochodzie ani wygodną limuzynę. Niemiecki producent w
G30 połączył oba rozwiązania, dzięki czemu jazda po dziurach
jest zdumiewająca. Przyspieszanie i hamowanie targa
balansem samochodu, jednak na nierównościach po
prostu płynie albo wręcz unosi się. Seria 5 jest tak
komfortowa, że zaczynasz zastanawiać się nie tylko, po
co BMW produkuje jeszcze „siódemkę”, ale również w
jakim celu utrzymuje Rolls-Royce'a. To przesadne
stwierdzenie, ale pokazuje jak ten samochód jest dobry.
W M550i nie masz ochoty palić gumy ani być ulicznym
chuliganem. Owszem, chcesz jeździć szybko, ale dla
samej radości z jazdy. I to dokładnie w tym ten
samochód jest lepszy od M5. Dla mnie M550i xDrive
jest idealne. Niektóre samochody lubisz. Inne używasz.
09
Jeszcze inne szanujesz. Ten kochasz.
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będzie, ale z pewnością będziecie oglądać się za nią
na parkingu.
Niegdyś mówiłem, że niemiecka trójka robi świetne
wnętrza, jednak Audi odrobinę lepsze. G30 weryfikuje
jednak to stwierdzenie. Czy materiałowo i ergonomiczne jest lepsze? Prawdę mówiąc nie wiem i mało mnie
to obchodzi, w BMW po prostu przyjemnie się siedzi.
Wszystko zdaje się być na swoim miejscu, a pozycja za
kierownicą jest idealna. Materiały wykończeniowe?
Dla mnie czuć każdą wydaną złotówkę. Przestrzeni jest
wystarczająco dla każdego, nawet jeśli jest się grubym
prezesem. Na dodatek fotele zapewniają wygodę salonowej sofy przy jednoczesnym odpowiednim trzymaniu
bocznym. Mogą masować, wentylować, łamać się w
pół i pompować boczki. Pewnie mają nawet jakiś
specjalny guzik włączający funkcję tylko dla kobiet. Pakiet M Performance dodaje wnętrzu kilka sportowych
akcentów, aczkolwiek w zdecydowanej mierze to
cywilna „piątka”. Stylistycznie deska rozdzielcza to
ewolucja poprzednika, zapewniająca ciągłość linii, a
nie serwująca szok.
Osobny temat to gadżety. Jeśliby chcieć opisać je
wszystkie zabrakłoby miejsca w numerze. Jest ich tyle,
że nawet w momencie sprzedaży, znajdziecie coś
nowego. Funkcjami można sterować pokrętłem z
kierownicy, a nawet wzorem „siódemki”, gestami.
Ciekawe, możne nawet na wyrost, zwłaszcza jeśli masz
więcej niż 30 lat, ale najważniejsze, że działają.
Większość G30-tek opuści bramy fabryki jako mizerne
i nudne kombi z oznaczeniem 520d. Na szczycie
normalnych wersji jest 550i. Mięsiste V8, które w
dodatkowe powietrze zaopatrują dwie turbosprężarki o
zmiennej geometrii. Efekt? Jest szybsza niż
poprzednie M5, które było mocniejsze o blisko sto
koni. Świetnie zbiera się już od niskich obrotów i
ciągnie całkiem wysoko przez wszystkie osiem
przełożeń, więcej niż skutecznie zamieniając paliwo na
prędkość. Producent obiecuje zużycie na poziomie

hothatcha, aczkolwiek górnej granicy nie ma. Niestety,
silnik nie śpiewa serenad. W środku, za sprawą
rewelacyjnego wygłuszenia, niewiele słychać, ale na
zewnątrz również brzmi jakby był przytłumiony. Odbierając
samochód poproście od razu o numer do Alpiny.
Prowadzenie? Czy jest jeszcze ktoś, kogo to interesuje?
Przy cenie czterystu dwudziestu tysięcy za podstawę plus
jedna trzecia w dodatkach mało kto pozwoli sobie na
wersję z V8. Pokolenia dzisiejszych trzydziestolatków,
oczywiście odpowiednio zasobnych, nie interesuje układ
kierowniczy, tylny napęd czy możliwość wyłączenia
systemów bezpieczeństwa. Oni wyżywają się na PS4, a
czterdziestolatkowie i starsi wybierają Mercedesa. Są w
wielkim błędzie. Każdy z nas ma wyobrażenie o idealnym
samochodzie, dla mnie są to Serie 5 z najmocniejszym
silnikiem poza wersją M pełną gębą. A G30 spełnia te
marzenia w każdym aspekcie z nawiązką.
Od czasów E60 najmocniejsze warianty nie kryły się ze
swoimi osiągami. Jeden rzut oka i każdy wiedział czego się
spodziewać. 540i, 545i i 550i były bardziej zachowawcze
stylistycznie, oferując większą wygodę i niewiele gorsze
osiągi. Podobnie jest z G30. Najwięcej z pakietu M
Performance kryje się pod nadwoziem, M550i jest
odrobinę niższe, chociaż zauważycie to tylko z miarą, jest
nieco twardsze i posiada adaptacyjne amortyzatory.
Przydaje się to szczególnie w samochodzie, który ma
prawie dwa i pół raza więcej mocy niż 520d, które i tak
potrafi zamiatać tyłem. Mimo napędu xDrive samochód i
tak preferuje tylną oś, jak przystało na BMW. Serwuje
znakomitą trakcję, co jest szczególnie ważne ostatnio,
bowiem Polska za czasów rządów PiS jest krajem, gdzie
ulicami płynie czekolada. Zakręty pokonuje precyzyjnie,
idealnie zachowując zadaną przez kierowcę trajektorię. Napęd
na cztery koła daje pewność i pozwala już w szczycie zakrętu
wcisnąć gaz do oporu. Przy wyłączonej kontroli trakcji
nonszalancko zarzuca tyłem, jakby przypominało o historii
tylnonapędowych BMW. Jazda prostym odcinkiem drogi
również ma swoje zalety. Już dawno tak nie bawiłem się
przyspieszeniem, wystarczy zapięta „trójka”, przyspieszenie,
odpuszczenie, ponowne przyspieszenie i tak w kółko.

k
dk

TEST I Renault Megane R.S. TCe 280 EDC

Solaris

Pomimo naprawdę bardzo dużej fantazji, przypuszczam, że nawet Stanisław Lem pisząc "Solarisa" nie
zdawał sobie sprawy, że opis jego książki może doskonale pasować do zobrazowania modelu samochodu.
Robert Lorenc

Muszę przyznać, że rzadko w aż tak różnorakich warunkach
testuję samochód. Tymczasem Megane R.S. testowałem
zarówno na torze wyścigowym, szkoleniowym, jak również w
codziennym ruchu miejskim. Poddana została egzaminowi,
który można by porównać do 12 prac Heraklesa lub 12 prac
Asteriksa. I - czego nie ukrywam - po raz pierwszy mam
problem. Ten samochód sprawdza się w każdych warunkach. Mało tego, Renault poprawiło „choroby”, na które
cierpiało chociażby Clio.
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Pomimo że mamy do czynienia z hot hatchem, jego wnętrze
nie ma nic wspólnego z kojarzoną ze sportowymi modelami
surowością. Nie widać w nim, żeby konstruktorzy walczyli o
każdy gram wagi samochodu. Jeżeli wasza małżonka (lub
małżonek) alergicznie reaguje na sportowe samochody,
spokojnie możecie go kupić. Nie zorientuje się. O
charakterze modelu świadczą w zasadzie tylko umieszczone
w dwóch miejscach (na kierownicy i zagłówkach
przednich) loga R.S.. Pomimo że fotele mają
ponadstandardowe trzymanie boczne, nie trzeba jeżeli nie staniecie przy krawężniku - wykonywać
efektownych wygibasów, żeby sprawnie zająć na nich
miejsce. Wydech również was nie zdradzi, jeżeli
będziecie wiedzieli jak się z Megane R.S. obchodzić.
Nawet w trybie Sport spokojnie porozmawiacie w
środku. Obser wujcie jednak pasażera, bo po
reakcjach przechodniów może się zorientować, że nie
porusza się cywilnym Megane, ponieważ zmiana
gangu wydechu skierowana jest na zewnątrz.
10 Wyposażeniu również niczego nie brakuje. Mamy do

dyspozycji m.in.: dwustrefową klimatyzację,
nawigację, podgrzewane fotele oraz pełny pakiet
bezpieczeństwa wspomagający pracę kierowcy.
Listę uzupełnia dobrze grający sprzęt (wymagający
dopłaty 4000 PLN Bose Sound System DAB). Co
prawda brakuje w nim (nawet za dopłatą)
odtwarzacza CD, ale obecnie coraz większa ilość
producentów z niego rezygnuje. Niestety, Renault
praktycznie w ogóle zrezygnowało z fizycznych gałek i
przycisków. Całe sterowanie multimediami odbywa
się za pośrednictwem panelu dotykowego. Również
głośność, co mnie niezmiennie irytuje. Oznacza to,
że trzeba się trochę naklikać, ale praktycznie
wszystko jest do ustawienia. Fabryczna nawigacja
działa sprawnie i - w przeciwieństwie do Clio - kieruje
nami dopóki nie osiągniemy celu lub jej nie
wyłączymy. Multimedia również pozwalają na
słuchanie dokładnie tego nośnika, z którego
korzystaliśmy kończąc wcześniejszą jazdę. Jeżeli
korzystacie z nawigacji, ale nie potrzebujecie, żeby
zajmowała cały wyświetlacz, możecie podzielić
ekran. Będziecie widzieć gdzie jedziecie i czego
obecnie słuchacie.
Jedziemy. Do dyspozycji mamy silnik benzynowy
generujący 280 KM (z maksymalnym momentem
390 Nm osiąganym przy 2400 obr./min), który
przenosi napęd na koła przednie i współpracuje z
automatyczną skrzynią biegów. Renault wyposażyło
Megane R.S. w cztery tryby jazdy (Comfort, Neutral,

Okiem eksperta
Recenzując Renault Megane R.S. nie sposób nie
rozpocząć od oceny pozycji za kierownicą. Mam
wrażenie, że każdy - bez względu
na posturę - jest w stanie
właściwie ustawić fotel. Na
uwagę zasługuje również sama
kierownica, która została
pokryta skórą z elementami
alcantar y. Jej struktura i
zoptymalizowany kształt
powoduje, że nasz uchwyt
zawsze będzie optymalny
(kierownica nie będzie ślizgała
się nam w dłoniach). Fotele
również zostały dobrze wyprofilowane. Na ciasnych
zakrętach czujemy, że współpracują z nami
zapewniając właściwe trzymanie boczne. Renault
fantastycznie zestroiło układ kierowniczy, któr y
doskonale sprawdził się na naszym krętym,
technicznym i wymagającym torze. Pozwala on na
przejechanie praktycznie każdego zakrętu bez
odrywania rąk od kierownicy. Czuć, że samochód
posiada ponadstandardowy skręt i podąża dokładnie
tam, gdzie chcemy. W trybie Comfort i Neutral systemy
bezpieczeństwa czynnego w tym ESP działają
praktycznie natychmiast. ESP jest tak skalibrowane,
że samochód nie podąża agresywnie za skrętem.
Systemy wyraźnie działają na przód, czyli na
pojawiającą się podsterowność, dohamowując
odpowiednie koło przy skręcie, co czuć zdecydowanie
na kierownicy. Równocześnie koła tylnej osi nie są
blokowane. Takie zachowanie systemu powoduje, że
przy prawidłowym zachowaniu kierowcy, czyli nie
dokręcaniu skrętu, samochód podąża dokładnie tam,
gdzie chcemy, bez uślizgu tylnej osi. Jednocześnie
warto dodać, iż jest bardzo trudno zdestabilizować tył
tego pojazdu. Megane R.S. w trybie Sport i Race
zachowuje się bardziej kar tingowo. Systemy

Paweł Janicki, Instruktor techniki jazdy w Ośrodku
Doskonalenia Techniki Jazdy Moto Park Kraków
zdjęcie: Jakub Gosztyła

Poruszając się w trybie Race (włączony pozostaje tylko ABS),
będziecie - mam nadzieję jak najdłużej - wiedzieć czy tak
naprawdę potraficie prowadzić samochód. Czy wasze
dotychczasowe doskonałe umiejętności wynikały tylko z
ilości i niezawodności czuwających nad wami systemów.
Jeżeli popełnicie w nim błąd, żaden system wam nie
pomoże. Jak zaczniecie zmieniać biegi łopatkami, musicie to
robić do zatrzymania się lub przełączyć na tryb automatyczny
(w pozostałych trybach, po chwili, jeżeli przestaliście
zmieniać biegi łopatkami, skrzynia wraca do trybu
automatycznego). Duży plus za taką konfigurację i jej
działanie.
W żadnym z trybów nie zmienia się charakterystyka
zawieszenia. W pierwszym odczuciu wydaje się, że
jest zbyt miękkie jak na sportową (lub pseudosportową) jazdę i równocześnie za twarde w codziennym użytkowaniu. Ale to się zmienia w trakcie
pokonywania kolejnych kilometrów. Renault poszło na
kompromis. W tym wypadku zwycięski kompromis.
Zawieszenie doskonale sprawdza się tak na torze, jak
i w codziennym użytkowaniu. Z jednej strony auto nie
podskakuje jak piłeczka na dziurach, a z drugiej stabilnie pokonuje zakręty nie przejawiając tendencji do
przechylania się nadwozia. Zasługa w tym tak >>>> 11
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Sport i Race) oraz dodatkowy, w którym użytkownik
może sam wybrać działanie parametrów auta
(Personal). Ja skupiłem się tylko na działaniu tych
fabrycznych. W skrócie, nazwy trybów dokładnie
określają ich charakterystykę. Comfort ogranicza
moc do 160 KM (w przypadku gwałtownego
przyspieszenia dostępna jest pełna moc). Neutral
oferuje pełny zakres mocy. W obu trybach skrzynia
zmienia biegi płynnie (w porównaniu do trybu Sport i
Race, trochę ospale), a komputer dba, żeby obroty
silnika utrzymywane były bliżej dolnego zakresu.
Skrzynia biegów ma w zasadzie tylko jeden moment
zawahania - jeżeli gwałtownie naciśniemy pedał
gazu. Musi chwilę pomieszać, zanim znajdzie
właściwy bieg. Da się temu zaradzić. Jednym
przyciskiem zmienicie tryb na Sport, który budzi do
życia ukryte dotąd moce. Skrzynia utrzymuje w nim
obr oty silnika w zakr esie zbliżonym do
maksymalnego momentu. Nie zmienia również za
wcześnie biegów, pozwalając silnikowi wkręcić się na
obroty. Jeżeli zgasiliście Megane R.S. na trybie
Spor t, przy ponownym odpaleniu nie będzie
nachalnie próbowała wrócić do trybu Neutral.
Kulturalnie spyta się, czy dalszą podróż chcecie
kontynuować na Sporcie.

natomiast najpierw czekają na reakcję kierowcy, a dopiero
potem - ewentualnie - ingerują. Jeżeli w zakręcie, przy
podsterownym poślizgu, dokręcimy skręt kierownicą,
samochód momentalnie stawiany jest bokiem i nakierowany
dokładnie na linię zadeklarowaną przez kierowcę. Przy tych
trybach samochód zachowuje się tak jak kierowca. Jeżeli
kierowca prowadzi nerwowo/agresywnie pojazd to w 100%
odzwierciedla. Jazda na powyższych trybach wymaga od
kierowcy posiadania znacznych umiejętności i
przemieszczania się raczej na torze, aniżeli w ruchu ulicznym.
Szczególnie tryb Race (wyłączone - nie uśpione - praktycznie
wszystkie systemy) jest wymagający, pozwala jednak na jazdę
taką, jaką chce doświadczony kierowca, a nie na taką jaką
nakazują systemy. Trybu piątego, ze względu na jego
charakterystykę (dowolna możliwość personalizacji przez
kierowcę), nie sprawdzałem. Zmiana trybu nie powoduje
zmiany charakterystyki zawieszenia. Jednak Renault tak je
ustawiło, że sprawdza się w każdym z trybów. Jest
wystarczająco twarde w jeździe torowej i równocześnie
dostatecznie miękkie przy codziennym użytkowaniu. Megane
R.S. nie przejawia tendencji do „pływania”. Na dodatkową
uwagę zasługują hamulce (fabryczne w testowanym modelu).
Pedał hamulca wymaga zdecydowanego traktowania. Nawet
pomimo dużego zgrzania, nie przejawiał tendencji do
wpadania i nie stawał się miększy. Jednak jego skuteczność
cały czas była na tym samym poziomie. Automatyczna skrzynia
biegów świetnie sobie radzi. Redukuje biegi we właściwych
momentach. Bardzo dużym plusem są manetki umieszczone w
jednym miejscu (nie przesuwają się wraz z kolumną
kierownicy), co poniekąd wymusza prawidłowe zachowanie
kierowcy tj. hamowanie i redukowanie biegów na prostych.
Silnik bardzo płynnie i szybko wkręca się na obroty nie
wykazując efektu turbodziur y. Podsumowując: Renault
stworzyło zaskakująco dobry model. Z jednej strony samochód
do użytku codziennego, ale również do zabawy na torze i
sprawdzania własnych umiejętności bez ingerencji systemów.
Trochę jakbyśmy mieli trzy auta w jednym.

Oczywiście, można by się przyczepić do paru rzeczy. Tyle
tylko, że będzie to prawdziwe czepiactwo i nie będzie miało
nic wspólnego z rzetelną oceną modelu. Dlaczego?
Ponieważ wszystkie jego wady (a po prawdzie „wady”)
wynikają z charakteru Megane R.S. Możemy uznać za wadę
jego spalanie, które potrafi zbliżyć się (na torze) do 30 litrów
na 100 km. Pamiętajmy jednak, że mówimy o jeździe torowej
i modelu posiadającym 280 KM. Za wadę możemy uznać
szeroki próg, który powoduje, że musimy wykonać szczególnie, jeżeli staniemy przy krawężniku - całkiem
efektowną akrobatykę, aby wysiąść. Niezbyt precyzyjny
system wspomagania parkowania, który sam ma wybrać
miejsce i zaparkować w nim samochód (pomimo trzech
prób, żadnej z nich nie można uznać za całkowicie udaną - raz
nie zauważył krawężnika i skończyliśmy parkowanie na
trawie; potem chciał zaparkować w przecznicy, bo uznał ją za Wróćmy do "Solarisa". Dla tych, którzy nie znają
miejsce parkingowe; ostatnia próba - najbardziej udana - historii, krótki zarys. Naukowcom przebywającym na
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skończyła się tak, że jako jedyni zaparkowaliśmy pod
skosem w stosunku do pozostałych samochodów na
parkingu). Na szczęście jest on wyposażeniem
dodatkowym i nie musimy go dokupywać. A jeżeli już
zdecydujecie się na niego, nie macie obowiązku z
niego korzystać. Uczciwie należy jednak przyznać, że
jeżeli każde parkowanie doprowadza was do stanu
przedzawałowego, system będzie pomocny. Co
prawda chwilę potrwa przygotowanie do parkowania
oraz samo parkowanie, ale prędzej czy później
zaparkujecie tak, że nie będziecie się musieli wstydzić
opuszczając samochód.

12 Renault wyceniło Megane R.S. na 124 900 PLN.

stacji badawczej przy planecie Solaris ukazują się
fantomy. Są to w pełni zmaterializowane osoby.
Osoby te jednak - w stosunku do swoich
pierwowzorów - posiadają tylko te cechy, z jakimi
zastały zapamiętane. Tak samo jest z Megane R.S..
Nie jest modelem idealnym, jednak posiada
wszystkie cechy, które wybralibyśmy podczas
samodzielnego konstruowania i budowania
wymarzonego samochodu. Chyba że waszym
wymarzonym samochodem jest wysoki na dwa
piętra, najlepiej z dedykowaną instalacją LPG i
mogący przewieźć betoniarkę model, wtedy Megane
R.S. nie podoła zadaniu.
k
dk

Renault Megane R.S. TCe 280 EDC

Jeżeli chcielibyście wersję z automatyczną skrzynią
biegów (a warto) cena wzrasta do 131 900 PLN.
Koszt testowanego egzemplarza to już wydatek 156
900 PLN, ale został znacznie doposażony. W
stosunku do bazowej wersji znalazły się: dedykowany
lakier metalizowany Orange Tonic (6000 PLN
dopłaty), Pakiet Easy Parking (zawierający: system
wspomagania parkowania "Easy Park Assist",
kamerę cofania oraz system kontroli martwego pola 2500 PLN dopłaty), wyświetlacz przezierny Head-Up
(1500), system multimedialny R-LINK 2 8,7'' z Bose
Sound System DAB (4000), alufelgi 19'' (3000),
system R.S. Monitor (1000), kierownica pokryta
skórą, z elementami z alcantary (850), podgrzewane
fotele przednie (850) oraz tapicerka z alcantary
(5300). Jak widać lista jest naprawdę pokaźna, a
wartość samych dodatków to 25 000 PLN. Ja
praktycznie z połowy z nich bym zrezygnował uznając
je za zbędne lub niepotrzebne (Head-Up, R.S.
Monitor, tapicerka). Dodałbym natomiast szyberdach (3500 PLN dopłaty) i antenę w kształcie płetwy
rekina, bo będąca na wyposażeniu nie przystoi do
tego modelu. Ale co kto lubi.

TEST

>>>> precyzyjnego układu kierowniczego, jak również
systemu 4Control (wszystkie koła skrętne), gdzie do
prędkości 60 km/h (w trybie Race podniesiono limit
prędkości do 100 km/h) koła tylnej osi skręcają się w stronę
przeciwną niż koła przednie, powyżej niej w tą samą stronę.
Jeżeli jednak uznacie, że jest za twarde, zawsze możecie
pozostać przy standardowych 18'' felgach. Powinny
zapewnić większy komfort.

Usługa / towar

Rabat lub kwota
do zapłaty

Magiczny Druk
magicznydruk@magicznydruk.pl, tel. 12 623 7011

1636 zł

Magiczny Druk
magicznydruk@magicznydruk.pl, tel. 12 623 7011

217 zł

Magiczny Druk
magicznydruk@magicznydruk.pl, tel. 12 623 7011

704 zł

Magiczny Druk
magicznydruk@magicznydruk.pl, tel. 12 623 7011

ŁG SERWIS
ul. Myśliwska, 30-716 Kraków
( hala Budostal 8)

tel. 607 939 500
e-mail: info@autoserwis.co
www.autoserwis.co

Sprawdzenie
wtryskiwaczy

wyszukiwarki części

kwota do
zapłaty

300 PLN
netto / rok

(oferta tylko dla warsztatów)

39,00zł/szt.

Dla sprawnej obsługi prosimy o wcześniejszy kontakt z firmą realizującą.
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dodaJ swóJ
skleP do

59 zł

MAT. FIRMOWE

Wizytówki - 250 szt, dwustronne, pełnokolorowe,
projekt z materiałów powierzonych oraz transport
w cenie.
Teczki A4 - 1000 szt, kreda 350g, miejsce na
wizytówkę, projekt z materiałów powierzonych
oraz transport w cenie.
Ulotki DL - 2000 szt, kreda 170g, dwustronne,
projekt z materiałów powierzonych oraz transport
w cenie.
Notesy A6 - klejony bez okładki, 500 szt, 50 kart,
offset 90g, pełnokolorowe, jednostronne, projekt
z materiałów powierzonych oraz transport w cenie

Dane firmy realizującej

Części do
wszYstkich aut

STREFA OKAZJI
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TEST I Seat Leon Cupra R

Seat Leon Cupra R – czym RÓŻNI
SIĘ od „zwykłej” Cupry?

I czy warto dopłacać?
Seat żegna się z Leonem Cuprą, ponieważ już niedługo zamierza go włączyć do oferty nowo powstałej
marki – Cupra. Na tę symboliczną okazję przygotował wyjątkowy model – Leona Cuprę R. Wersja jest
limitowana, ale kto zapłaci za Leona 180 tys. zł?
Mateusz Raczyński

W grupie Volkswagena, Seat i Skoda stoją raczej na równi.
Seat wyróżnia się bardziej emocjonalnym wyglądem i stylem
jazdy. Skoda praktycznością. Ich ceny są jednak podobne.
Podobne, ale też niewygórowane.
Tego oczekują przecież od nich klienci. Nawet, jeśli mówimy o
Leonie Cuprze, jego cenę też da się wytłumaczyć. Za kwotę,
którą nam przyjdzie zapłacić za 245-konnego Golfa GTI
Performance ze skrzynią DSG, dostajemy aż 65 KM więcej i
inne – dla wielu ładniejsze – opakowanie.
Seat chciał jednak uczcić moment, w którym oddaje swój
najszybszy samochód nowej marce. Wyprodukował 799 sztuk
Leona Cupry R. Jak wiele oznacza „R” w nazwie? Czy aby na
pewno tyle, by dopłacić aż 40 tys. zł do i tak już szybkiej Cupry?
Zobaczmy.
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Więcej miedzi
Cupra R zdecydowanie wyróżnia się na tle innych tego typu
samochodów. Poznajemy ją przede wszystkim po detalach w
kolorze miedzi. Miedziane są lusterka, koła, akcenty na
wlotach powietrza w przednim zderzaku – tak, to są
prawdziwe wloty – a także oznaczenia modelu i producenta. Miedź nie zgrywa się chyba z każdym kolorem,
więc do wyboru są trzy – szary, czarny i szary mat.
W matowym kolorze wygląda świetnie i chyba
najbardziej mi się podoba, ale trzeba przyznać, że w
czerni też jej do twarzy. Świetnie kontrastuje z
miedzianymi dodatkami.
Na miedzi się jednak nie kończy, bo mamy jeszcze
włókno węglowe. Ten materiał zobaczymy na przednim
splitterze, dyfuzorze, progach i tylnym spoilerze. Pakiet
aerodynamiczny robi spore wrażenie – szczególnie ten
14 duży przedni splitter. Podczas jazdy z dużymi

prędkościami ma generować aż o 12,5% większy
docisk. Seat nie mówi jednak, względem czego ta
aerodynamika jest lepsza – względem zwykłej Cupry
czy zwykłego Leona? Zakładam, że mówmy o Cuprze,
ale pewności nie mam.
Od standardowej Cupry, R-ka na pewno różni się
jeszcze innym układem wydechowym i poszerzonymi
nadkolami. Te nadkola to nie tylko ozdoba – pod nimi
kryje się znacznie szerszy rozstaw kół: z przodu o 5,7
cm, z tyłu o 2 cm.
Zupełnie jak w samochodach wyścigowych, mamy tu
też ustawienie kół w tzw. negatywie. Przednie i tylne
koła pochylone są do wewnątrz pod kątem dwóch
stopni. Co to daje? W zakrętach koło ustawia się do
pozycji pionowej, a dzięki temu opona ma optymalną
powierzchnię styku z podłożem i zapewnia jak
najlepszą przyczepność.
W „szeregowej” Cuprze dostaniemy hamulce Brembo
z czterotłoczkowymi zaciskami za dopłatą – tutaj są
standardem. Tarcze tego układu hamulcowego są
grubsze i większe: przednie mają wymiar 370x32 mm,
tylne 340x30 mm. Wśród opcji znajdziemy też bardzo
przyczepne opony Michelin Sport Cup 2. To już semislicki, na których bije się rekordy Nurburgringu. Warto
o tym pamiętać, jeśli samochodem mamy poruszać się
na co dzień, w różnych warunkach pogodowych.
Więcej alcantary
Limitowana edycja wymaga odpowiednio indywidualnego podejścia. Motyw miedzi przenosi się więc do
wnętrza – jest na plastikach i przeszyciach. Zajmując
miejsce za kierownicą, zdecydowanie poczujemy
wyjątkowość tego modelu. To nie zdarza się już często
– zegary mają inne, białe tarcze, które jednak nie
każdemu przypadną do gustu. Choć Cupra jest już

dostępna z wirtualnym kokpitem, w „R-ce” go nie
dostaniemy.
We wnętrzu znajduje się materiał przypominający
włókno węglowe i sporo Alcantary. Ta na fotelach jest
też dostępna w regularnej Cuprze, ale w R znajdziemy
ją także na kierownicy. To niby detal, ale od razu
wprawia nas w bardziej sportowy nastrój. Kierownica
świetnie leży w dłoniach i nie wyśliźnie się nawet, jeśli
podczas ostrej jazdy zaczną nam pocić się ręce.
O tym, że Cupra R to limitowana edycja przypomina
numer egzemplarza przed dźwignią zmiany biegów.
Ledwo go widać, ale dla wielu osób to może być
dodatkowym atutem.

Nad tym, jak jeździ Cupra R
można się „rozpływać”. Twarde,
krótkie sprzęgło i ciężej
pracująca skrzynia biegów
tworzą sportowy klimat.
Wzięliśmy Cuprę na tor, gdzie jeszcze lepiej pokazała swoją
wartość. Konstrukcyjnie dość podobna Octavia RS245 nie
mogła nadążyć. Czuć, że szerszy rozstaw kół pomaga przy
zmianie kierunku jazdy. Nie mogliśmy jednak sprawdzić, czy
pakiet aerodynamiczny poprawia możliwości przy wyższych
prędkościach – Motopark w Krakowie to jednak wolny, mocno
techniczny tor.
Nowy układ wydechowy brzmi bardzo dobrze, szczególnie,
kiedy się rozgrzeje. Wtedy powstaje efekt „popcornu” –
wydech strzela przy każdym odpuszczeniu gazu, czasem też
przy zmianie biegu na wysokich obrotach, zupełnie jak w
DSG.

k
dk
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Świetny samochód, prawda? Problem w tym, że różnice
pomiędzy Cuprą a Cuprą R są bardzo subtelne. Nie
wątpię, że Cupra R została jeszcze lepiej przystosowana
do szybkiej, sportowej jazdy, ale już podstawowa jej
wersja to świetny samochód. I na tor, i na co dzień.
To stawia znak zapytania nad ceną Cupry R. Za auto z
manualną skrzynią biegów trzeba zapłacić 182 100 zł, a
z automatem DSG – 187 500 zł.
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Więcej Cupry w Cuprze
Seat Leon Cupra R występuje z dwoma silnikami.
Właściwie to z jednym, ale w dwóch wersjach – 300 i
310 KM. Moc pozostaje na tym samym poziomie, co w
zwykłej Cuprze w wersjach z 6-biegowym DSG, a wersja
manualna zyskuje dodatkowe 10 KM. Seat
wyprodukuje zaledwie 499 sztuk ze skrzynią manualną
i 300 z DSG.
Dostaliśmy do testu wersję ze skrzynią manualną.
Przesunięty został tu punkt, w którym rozwijana jest
moc maksymalna – z 5800 obr./min, aż do 6500
obr./min. Maksymalny moment obrotowy nie zmienił
się, czyli nadal wynosi 380 Nm, ale dostępny jest
wcześniej i w szerszym zakresie – od 1800 do 5700
obr./min.
Prędkość maksymalna, czy czas do „setki” jest nadal
taki sam – to 5,7 sekundy. Ale czy to ważne? Patrząc
przez pryzmat ceny, tak.
Nad tym, jak jeździ Cupra R można się „rozpływać”.
Twarde, krótkie sprzęgło i ciężej pracująca skrzynia
biegów tworzą sportowy klimat. Elektromechaniczna
blokada dyferencjału z przodu – czyli volkswagenowe
VAQ – sprawia, że samochód niesamowicie wkręca się
w zakręty.

Z gazem jednak trzeba uważać. 310 KM na przedniej osi to
nadal dużo i na wyjściach z zakrętów może pojawić się
podsterowność. To jednak nadal tworzy ten klimat obcowania z
mocnym, szybkim samochodem, w którym coś się dzieje i
trzeba wykazać się dobrą techniką, by pojechać nim szybko.
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Usługi

Bieruń, ul. Krakowska 107, tel. 32 216 40 41
Chyżne 297A, tel. 18 263 17 40
Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel. 18 265 70 14
Gorlice, ul. Biecka, tel. 12 353 03 15
Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel. 12 680 43 00
Kraków, ul. Opolska 60, tel. 12 415 81 48
Kraków Pasternik 65, tel. 12 631 61 04
Kraków Pasternik 66, tel. 12 623 04 60
Kraków, ul. Powstańców Wlkp. 13, tel. 12 257 00 30
Kraków, ul. Rybitwy 13, tel. 12 390 49 40
Kraków, ul. Wielicka 22, tel. 12 257 11 45
Kraków, ul. Zakopiańska 290, tel. 12 264 93 15
Książ Wielki Chrusty, tel. 41 383 86 86
Mogilany, ul. Krakowska 24, tel. 12 276 95 55
Niepołomice, ul. Akacjowa, tel. 12 281 13 33
Nowy Sącz, ul. Tarnowska 177, tel. 18 443 21 90
Słomniki, ul. Krakowska 62, tel. 12 388 23 55

Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON

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

Kraków, ul. Kocmyrzowska 43, tel. 12 645 00 00

Pb 95, UL-98, ON, UL-ON, LPG

S, O, K, G, FF, R

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

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

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

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 726 158 504
Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 12 647 22 77
Kraków, ul. Nowohucka 17
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, DN-98, ON, DN-ON
Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG
Pb-95, Pb-98, ON, LPG
Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG
Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG
Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

S, K, FF
S, M, O, K, FF
S, K, FF
S, K, FF
S, M, O, K, FF
S, K, FF

Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 270 33 46
Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 415 52 06

Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S, K, FF
S, M, O, K, FF

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

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

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

PALIWA:
Pb 95: benzyna bezołowiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezołowiowa 98; ON: olej napędowy; LPG: gaz;
Paliwa dedykowane: DN-98: benzyna bezołowiowa DYNAMIC; DN-ON: 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; UL-98: benzyna bezołowiona Ultimate 98, UL-ON: olej napędowy Ultimate;
VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napędowy V-Power Nitro+ Diesel.
USŁUGI:
S: sklep, M: myjnia, MR: myjnia ręczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzedaż butli z gazem płynnym,
N: najazd samochodowy, W: wypożyczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej
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PRAWO

Zdjęcie: Freepik

Gwarancja,
a AUTO
zastępcze

Czy i kiedy w przypadku awarii samochodu możemy liczyć na zaproponowanie samochodu zastępczego?
Czy serwis w przypadku gwarancji ma obowiązek zapewniania klientowi innego środka transportu? Czy
możemy liczyć na jakieś dodatkowe zadośćuczynienie?

Instytucja Gwarancji polega na tym, że następuje stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie
złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości rzeczy sprzedanej.
określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki
gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie Zatem, jeśli w karcie gwarancyjnej określono, że na czas
zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie wykonywania gwarancji przysługuje nam pojazd zastępczy na
oraz zapewnieniu innych usług. Dlatego, w koszt warsztatu, możemy się domagać tego od warsztatu.
przypadku, kiedy w samochodzie uległa awarii część, Wszelkie uprawnienia zagwarantowane w karcie
która została zakupiona i wymieniona w warsztacie, gwarancyjnej w pełni się nam należą. Jednakże brak
zastr zeżenia konkretnych
a po dotarciu do warsztatu
okazuje się, że warsztat Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy uprawnień, nie pozwala np. na
skor zystanie na koszt
wykona usługę na gwarancji,
www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
ser wisu z pojazdu z
ale nie na miejscu i będzie to
---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
wypożyczalni czy obciążenie
tr wało kilka dni, to
również zabytkowych
wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
warsztatu kosztami przejazdu
okoliczność czy możemy liczyć ------- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
taksówkami, którymi byliśmy
na udogodnienia w postaci ---- wer yfikacja numeru VIN pojazdów
weryfikacja jakości napraw pojazdów
zmuszeni poruszać się na
pojazdu zastępczego na koszt ------- kosztor ysowanie napraw pojazdów
czas niedostępności pojazdu.
w a r s z t a t u z a l e ż y o d ---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
oświadczania gwarancyjnego.
Gwarancja jest uzależniona
Gwarancja a rękojmia
tylko od woli udzielającego ją i nie jest obligatoryjna, Czym innym jednak są uprawnienia z gwarancji, a
a jej udzielenie następuje poprzez wydanie czym innym z rękojmi, a jeszcze czym innym jest możlioświadczenia gwarancyjnego, którym w praktyce jest wość ubiegania się o naprawienie szkody jaką poniósł
karta gwarancyjna.
właściciel pojazdu w związku z niewywiązaniem się
warsztatu z umowy. Warto pamiętać, że kupujący
Co w oświadczeniu gwarancyjnym?
może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających
informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie
gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu
lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, rękojmi. Również w przypadku wad rzeczy sprzedanej,
czas tr wania i ter ytorialny zasięg ochrony możliwe jest dochodzenie roszczeń przeciwko
gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie usługodawcy na zasadach ogólnych.
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Obecnie, szczególnie latem
w gorące dni, praktycznie
nie wyobrażamy sobie
poruszania się samochodem
bez włączonej klimatyzacji.
Czy jednak potrafimy
właściwie z niej korzystać?
Oto kilka rad.

Jak właściwie

używać
KLIMATYZACJI

W upalny dzień, kiedy samochód stał długie godziny na
słońcu powinniśmy wejść do niego, odpalić silnik i ustawić
klimatyzację na minimum oraz rozpocząć jazdę?
Grzegorz Mistarz z firmy Harp w Krakowie: Nie zalecam
takiego podejścia. W upalny dzień temperatura wewnątrz
samochodu może być bardzo wysoka i przekroczyć nawet 60
stopni Celsjusza. Dodatkowo, pod wpływem temperatury
mogą wytworzyć się cząsteczki, szkodliwego dla człowieka
benzenu. Nie ma tutaj znaczenia czy wcześniej używaliśmy
klimatyzacji, czy nie. Benzen, pod wpływem temperatury,
wytwarza się z niektór ych materiałów z któr ych
skonstruowane jest wnętrze samochodu. Może on
spowodować złe samopoczucie, a nawet osłabnięcie.
Dlatego zalecam przed wejściem przewietrzenie auta.
Bezwzględnie bym tego przestrzegał jeżeli będziemy jechać z
małymi dziećmi.

dźwiękowa (uważana za dokładniejszą ze względu na
zastosowanie detergentów, które rozbite przez
ultradźwięki osiadają we wnętrzu rur nawiewowych,
likwidują i nie pozwalają rozwinąć się cząsteczkom
grzyba). Aby przyniosły spodziewany efekt konieczne
jest prawidłowe działanie filtra przeciwpyłowego.
Jeżeli jest już zużyty wymieniamy go (w uzgodnieniu z
klientem). Zaczynamy od odkurzenia całego wnętrza
samochodu, aby pozbyć się niepotrzebnych
zabrudzeń i pyłków na które będą działały detergenty
po czym r ozpoczynamy właściwy pr oces
odgrzybiania. Po jego zakończeniu przewietrzamy
samochód, aby pozbyć się zapachu preparatu i
oddajemy go gotowego do jazdy. Koszt ozonowania w
naszej firmie to 100 zł, a metodą ultradźwiękową
150 zł, plus koszt filtra, jeżeli wymienialiśmy. Cały
proces trwa około godziny bez względu na wybraną
metodę.
Zalecam przed wejściem
Jak często powinniśmy dezynfekować układ
klimatyzacji?
przewietrzenie auta, gdyż pod
Literatura podaje co 10-15 tysięcy kilometrów. Ja, z
wpływem temperatury mogą
racji klimatu w Polsce, zalecam przynajmniej raz do
wytworzyć się cząsteczki,
roku.
szkodliwego dla człowieka benzenu Ważne jest w którym momencie?
Nie, ja jednak proponuję w sezonie wiosenno-letnim,
gdyż wtedy zdecydowanie częściej używamy
Przewietrzyliśmy i ...
klimatyzacji.
Ustawiamy maksymalny nawiew, ale temperaturę zalecam Wróćmy do użytkowania klimatyzacji
nastawić na 20 stopni. Jeżeli korzystamy z manualnej Zalecam, szczególnie przy długich podróżach, aby
klimatyzacji, wtedy analogicznie: maksymalna prędkość przed jej zakończeniem zwiększyć temperaturę w
wiatraka i nie najzimniejsza temperatura nadmuchu. kabinie, tak aby zminimalizować szok termiczny
Dodatkowo, nawiew nie powinien być skierowany na twarz, negatywnie wpływający na nasze zdrowie. Proponuję
gdyż grozi to zaziębieniem i
również, aby przed
chr ypką, a jeżeli mamy
wyłączeniem silnika wyłączyć
zagr zybioną klimatyzację,
klimatyzację, zostawiając
wtedy wszystkie pyłki i
włączone nawiewy. Wystarczy
drobnoustroje trafią bezpona 5 minut. Pozwoli to na
średnio do naszego układu
ustabilizowanie się ciśnienia
oddechowego.
w układzie i osuszenie w nim
Czym jest wspomniane
wilgoci. W ten sposób
Zastanów się ile jeszcze osób go zauważyło.
wydłużymy czas sprawnego
zagrzybienie?
Biuro reklamy: tel. 12 632 09 32, www.reklama.kdk.pl
działania całego układu
Zagr zybienie jest
klimatyzacji.
naturalnym procesem
powstającym w trakcie użytkowania klimatyzacji w Czy na sezon jesienno-zimowy, czyli ten w którym
trakcie którego wytwarzają się mikroorganizmy nie używamy klimatyzacji, jakoś ją przygotować?
(pleśnie, grzybki), które za pośrednictwem nadmuchu Chociażby z dwóch powodów powinniśmy używać
wraz z powietrzem trafiają do kabiny. Wynika to z klimatyzacji przez cały rok, również w dni chłodne, jak
różnic w temperaturze oraz wilgotności.
i jesienią oraz zimą. Pierwszy to fakt, że przy
Jak wygląda proces odgrzybiania?
włączonej klimatyzacji zdecydowanie szybciej i
Mamy dwie metody, równie skuteczne, dezynfekcji łatwiej odparowują szyby w samochodzie. Drugi, to
klimatyzacji. Jedną z nich jest metoda ozonowa czynnik konserwujący cały układ, gdyż w trakcie
(naturalna, polecana alergikom), drugą – ultra- pracy smarowane są jej elementy.

NAPIS
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PRUSY 13, 32-010 Kocmyrzów
tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352
www.auto-radar.pl

pn.-pt.: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 13.00

Części do
wszYstkich aut

- części mechaniczne i elektryczne
- układy zawieszenia i wspomagania
- filtry, oleje, akumulatory
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DO
SAMOCHODÓW
FRANCUSKICH
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Czêœci nowe i u¿ywane
do samochodów dostawczych
Partner 2000, ul. Danalówka 6, Kraków

tel. 602 33 87 18, 12 653 00 51

biuro@p2000.com.pl, www.p2000.com.pl

Części do
wszYstkich aut

IMPORTER

CZĘŚCI SILNIKOWYCH

TURBINY
CZĘŚCI
DO TURBIN

OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIĘŻAROWE - MASZYNY ROLNICZE
- MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WIDŁOWE

KRISCAR

www.fhumaripol.pl
e-mail: sklep@fhumaripol.pl

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZĘŚCI - AKCESORIA

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

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

Regeneracja belek
Wymiana rozrządu
Wymiana sprzęgieł
Remonty zawieszenia
Naprawa układów hamulcowych
Bieżące naprawy

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

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

SQAD

KAR

SKLEP
..
CITROEN PEUGEOT RENAULT

Kraków, ul. Czyżówka 35A
(Rondo Mateczny- przedłużenie ulicy Zamoyskiego)

AUTO GAZ MONTAŻ

(12) 296 35 65, 296 35 66, 296 33 39
e-mail: biuro@sqad.com.pl

AUTO

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

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

CER MOTOR KRAKÓW
ul. Przewóz 34a, 30-716 Kraków
tel.: 12 307 70 00, 12 307 90 00
e-mail: krakow@cermotor.com.pl

SERWIS

YSIEK
KRZ

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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50 zł rabatu
przy kosztach naprawy powyżej 200 zł

PEŁNY

ZAKRES

USŁUG

Auto Komis - www.wamat.otomoto.pl
ul. Stadionowa 1, Kraków
tel. 12 269 29 73, tel. kom. 660 470 160
MONTA¯

SERWIS

NAPRAWY

REGULACJE

AUTO GAZ

BG-Gas

www.autogazkargaz.pl

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

OS. GRĘBAŁÓW, UL. GEODETÓW 18 B

www.lpg.krakow.pl

e-mail: bggas@poczta.fm
ZAPRASZAMY: PN.-PT.: 8:00-16:00

REKLAMY / OGŁOSZENIA
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ZBIEŻNOŚĆ

Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego

tel. 12 637 85 47
tel. kom. 509 948 210
ul. Che³moñskiego 264

Dominik
Migas

ASTRO AUTO SERWIS AUTO
SERWIS
Mechanika pojazdowa
Konserwacja

Diagnostyka
komputerowa

Lakier nictwo

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

Mechanika i elektryka samochodowa
Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji
Czêœci zamienne do wszystkich marek
Specjalizacja: Hyundai, Kia
Pomoc drogowa 24h tel. 509 948 210

Sklep z czêœciami i
Serwis Aut Francuskich

Kraków
Os. 2 Pu³ku Lotniczego 2b

tel. 12 648 18 19

czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14

www.vulko.pl
s.c.

Kraków, ul. Podskale

11a

(rejon Ronda Matecznego)

55,00 z³

PE£NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH

CITROEN PEUGEOT RENAULT
CRACOW BUSINESS CORPORATION

CBC

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

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

CB RADIO - CAR AUDIO
ŒWIAT£A DO JAZDY DZIENNEJ
ZABEZPIECZENIA, STEROWNIKI
CZUJNIKI PARKOWANIA
MONTA¯ - SERWIS

Kraków, ul. Rybitwy 38a

www.twojecbradio.pl

tel./fax 12 653-00-99, tel. 601 42-05-00

Castrol

Kraków
ul. Jana Brzechwy 1
tel.: 501 809 408
503 626 219

Czêœci do
wszYstkich aut

sklep i serwis
Kraków, ul. G³owackiego 56

Castrol

Authorised Dealer

OLEJE SILNIKOWE Castrol
oraz FILTRY OLEJOWE

~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ£
~ KOMPUTEROWE WYWA¯ANIE KÓ£
~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON
~ POMPOWANIE KÓ£ AZOTEM
ik
~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE
p³atnT
~ WYMIANA P£YNU CH£ODZ¥CEGO
VA
~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ

zakupione w naszej firmie

wymieniamy GRATIS

~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA
~ PRANIE TAPICERKI
~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW
~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK£ADÓW KLIMATYZACJI
~ WYMIANA CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO KLIMATYZACJI

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

AUTO SERVICE s.c.
B. Fija³kowski, P. Dudek
KRAKÓW, OS. S£ONECZNE 8A
TEL. 12 644-37-43
CZYNNE: pn.-pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 8.00 - 13.00
www.fijalkow.pl
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Serwis:
tel. 12 423 50 88 w. 22
tel.kom. 502 123 334

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

Zakres us³ug wchodz¹cych w kupon rabatowy
znajduje siê na stronie: www.vulko.pl

kwota do
zap³aty

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Ca³oroczna
obs³uga
samochodu

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

21

TECHNIKA

Diagnostyka
i naprawa
Common Rail

O samodzielnej diagnostyce systemu Common Rail. Co można i opłaca się naprawiać oraz ile to
kosztuje. Tego wszystkiego dowiecie się z wywiadu ze Sławomirem Gądek, kierownikiem Bosch Diesel
Centrum w firmie Transbud Nowa Huta
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Zanim porozmawiamy o usterkach i naprawie systemu
Common Rail chciałbym rozpocząć od diagnostyki i zapytać
jakie objawy wskazują na to, że wymaga on interwencji
mechanika?
Sławomir Gądek: Dla użytkownika samochodu pierwszym
niepokojącym symptomem będzie brak możliwości
uruchomienia silnika (zaświeci się wtedy kontrolka „check
engine” albo „EDC”) lub trudności z jego uruchomieniem.
Mniej dotkliwym, ale dość łatwo zauważalnym objawem zużycia
wtryskiwaczy Common Rail jest znaczy spadek kultury pracy
jednostki napędowej, w szczególności na wolnych obrotach.
Przejawia się ona przede wszystkim falowaniem obrotów. Tak
naprawdę jednak możliwych obserwacji jest tutaj tak wiele, jak
wiele jest samochodów. W niektórych autach sterownik dąży
do tego, aby za wszelką cenę zapewnić spokojną pracę silnika
na biegu jałowym. W związku z tym broniąc się przed
niesprawnością wtryskiwaczy w pierwszej kolejności podnosi
wolne obroty. Dlatego takie zachowanie silnika również
powinno wzbudzić w nas niepokój. Jeżeli zaobserwujemy
któryś z powyższych objawów należy koniecznie udać się do
serwisu w celu dokładnej diagnozy.
Które elementy układu Common Rail podlegają naprawie?
Przede wszystkim wtryskiwacze elektromagnetyczne
Bosch, które naprawiamy w sposób kompleksowy. W ich
przypadku dysponujemy odpowiednimi narzędziami,
techniką pomiarową i szeroko pojętą technologią
naprawy. Problem stanowią natomiast wtryskiwacze
piezoelektryczne, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma
technologii ich naprawy. Oferujemy jednak sprawdzenie
takich wtryskiwaczy na stanowisku probierczym. Dzięki
temu łatwiej jest ocenić, czy wystarczy wymienić
pojedynczy wtryskiwacz, czy od razu cały komplet. To o
tyle istotne, że nie są to tanie podzespoły. Każdy klient
na pewno doceni możliwość wer yfikacji stanu
22 piezowtryskiwaczy przed podjęciem decyzji o ich

wymianie, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić sporo
pieniędzy.
Jakie parametry są wtedy badane?
Dawki paliwa, szczelność wewnętrzna oraz ilość paliwa
wydostająca się na nadmiar (parametry bardzo istotne
w przypadku piezowtryskiwaczy), a także grupa
klasyfikacji ISA określająca żywotność wtryskiwacza
piezoelektrycznego. Klasyfikacja ta opiera się na
literach alfabetu, gdzie „A” oznacza „super”, a im
dalsza litera, tym gorzej.
Czy w przypadku wtryskiwaczy elektromagnetycznych można naprawić tylko ten, który się zepsuł, czy
lepiej od razu cały komplet?
Najlepiej cały komplet, ale ostateczna decyzja należy
oczywiście do klienta. My zawsze polecamy rozsądną
wersję naprawy, czyli taką, która zapewni długotrwałe i
spokojne użytkowanie. Z tego właśnie wynika
zachęcanie do kompleksowej naprawy wszystkich
wtryskiwaczy. Szanujemy jednak, że ktoś dysponuje
takim, a nie innym budżetem i w takiej sytuacji mówimy
wprost, które wtryskiwacze są niesprawne i wymagają
natychmiastowej naprawy, a które jeszcze działają i
póki co nie wymagają pilnej interwencji, ale za jakiś
czas mogą odmówić posłuszeństwa i wtedy trzeba
będzie wrócić do serwisu.
Czy taka naprawa przywraca wtryskiwacze do stanu
fabrycznego?
Tak, możemy mieć 100-procentową pewność, że po
naprawie wtryskiwacz odzyskuje parametry produktu
fabrycznego. Wynika to z tego, że są w nim
wymienianie wszystkie zużywające się komponenty.
Ekonomicznego uzasadnienia nie ma jedynie wymiana
obudowy wtryskiwacza, bo wtedy koszt naprawy
przewyższa cenę zakupu nowego, kompletnego
podzespołu. My naprawiamy wtryskiwacze zgodnie z

technologią, posiadając wszystkie potrzebne do tego
narzędzia, które zostały nam dostarczone przez
producenta. Korzystamy również z technologii
trzeciego stopnia, będącej niczym innym jak techniką
pomiarową wszystkich poszczególnych komponentów
wtryskiwacza. Tak skalibrowany wtryskiwacz trafia na
stanowisko probiercze, gdzie przechodzi testy. Jeżeli
wszystkie z nich zostaną zaliczone pozytywnie, to
naprawa jakościowa jest rejestrowana na platformie
Bosch Quality Scan, a wtryskiwacz otrzymuje kod
identyfikacyjny QR, który można odczytać za pomocą
aplikacji Bosch Quality Scan. Dzięki temu możemy się
dowiedzieć, kiedy wtryskiwacz był naprawiany oraz jak
długo jeszcze obowiązuje na niego okres ochronny.
Trzeba bowiem wiedzieć, że naprawiane przez nas
wtryskiwacze mają gwarancję, a do ich naprawy
używamy nowych oryginalnych części wyprodukowanych przez firmę Bosch.
Ile trwa taka gwarancja?
24 miesiące, niezależnie od ilości kilometrów, które w
tym czasie samochód pokona. Mówimy tutaj o
gwarancji lub rękojmii - to klient wybiera, z którego
uprawnienia chce skorzystać.
Czy w systemie Common Rail występują jeszcze
jakieś podzespoły, które można naprawiać?
Tak. Są to pompy wysokiego ciśnienia CP1, CP3 oraz
najnowsze CP4, w ostatnim czasie szeroko stosowane
przez Grupę Volkswagena oraz koncern PSA. Można
właściwie powiedzieć, że z tego rozwiązania korzysta
obecnie większość producentów wytwarzających
pojazdy z silnikami Diesla. Obecnie sieć
autoryzowanych serwisów Bosch posiada wyłączność
na naprawę i testowanie pomp CP4. We wszystkich
warsztatach poza naszą siecią naprawa tych
podzespołów zakończy się fiaskiem ze względu na brak
dostępu do części, dokumentacji oraz odpowiedniego
sprzętu. Na naprawiane przez nas pompy obowiązuje
taka sama gwarancja jak na wtryskiwacze, czyli 24
miesiące bez limitu przebiegu.
Ile czasu zajmuje naprawa podzespołów systemu
Common Rail?
Na naprawę wtryskiwaczy, wraz z ich demontażem i
ponownym montażem w silniku, trzeba poświęcić dwa
dni robocze. W przypadku pomp jest tak samo.
Czy da się tutaj określić jakieś uśrednione koszty
naprawy?
Jest tak wiele modeli samochodów, że każda
kalkulacja jest przeprowadzana indywidualnie, ale
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pomp rzędowych sterowanych
mechanicznie i elektrycznie
pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC
pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44
pomp wysokiego ciśnienia cp1, cp2, cp3, cp4
wtryskiwaczy wszystkich typów
wtryskiwaczy COMMON RAIL
pompowtryskiwaczy i pomp pld
Bosch QualityScan
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Transbud Nowa Huta S.A.
30-969 Kraków, ul. Ujastek 11
tel.: 12 681 82 54, fax: 12 681 81 64
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gdybyśmy mieli podać średnią rynkową cenę naprawy
wtryskiwacza Common Rail, to kształtuje się ona na poziomie
750 zł brutto za jedną sztukę.
Czy lepiej jest przyjechać samochodem na diagnostykę
całego systemu Common Rail, czy dostarczyć wam
podzespół do naprawy, wymontowany uprzednio z
samochodu?
Współpracujemy w dwóch układach: B2B (Bussines to
Bussines) oraz B2C (Bussines to Customer). W przypadku
układu B2B otrzymujemy zdemontowane komponenty, a
odpowiedzialność za diagnostykę w pierwszej kolejności
ponosi inny warsztat. Natomiast w układzie B2C klient
dostarcza nam cały samochód. W takiej sytuacji, przed
podjęciem decyzji o demontażu komponentów, zawsze
oferujemy diagnostykę. Niejednokrotnie zdarza się bowiem
tak, że wysokociśnieniowe komponenty układu Common Rail
są w porządku, a winowajcą jest chociażby zatkany filtr paliwa.
W takiej sytuacji najpierw trzeba sobie poradzić z filtrem, a
dopiero później ewentualnie naprawiać kosztowne podzespoły.
Ile kosztuje taka diagnostyka?
100-150 zł.
Czy naprawione wtryskiwacze możemy samodzielnie
zamontować w silniku?
Montaż wtryskiwaczy najlepiej powierzyć fachowcowi, trzeba
bowiem wiedzieć, z jakim momentem je dokręcić. To bardzo
istotne. Ważną rolę odgrywa również czystość stanowiska
pracy. Układ filtrujący zabezpiecza wtryskiwacze przed
zanieczyszczeniami transportowanymi przez paliwo, ale nie
chroni przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, obecnymi
podczas amatorskiego montażu. Poza tym wiele wtryskiwaczy
jest kodowanych. Po naprawie są im nadawane nowe kody
klasyfikacji, które przy pomocy testera diagnostycznego
muszą zostać zapisane w komputerze sterującym pracą
silnika. W przypadku wtryskiwaczy elektromagnetycznych
obowiązuje klasyfikacja IMA, natomiast w przypadku
piezoelektrycznych - ISA. Chodzi o to, aby zapewnić
wtryskiwaczowi jak najlepsze pasmo pracy. Jeżeli tego nie
zrobimy, to jednostka napędowa nie będzie poprawnie
pracować. Przykładowo, w samochodach Grupy Volkswagena
niezapisanie kodu klasyfikacji w sterowniku silnika powoduje
natychmiastowe zaświecenie się kontrolki „check engine”, a
po wpięciu testera diagnostycznego wyskakuje błąd o treści
„wtryskiwacz danego cylindra - dawkowanie poza tolerancją”.
W samochodach wyposażonych w system Common Rail
starszej generacji może się to nie objawiać przez
automatyczne wyświetlenie błędu, ale już po samej kulturze
pracy silnika będziemy mogli rozpoznać, że coś jest nie tak.
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FELIETON

Test na
Zdjęcie: welcomia / Freepik

lenistwo

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować kierowców, to jakie
najczęściej pojawiałyby się o nich określenia? Na pewno
jednym z częstszych byłyby, że są cwani, niekulturalni i
samolubni, a w wersji dosadnej, chamscy. To sformułowanie
nie wymaga uzasadnienia.
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Kolejnym określeniem byłoby, że są spóźnieni. I to już w chwili,
kiedy jeszcze nie odpalili silnika. Potrafią być tak spóźnieni, że
na przestrzeni kilkuset metrów zmieniają parokrotnie pas
jezdni. Dla nich żółte światło to tak naprawdę późne zielone i
wymaga dodania większej ilości gazu. Są tak spóźnieni, że
wjadą na skrzyżowanie nie mając pewności, że opuszczą je na
zielonym. Przecież nie mogą dopuścić żeby ktoś przed nich
wjechał. Przy okazji zablokują przejazd kierowcom, którzy
właśnie mają zielone, cóż, to nie ich problem. Oni mają swoje
priorytety.
Ja dodałbym jeszcze, że są leniwi. Widać to na drogach i
parkingach częściej niż bym chciał. Kiedy stoją w korku, nie
chce im się wrzucić biegu i podtoczyć do przodu. Bo, po co?
Przecież i tak za chwilę będą znowu stali. Tymczasem
parędziesiąt metrów za nimi, może właśnie ta odległość
pozwoliłaby na odblokowanie skrzyżowania lub zjazd innego
kierowcy w przecznicę. Skrajnym zachowaniem (na szczęście
bardzo rzadkim), jest zatrzymywanie się w lecie na
zacienionym odcinku drogi. Tak samo leniwi – lub bardziej – są
przy parkowaniu. Wjechali i ... wystarczy. Nie ważne, że można
by wyrównać i podjechać do już zaparkowanego samochodu
tak, żeby jeszcze ktoś inny mógł za nimi (lub przed) się
zmieścić. Ważne, że oni już stoją. Tylko potem słyszy się
narzekanie, że „musiałam/em 15 minut jeździć, żeby
znaleźć miejsce do zaparkowania”. Ci, którzy o palmę
pierwszeństwa na najwolniejsze ruchy wygraliby z
misiem panda (a może po prostu są nieśmiali?), nie
znajdują również dobrego momentu i czasu na
używanie migaczy. No, może oprócz świateł
awaryjnych, ale to tylko w skrajnym przypadku, kiedy
stanęli przed komendą Policji. W innym, to zbędny
gadżet i tylko zdradza zamiar.
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O ile dwie pierwsze przywary to wina wychowania,
zdolności posługiwania się budzikiem lub planowania
dnia i ciężko znaleźć na nie rozwiązanie, to z trzecią
można by już starać się pokombinować. A gdyby tak

przy zakupie samochodu robić testy na lenistwo?
Jakby miał taki test wyglądać? W zasadzie mógłby się
sprowadzić do paru pytań, ale nie musiałby,
wystarczyłoby tylko inaczej odbywać jazdy testowe.
Nie chce ci się co chwilę mieszać biegami? Możesz
kupić tylko samochód z automatyczną skrzynią
biegów. Sorry. Masz problemy z parkowaniem i
odległościami? Pokaż, że masz prywatne miejsce
parkingowe lub zostaje ci model wyposażony w
precyzyjne czujniki parkowania lub/i kamerę. A
najlepiej żeby miał funkcję autonomicznego
parkowania. Sorry. Jeździsz nie używając migaczy?
Podstawowe wyposażenie twojego samochodu będzie
zaczynało się od aktywnego systemu utrzymywania
auta w pasie jezdni (nie tylko sygnalizuje, ale również
koryguje tor jazdy starając się utrzymać samochód na
zajmowanym pasie). Sorry. Skoro nie potrafisz
zachować się i współdziałać na drodze, to urządzenia i
systemy muszą cię wyręczyć. Fakt, to dosyć radykalne
rozwiązanie, ale skoro szkoły nauki jazdy
przygotowują do zdania egzaminu, a nie uczą jeździć,
to jakie może być inne?
Ktoś zaraz krzyknie, że to ubezwłasnowolnienie. Ja
nazwałbym to przymusowym wychowaniem. Za złe
zachowanie, tak zwierzęta, jak i dzieci ponoszą karę.
Dlaczego ma być inaczej z kierowcami? Tylko dlatego,
że właśnie w okolicy nie ma organów władzy? Przecież
nie potrafisz się zachować, więc może rozwiązaniem
byłoby pozostawienie ci wąskiego wyboru? Może nie
będziesz szczęśliwszym kierowcą, ale ciągle będziesz
kierowcą, a jak wiadomo, nie ma przymusu nim być.
Wiem, masz prawo jazdy. Tylko co z tego, skoro nie
wiesz jak zachować się w gr upie innych
współużytkowników drogi. A jak uznasz, że zostałeś za
bardzo ograniczony zmień swoje zachowanie na
drodze, czy też naucz się parkować. Przecież wszyscy
twoi znajomi wiedzą, że jesteś doskonałym kierowcą
(ci, któr zy zdają sobie sprawę ze swojej
niedoskonałości za kółkiem, tak się nie zachowują)
teraz wystarczy to tylko udowodnić.
k
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ekologia
w motoryzacji

Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie

Elimen E-VN1

Polski samochód

ELEKTRYCZNY
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Elimen E-VN1 jest samochodem elektrycznym typu van, którego płyta podłogowa oraz większość
konstrukcji nadwozia zostały wykonane z ultralekkich kompozytów. Jest lekki, ekonomiczny
i ekologiczny oraz w całości został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.
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Poprzez zastosowanie ultralekkich kompozytów jest
wytrzymały, a przy tym znacząco lżejszy od
klasycznych pojazdów w swojej klasie. W wersji
podstawowej waży jedynie ok. 600 kg. Dodatkowo,
jako pojazd elektryczny jest tani w eksploatacji.
Koszt przejechania nim 100 km oscyluje w granicach
7 PLN, czyli tyle, ile trzeba zapłacić za prąd
niezbędny do naładowania baterii. Jego zasięg na
jednym ładowaniu wynosi od 100 do 300 km. - Na
dłuższych trasach kierowca może korzystać z
ładowarki pokładowej lub szybkiej ładowarki
zewnętrznej, która w niecałe 30 minut pozwala
naładować baterię od zera do poziomu 80-proc. –
mówi Przemysław Rozmysłowicz, współtwórca marki
Elimen. – Wystarczy, że będzie miał dostęp do
gniazda o napięciu 230V – dodaje.

Przestrzeń ładunkowa to ponad 4 m3 , w której
można przewozić do 800 kg ciężaru. Dostęp do niej,
w zależności od konfiguracji, znajduje się w
centralnej bądź centralnej i tylnej części pojazdu.
Szerokie dojścia o wymiarach 1480 x 2050 mm
(środek) oraz 1000 x 2170 mm (tył) mogą być
zamykane automatyczną szybką roletą.
E-VN1 w wersji podstawowej wyposażony jest m.in.
w: GPS, komputer pokładowy z telemetrią układu
baterii, zdalną diagnostyką, możliwość zdalnego
ograniczania prędkości oraz system nawigacji oparty
na Google Maps. Komputer samochodu może zostać
podłączony do zewnętr znego systemu
informatycznego i systemów zarządzania flotą.
Kierowca dysponuje systemem kamer bocznych,

LCD, które zintegrowane są ze słupkiem bocznym.
Elimen pozwala kierującemu na sterowanie blokadą
dyferencjału bezpośrednio z kabiny, co znacząco
zwiększa możliwości pojazdu w okresie zimowym
bądź trudnych warunkach terenowych. Dodatkowo,
pneumatyczne zawieszenie e-vana zintegrowane z
konstrukcją kompozytowej płyty podłogowej
zapewnia wysoki komfort jazdy oraz umożliwia
regulację wysokości pojazdu.

Oficjalna premiera Elimena E-VN1 miała miejsce 5
czerwca podczas II Międzynarodowego Forum
Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018.
Pierwsze zamówienia na samochody będzie można
składać od września br.
Zdjęcia: materiały prasowe
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Samochód napędzany jest zaprojektowanym i
wyprodukowanym w Polsce bezszczotkowym
silnikiem w technologii BLDC o mocy 14,9 kW. Układ
szybkiego ładowania oraz wszystkie systemy

- Tym, co pozytywnie wyróżnia E-VN1, jest
uniwersalna platforma, na której został zbudowany.
Dzięki temu możemy dostosować go praktycznie dla
dowolnego biznesu od usług kurierskich i
dostawczych, poprzez przedsiębiorstwa komunalne,
food trucki, a nawet jako karawan dla firm
pogrzebowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się
r ównież wśr ód właścicieli nowoczesnych
gospodarstw rolnych – podsumowuje Przemysław
Rozmysłowicz.
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Doposażony może zostać m.in. w: ogrzewanie
buforowe elektryczne (zwiększa zasięg w okresie
zimowym), ogrzewanie WEBASTO – zasilane ON,
klimatyzację czy też automatyczne szybkie rolety
przestrzeni ładunkowej. Może zostać również
przystosowany do szybkiego ładowania - 80% w 30
minut.

elektroniki pokładowej, w tym komputer główny i
komputer sterujący baterii, również zostały
zaprojektowane i wykonane w naszym kraju.
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Hybrydowa nowość
w europejskiej
gamie TOYOTY
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Toyota Camry powraca na rynki Europy Zachodniej po 14-letniej nieobecności. Najnowsza
odsłona modelu ma do siebie przekonywać wysoką jakością wykonania, trwałością,
niezawodnością, eleganckim nadwoziem oraz komfortowym i przestronnym wnętrzem. Pod
maskę samochodu trafi natomiast to, z czego Toyota w ostatnim czasie słynie, czyli oszczędny,
wydajny i bezawaryjny napęd hybrydowy.
Zdjęcia: Toyota
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Po wycofaniu z oferty Avensisa w europejskiej gamie
Toyoty powstała luka. Wbrew ogólnym trendom
Japończycy nie wypełnią jej jednak modnym SUV-em.
Zamiast tego postanowili rozszerzyć swoje portfolio
na Starym Kontynencie o reprezentacyjnego, 4,9metrowego sedana noszącego nazwę Camr y.
Oznacza to, że model powróci do Europy po
kilkunastu latach przerwy. Samochód będzie można
kupić również w polskich salonach Toyoty. Mimo
dość długiego okresu nieobecności Camry nie
została w naszym kraju zapomniana i nadal jest
dobrze kojarzona z dużą limuzyną rodem z Kraju
Kwitnącej Wiśni. Przez lata auto wyrobiło sobie
świetną opinię, imponując tr wałością i
niezawodnością. Historia tego modelu w Polsce
sięga jeszcze czasów późnego PRL, a konkretnie

drugiej połowy 1987 roku, kiedy to do sprzedaży w
naszym kraju wprowadzono Camry serii V20.
Początkowo samochód oferowano wyłącznie z
dwulitrowym turbodieslem. Nic w tym dziwnego,
ponieważ olej napędowy nie był wtedy
reglamentowany, a benzyna tak. Dopiero po
zniesieniu ograniczeń w dostępie do tego paliwa w
gamie Camry pojawiły się wersje benzynowe. Bez
względu jednak na źródło napędu pojazd ten był
dostępny jedynie dla dobrze sytuowanych ludzi.
Zwykli obywatele mogli o nim jedynie pomarzyć.
Niedługo po zmianie ustroju i nastaniu kapitalizmu, a
konkretnie w 1991 roku na naszym r ynku
zadebiutowała kolejna odsłona Camry, tym razem o
oznaczeniu XV10. Następna zmiana warty nastąpiła
w 1996 roku, wraz z pojawieniem się Camry XV20.

W Europie samochód będzie dostępny
tylko z napędem hybrydowym, na
który składają się 2,5-litrowy
czterocylindrowy silnik benzynowy
z serii Dynamic Force Engine oraz
silnik elektryczny. Układ ma moc
160 kW (218 KM) i rozpędza auto do
100 km/h w 8,3 sekundy.
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wyższa funkcjonalność wnętrza, cichsza praca
napędu i doskonałe prowadzenie (wysoka sztywność
nadwozia oraz nisko położony środek ciężkości). W
Europie samochód będzie dostępny tylko z napędem
hybrydowym, na który składają się 2,5-litrowy
czterocylindrowy silnik benzynowy z serii Dynamic
Force Engine oraz silnik elektryczny. Układ ma moc
160 kW (218 KM) i rozpędza auto do 100 km/h w
8,3 sekundy. Jednostka benzynowa to zupełnie
nowa, zbudowana od podstaw konstrukcja. Jej
sprawność cieplna wynosi aż 41%, co stanowi
rekord wśród obecnie produkowanych benzyniaków
(mowa tutaj oczywiście o produkcji seryjnej).
Przekłada się to na niskie zużycie paliwa przy
dobrych osiągach. Tak wysoką sprawność cieplną
uzyskano w szczególności dzięki wysokiemu
stopniowi sprężania (14 przy pracy w układzie
hybrydowym) oraz technologii szybkiego spalania.
Długi skok tłoka (stosunek skoku do średnicy tłoka
równy 1,2), kąt między zaworami ssącymi i
wydechowymi zwiększony do około 41 stopni, kanały
dolotowe o zmniejszonych oporach i gniazda >>>>
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Pięć lat później zadebiutowała Camry XV30. Ta
generacja była u nas oferowana do 2004 roku, czyli
do momentu wycofania modelu z r ynków
zachodnioeuropejskich. Jednak klienci z naszej
części świata nadal byli zainteresowani dużą
limuzyną Toyoty, dlatego też samochód zaczęto
importować z USA. To właśnie za Wielką Wodą
Camr y cieszyła się od zawsze największym
powodzeniem. W ciągu 36 lat rynkowej kariery
model ten zdobyło wiele nagród i wyróżnień. Auto jest
dostępne w ponad 100 krajach, a jego
dotychczasowa łączna sprzedaż przekroczyła 19
milionów egzemplarzy. Co roku salony Toyoty
opuszcza ponad 700 tysięcy sztuk Camry, co czyni ją
najpopularniejszym sedanem segmentów D/E na
świecie. Powrót na Stary Kontynent pomoże
zapewne w utrzymaniu tego trendu. Nowa Toyota
Camry, która już wkrótce zagości w europejskich
salonach, została zbudowana na platformie TNGA
(Toyota New Global Architecture), która gwarantuje
lepsze rozmieszczenie elementów napędu przy
jednoczesnym zmniejszeniu ich wymiarów. Efekt to
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>>>> zaworowe z powłoką napylaną laserowo umożliwiają
zasysanie do cylindra dużej ilości powietrza oraz jego silne
zawirowanie, a wieolootworkowe wtr yskiwacze
wtrysku bezpośredniego zapewniają prawidłowe
wymieszanie paliwa z zawirowanym powietrzem.
Dobrą dynamikę silnika zapewniają inteligentny
system zmiennych faz rozrządu ze sterowaniem
elektrycznym VVT-iE, niskoprofilowy wałek rozrządu,
zwar ty układ hydraulicznej regulacji luzów
zaworowych, korbowody o dużej wytrzymałości i
przepustnica o dużej szybkości reagowania. Do
niskiej emisji spalin przyczyniają się nowy układ
wtrysku paliwa D-4S (Multi-injection), głowica z
wbudowanym układem chłodzenia gazów EGR, nowy
katalizator, zmieniony układ kolektora wydechowego
i sterowanie strumieniem oleju smarującego
cylindry. Zastosowano także układ chłodzenia
napędu o zmiennej wydajności z elektryczną pompą
cieczy chłodzącej i elektrycznym termostatem.
Pompa oleju o płynnie regulowanym wydatku
pr zyczynia się do zmniejszenia strat
spowodowanych tarciem, gwarantując przy tym
właściwe smarowanie w każdych warunkach pracy
silnika. Sterownik mocy hybr ydowego układu
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napędowego wykor zystuje nowe elementy
półprzewodnikowe, które umożliwiły zmniejszenie
strat energii o około 10%. Jest także o 10% mniejszy
i o 20% lżejszy, dzięki czemu możliwe było
umieszczenie go nad przekładnią napędową. Silnik
elektryczny ma moc 88 kW (120 KM) i moment
obrotowy 202 Nm. Zastosowano w nim cewki o
zmienionej strukturze i mniejszej liczbie zwojów, a
także nowy rodzaj stali magnetycznej. Planetarną
przekładnię redukcyjną zastąpiono przekładnią
walcową, odznaczającą się o 20% mniejszymi
stratami. Umieszczenie silnika elektr ycznego
powyżej generatora pozwoliło zmniejszyć masę i
wymiary jednostki napędowej - zespół przekładni jest
o 30 mm krótszy od poprzedniego, w którym silnik i
generator umieszczone były współosiowo. Nowy
niklowo-wodorkowy akumulator trakcyjny o napięciu
nominalnym 244,8 V i pojemności 6,5 Ah zawiera
204 ogniwa. Jest o 11% mniejszy, a także lżejszy od
poprzedniego, co umożliwiło umieszczenie go pod
tylnymi siedzeniami i zwiększenie pojemności
bagażnika do 524 litrów. Nowa Toyota Camry trafi do
salonów w Polsce, podobnie jak w całej Europie
Zachodniej, w pierwszym kwartale 2019 roku.

Projekty SEAT-a
zmniejszające

NEGATYWNE
oddziaływanie
na środowisko

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne przez producentów samochodów
nie ogranicza się tylko do produkowanych przez nich modeli. Jest równie ważne na każdym
etapie ich produkcji.
Zdjęcie: SEAT
W latach 2011-2018 SEAT założył zmniejszenie
oddziaływania na środowisko o 25%. Zadanie to
wykonano całe dwa lata przed ustalonym terminem.
W ciągu ostatnich siedmiu lat SEAT ograniczył swój
wpływ na środowisko o 35,5% poprzez wprowadzenie rozwiązań i projektów maksymalizujących
zasoby i minimalizujących emisję we wszystkich
zachodzących w firmie procesach. Tylko w 2017 r. na
projekty związane ze zrównoważonym rozwojem
zainwestował około sześciu milionów euro. Teraz
producent obrał sobie za cel zmniejszenie wpływu
środowiskowego o 50% do roku 2025.
SEAT w porównaniu ze średnią w branży w Europie
zużywa około połowę energii potrzebnej do produkcji
pojazdu, 23% mniej wody i emituje 65% mniej CO2.
Jedną z najważniejszych inicjatyw środowiskowych
jest SEAT el Sol, największa elektrownia słoneczna w
branży motoryzacyjnej w Europie, składająca się z 53
000 paneli. Elektrownia, generuje rocznie ponad 17
milionów kWh, co wystarczyłoby na codzienne
ładowanie 3 milionów telefonów komórkowych bądź
zaspokojenie zapotrzebowania na energię 15tysięcznego miasta. Zlokalizowana jest w fabryce
SEAT-a w Martorell i zajmuje obszar 276 000 mkw,
co jest odpowiednikiem powierzchni 40 stadionów
piłkarskich.

SEAT promuje pomysł założenia ogrodu botanicznego
w parku Can Casas w Martorell; projekt polegałby na
zasadzeniu 80 różnych drzew rodzimych gatunków
oraz utwor zeniu str efy ochr ony r zekotki
śródziemnomorskiej. W projekcie ujęto możliwość
identyfikacji konkretnej flory i fauny w parku za
pomocą kodów QR.
Kolejnym projektem jest Claki, prowadzony w SEAT
Componentes. Wiąże się on z wysoką popularnością
hiszpańskiej oliwy z oliwek, która po zużyciu
zanieczyszcza obieg wody. SEAT zachęca
pracowników, aby nie wylewali oliwy w domu, ale
zbierali ją do specjalnego zbiornika na terenie firmy –
w zamian otrzymują taką samą ilość oliwy. Gdy
zbiornik się wypełni, oliwa jest utylizowana, a czysta
kadź wraca do SEAT-a.
BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

SEAT zamierza wprowadzić oszczędności rzędu 11,7
GWh rocznie w zużyciu gazu do podgrzewania wody
dzięki wykorzystaniu nowej instalacji odzyskującej
energię emitowaną przez piece, w których suszą się
nadwozia w jednym z warsztatów. Gorące powietrze
wznoszące się w górę kominów ogrzewa system
cyrkulacji wody, której następnie używa się w procesie
malowania karoserii. W ten sposób można odzyskać
dużą część energii wykorzystywanej do podgrzewania
wody. Co więcej, dzięki tej inicjatywie zapobiega się
emisji 2400 ton CO2 rocznie.
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Aby poprawić jakość powietrza w fabryce, SEAT
zaczął instalować również fotokatalityczną
nawier zchnię. Nawier zchnia składa się z
cementowych płyt zawierających tlenek tytanu.
Substancja ta, wchodząc w kontakt jednocześnie z
zanieczyszczeniami, światłem i tlenem, wywołuje
reakcję chemiczną, która rozkłada zanieczyszczenia
w powietrzu (NOx), przekształcając je w azotany
rozpuszczalne w wodzie. Nawierzchnia usuwa
zanieczyszczenia, sama się oczyszcza i ma działanie
antybakteryjne.
Nawierzchnia jest wykorzystywana w Centrum

Technicznym SEAT-a. Czter y tysiące metrów
kwadratowych nawier zchni fotokatalitycznej
zmniejsza zanieczyszczenia o 40%. Płyty redukujące
zanieczyszczenie zostaną potem wyłożone na 26 000
mkw chodników w całym kompleksie firmowym (co
powinno przynieść potencjalną redukcję o 5,2 tony
tlenku azotu rocznie). SEAT pracuje nad
zastosowaniem farb o takich samych właściwościach
odkażających, które pokr yją 147 000 mkw
powierzchni zewnętrznych ścian warsztatów.
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Driftmoon - Invictus

Zeskanuj kod
i kup płytę

W 2016 roku słowacki DJ i producent Juraj Klička, znany szerszej publiczności jako
Driftmoon, wydał swój pierwszy studyjny album "(R)Evolution". Krążek ten został
bardzo entuzjastycznie przyjęty przez fanów, krytyków czy też kolegów po fachu.
Po dwóch latach ten utalentowany artysta powraca z jeszcze większą porcją
rewelacyjnych dźwięków. Tym razem jednak, mamy do czynienia z czymś naprawdę
unikalnym.
W projekt pt. "Invictus" zaangażowali się nie tylko topowi producenci i wokaliści jak
Eco, The Thrillseekers, Robert Nickson, Giuseppe Ottaviani, Julie Thompson czy
Merethe Soltvedt. Oprócz typowo klubowych brzmień usłyszymy tu także elementy
orkiestralne oraz lektorów, wprowadzających
nas w tę niezwykłą historię utwór po utworze.
Scenariusz powstawał pół roku, a proces
tworzenia całego materiału trwał około 20
miesięcy. Efektem jest piękna opowieść o
miłości i odwadze, ale też o smutku i bólu po
stracie najbliższych. Emocjonalna podróż, w której słuchacz wielowymiarowo angażuje
się w fabułę i przeżywa ją na swój sposób. Epicki projekt, będący dziełem wyobraźni i
wielkich umiejętności.

Darren O`Sullivan
Osiem minut

PREMIERA: 11.07.2018

Wydawnictwo: Harper Collins, Tłumaczenie: Katarzyna Ciążyńska
Chris obiecał żonie, że wkrótce do niej dołączy. Wszystko dokładnie zaplanował,
starannie wybrał czas i miejsce. Osiem minut przed przyjazdem pociągu stanął przy
krawędzi peronu.
Sarah nie od razu zdaje sobie sprawę, że uratowała samobójcę. Powinna pójść
swoją drogą, ale czuje się odpowiedzialna za mężczyznę, któremu ból i desperacja
odebrały chęć do życia. Małomówny i tajemniczy Chris coraz bardziej ją intryguje,
powoli staje się jej obsesją. Chociaż on wyraźnie jej unika, Sarah zaczyna go śledzić,
a potem odwiedzać w domu. Dąży do zacieśnienia znajomości, nie wie, że byłoby
lepiej, gdyby niektóre sekrety na zawsze pozostały nieodkryte. Pozwól innym
kroczyć ścieżką, którą wybrali – nie próbuj ich zawracać, bo sam wylądujesz na
bezdrożu.

KSIĄŻKA

„Wielce utalentowany nowy autor”
John Marrs, autor The One i When You Disappeared
***
„Wyjątkowy i oryginalny pomysł, błyskotliwie zrealizowany. Ostatni rozdział
spowodował, że miałam serce w gardle! O’Sullivan to zdecydowanie autor, którego
należy obserwować.”
Phoebe Morgan, autorka The Doll House
***
”Absolutnie fenomenalny debiut!” - Rebecca Pugh
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***
„To jedna z najlepszych książek jakie kiedykolwiek czytałam. Wywoływała dreszcze strachu i trzymała mnie w napięciu od
początku do końca. Musisz ją kupić!” - Greta Halliday

CZAS WOLNY

Przełożył: Jerzy Kozłowski

Caleb Carr
Miasteczko Surrender

Liczba stron: 736, Wydawnictwo: Rebis
lubi pracować.
Przyglądałem się jego zasępionej twarzy.
– A tak, wiemy, wiemy, Pete. Ale coś jeszcze cię gnębi,
prawda?
Wahał się przez chwilę.
– Dobra… tylko się na mnie nie powołujcie, jasne?
Przyjechałem na miejsce przed Steve’em i jako pierwszy
gadałem z tymi ludźmi, niby rodziną. I cóż… przez te
wszystkie lata, kiedy jestem zastępcą szeryfa, chyba
nigdy jeszcze nie miałem do czynienia ze sprawą, która
by tak śmierdziała pod tyloma różnymi względami.
Zaczynając od tego, ilu przełożonych najwyraźniej
mocno się interesuje tym przeklętym śledztwem.
– Naprawdę? – spytałem z niezachwianą wiarą w
instynkt Pete’a. – W takim razie, cóż, cieszę się, że po
nas przyjechałeś. I nie martw się Weaverem. Już ja
sobie z nim poradzę.
– A tak – przytaknął Mike ze śmiechem, który tym razem
zabrzmiał bardzo szczerze. – Wszyscy widzieliśmy, jak
sobie radzisz z Weaverem. – Wyciągnął papierosa i
szturchnął zastępcę szeryfa. – Ale nie przejmuj się,
Pete, stylem pracy swojego szefa… jak sam
stwierdziłeś, wiemy, jak zwykle działa. I ma rację. To z
wielu powodów bardzo sprytna taktyka. Napuszczasz
ludzi na siebie i dzięki temu możesz się czasem
dowiedzieć rzeczy, których normalnie by ci nie
powiedzieli.
– Jestem wam wdzięczny – rzekł Pete z cichym
zadowoleniem. – I szeryf też, cokolwiek mówi. Bo żaden
z nas nie chce, żeby tym razem coś poszło nie
tak…
I znowu: zasygnalizowana jedynie sugestia, że
cokolwiek znaczy śmierć, którą przyjechaliśmy
obejrzeć, jest najnowszą z całej serii.
– „Tym razem”? – powtórzyłem jak echo, starając
się nie brzmieć zbyt natarczywie. – Pete?
Zechcesz wyjaśnić to, czego wyjaśnienia twój
szef tak starannie unikał?
– Nie martw się – powiedział Pete. – W końcu to
zrobi. Ale chce usłyszeć wasze zdanie bez
żadnych, jak to się mówi, sugerujących
stwierdzeń z naszej strony.
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Szeryf roześmiał się raz
jeszcze.
– Cierpliwości, doktorze,
nie zamierzam niczego
przed wami ukrywać. W
każdym razie tutaj
dziewczyna nie miała z narkotykami nic wspólnego, o tym wiemy,
chociaż sprawdzamy dalej, ale Weaver, technik i ich szefowie
uważają, zdaje się, że wciągnęła się w nałóg gdzie indziej. –
Steve znów zerknął w stronę przyczepy, zadowolony
najwidoczniej, że medyk sądowy i technik jeszcze się stamtąd
nie wyłonili. – I o tym między innymi chciałem z wami dwoma
pogadać. – Po czym dość niespodziewanie klepnął mnie w plecy
i roześmiał się głośno. – Bardzo nam pomogliście, chłopaki, przy
innych sprawach, nie myślcie sobie, że tego nie doceniam. Ale
uwierzcie mi, gdy mówię, że ten przypadek to zupełnie inna para
kaloszy. Coś tu porządnie śmierdzi i nie jestem nawet pewien,
czy sam rozumiem, o co w tym gównie chodzi. W każdym razie
jeszcze nie. Więc… – Znowu się roześmiał, usłużnie poprawił mi
krawat i wygładził marynarkę, dodając: – Chcę poruszyć temat,
którego nigdy jeszcze nie poruszałem, ani ja, ani Pete. Ale…
cóż, obaj doskonale wiemy, dlaczego was wypierdolili z ostatniej
roboty. – Mike już chciał odruchowo zaprotestować i przystąpić
do żarliwej obrony, ale Steve podniósł rękę. – Nie mówię, że
wierzymy w te brednie, które rozpuszczali na wasz temat wasi
szefowie albo tutejsi żurnaliści. Chcę tylko powiedzieć jedno… –
Nagle z twarzy Steve’a zniknął uśmiech i szeryf spojrzał mi
prosto w oczy. – Gdy tam wejdziecie i będziecie wymyślać te
swoje teorie i zbierać te wszystkie szczątki dowodów, których
nikt inny nie widzi, nie… spieprzcie… sprawy. Bo gdy stamtąd
wyjdziecie, muszę wiedzieć, czy Weaver autentycznie wciska kit i
to nie tylko dlatego, że wszyscy uważamy go za pieprzonego
palanta. Zgoda? – Nie czekając na odpowiedź, rzucił: – Okej! A
teraz idę sprawdzić, co te dwa sukinkoty tam robią tyle czasu.
Zostańcie tutaj i starajcie się zachowywać, jak gdyby, kurwa,
nigdy nic, zaraz wracam…
Spinetti zniknął za wiszącymi na jednym zawiasie drzwiami
domu na kółkach, zostawiając Pete’a z nieco skonsternowaną
miną.
– Przepraszam, chłopaki, że nie mogłem wam powiedzieć więcej
po drodze – rzekł zastępca szeryfa. – Miałem, mówiąc szczerze,
nadzieję, że Weavera jeszcze tu nie będzie. Ale wiecie, jak Steve
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Zeskanuj kod
i kup książkę

Książka autora kultowego ALIENISTY!
Wkrocz do mrocznego świata, w którym nikt nie może czuć się
bezpiecznie.
Na głębokiej prowincji stanu Nowy Jork dochodzi do brutalnych
morderstw. Mimo prób zatuszowania sprawy okazuje się, że wszystkie
ofiary są nastolatkami porzuconymi przez rodziców.
Ekscentryczny samotnik, doktor Trajan Jones, odkrywa, że za
morderstwami mogą stać bogaci i wpływowi mieszkańcy Nowego
Jorku. Gdy posługując się metodą opracowaną przez znanego z Alienisty doktora Laszlo Kreizlera, zbliża się do rozwiązania zagadki, nad
nim i jego współpracownikami zaczynają się zbierać ciemne chmury.
Miasteczko Surrender z ogromną dbałością o szczegół i wymiar
psychologiczny ukazuje zaścianek Ameryki i najbardziej bezbronne
ofiary świata na uboczu. Precyzyjnie punktuje główne grzechy,
których dopuszczają się w swojej pracy organy ścigania.
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Lars Kepler
Hipnotyzer

PREMIERA: 4.04.2018

Wydawnictwo: Dolnośląskie, Tłumaczenie: Rey-Radlińska Marta
W szwedzkim miasteczku Tumba dochodzi do brutalnej zbrodni – na oczach nastolatka
zostają zamordowane matka i młodsza siostra. On sam doznaje poważnych obrażeń. Jest w
szoku, co uniemożliwia złożenie wiarygodnych zeznań. Chłopiec to jedyny świadek zbrodni,
dlatego komisarz Joona Linna postanawia poddać go hipnozie.
Dziesięć lat temu psychiatra Erik Maria Bark zrezygnował ze stosowania hipnozy i
poprzysiągł nigdy do niej nie wracać. Za namową Linny łamie własne postanowienie, co
wywołuje lawinę dramatycznych zdarzeń…
"Kepler jest bardziej subtelny i bardziej przerażający niż Larsson."
Time
"Nowa gwiazda skandynawskiego kryminału, obok Larssona, Nesbo i Mankella."
Kirkus Reviews
KSIĄŻKA

"Pozycja obowiązkowa dla każdego fana kryminałów."
Booklist

Marta Obuch
Wiedźma duszona w winie

PREMIERA: 13.06.2018

Wydawnictwo: Filia
Bożena – stateczna pani menadżer jednego z banków – prowadzi uporządkowane, choć
dość przewidywalne życie, w którym nie ma miejsca na szaleństwa. Nieoczekiwanie
dziedziczy po wuju nieruchomość w małym miasteczku i odtąd już nic nie będzie takie samo.
Tym bardziej, że nieruchomość jest dość nietypowa i ma swoje tajemnice. Zawsze
elegancka Bożena stawia się na miejscu i musi zmienić pantofelki na gumiaki. I nie tylko.
Zmiany w jej życiu zajdą na znacznie głębszych płaszczyznach i będą dotyczyć serca, które
(dotychczas zimne i nieporuszone) zaczyna bić mocniej. A są ku temu… dwa dorodne
powody. Bożena musi więc mądrze wybrać, choć ma coraz mniej czasu. W odziedziczonym
budynku działa małe bistro, w którym może sprawdzić się jako kucharka – podejmuje więc
wyzwanie. Okazuje się również, że miasteczko tylko pozornie jest oazą spokoju: dojdzie w
nim do szeregu zdarzeń, które wstrząsną mieszkańcami. Bożena ma z tym ścisły związek…
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Karst Iga
Ciało Adama Korczyńskiego, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego,
znanego w całym świecie orchidologa, zostaje znalezione w lesie.
Policja stwierdza brutalny mord. W trakcie rutynowych czynności
śledczych funkcjonariusze odkrywają tajemniczy zapisek. Ustalają też,
że z domu denata zniknął rzadki, XIX-wieczny album botaniczny. Czy
jego kradzież jest motywem zbrodni? A może ta wiąże się z cennym
okazem storczyka? Sprawa komplikuje się dodatkowo wraz
z ogłoszeniem testamentu profesora. Bardzo zaskakującego
testamentu…Oficjalne śledztwo powierzone zostaje komisarzowi
Michałowi Orskiemu. Na prośbę wnuka profesora zagadkę morderstwa
stara się rozwikłać również mecenas Anita Herbst. W ogrodzie willi
naukowca natrafia na szkielet, który znika tuż przed przyjazdem
policji... Jaki rezultat przyniesie podwójne śledztwo?
Pierwsza książka o dociekliwej mecenas Anicie Herbst i komisarzu
Orskim z nowej serii kryminalnej Pensjonat Biały Dwór.
Liczba stron: 384, Wydawnictwo: Wydawnictwo Szara Godzina
– A… tak czysto hipotetycznie… – zaczęła Anita.
– No… – Kinga zachęciła ją do dalszego mówienia.
– Załóżmy, że gdzieś tutaj znajduje się czarna orchidea.
Czy byłabyś w stanie nam ją wskazać?
– Storczyki dzielimy na oznaczone i nieoznaczone
hybrydy. Nieoznaczone hybrydy to takie jakby kundelki.
Niegatunkowe mieszańce. Storczyki oznaczone to z
kolei takie, które mają swoją konkretną nazwę. Często
też podaje się ich pochodzenie, czyli gatunki rodziców.
Te wszystkie informacje zapisuje się na małych
plakietkach wtykanych do doniczek.
Kinga wyjęła z jednej z doniczek plakietkę i pokazała
Anicie.
– A gdyby roślina nie miała opisu, to byłabyś w stanie
określić, jaki to gatunek?
– Pełna identyfikacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy
mamy do dyspozycji całą roślinę. To znaczy, że musimy
trafić na moment, kiedy kwitnie. Rzut okiem na same
liście najczęściej nie wystarczy, żeby poprawnie
zaklasyfikować dany okaz.
– Więc… Czysto teoretycznie… Gdyby profesor z
jakiegoś ważnego egzemplarza wyjął plakietkę
identyfikacyjną i postawił tego kwiatka między innymi
storczykami bez plakietek, to nie dałoby się tego
ważnego egzemplarza namierzyć gołym okiem?
– Tak. Ale jeśli myślisz, że ukrył tu czarną…
Anita stanowczo ucięła.
– Nie! Przyjęłam do wiadomości twoje wyjaśnienia.
Zastanawiam się tylko nad tym, co profesor mógłby
nazwać „czarną orchideą”. I przyszło mi coś do
głowy. Mógłby to być jakiś szczególny egzemplarz
storczyka. Niekoniecznie z czarnymi kwiatami.
Cenna sadzonka, o której profesor mógłby w
przenośni mówić „czarna orchidea”.
– Rozumiem. Chodzi ci cenną orchideę, która
wcale nie ma czarnych kwiatów?
– Tak.
Kinga, stojąc nieruchomo, przesunęła wzrokiem
po roślinach. Wyraźnie zastanowiło ją to, co
powiedziała Anita. Po krótkiej chwili poruszyła się
i zrobiła krok w tył. Dała tym do zrozumienia, że
całkowicie dystansuje się od tego pomysłu.
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Kinga rozglądała się po
oranżerii. Wilgotność
powietrza sięgała stu
procent. W mokrej duchocie oddychało się z trudem. Odurzający
zapach storczyków równocześnie zachwycał i przytłaczał
intensywnością. Wśród soczystej zieleni liści wibrowały: żółcie,
róże, pomarańcze, czerwienie i purpury. Pędy z setkami
drobnych kwiatów przypominały stada motyli. Pomiędzy nimi od
najmniejszych podmuchów powietrza drgały gałązki Adiantum.
Kompozycję uzupełniały wielkokwiatowe Phalaenopsis i
Cattleya. Można było poczuć się jak w deszczowym lesie
Amazonii.
Anita postanowiła wrócić do wcześniej porzuconego tematu.
– Zastanówmy się, o co chodzi z notatką profesora o czarnej
orchidei. Dlaczego policja się tym interesuje?
– Poczekaj… Żeby była jasność… – powiedziała Kinga. – Nie
jestem pewna, czy policja interesuje się napisem z notesu. Czy
w ogóle o nim wie. Policjant, który mnie przesłuchiwał, zapytał,
czy profesor mógł odkryć czarną orchideę. Od razu skojarzyłam
to z tym napisem. Ale nie wiem, dlaczego policjant pytał mnie o
czarną orchideę.
– Może ma brakującą kartkę z notesu – podsunął Sebastian.
Anita nie spuszczała wzroku z Kingi.
– Co odpowiedziałaś policji? – spytała.
Fajkowska wzruszyła ramionami.
– Roześmiałam im się w twarz. Adam nie mógł wyhodować
czarnej orchidei. Taki storczyk nie istnieje. Rośliny nie
wytwarzają czarnego barwnika.
– Są przecież czarne tulipany, petunie, róże – zaoponował
Korczyński.
– Mhym – potwierdziła Kinga. – Tak jak czarne orchidee.
– Widziałem w katalogu z cebulkami tulipanów…
Fajkowska zbyła go machnięciem ręki.
– Bujda na resorach z tymi tulipanami – skomentowała krótko. –
Znam nawet kilka konkretnych orchidei sprzedawanych jako
czarne. Na przykład Monnierara Millennium Magic „Witchcraft”
albo Maxillaria schunkeana. Wspaniałe rośliny. Na zdjęciach
wyglądają jak czarne. Ale w rzeczywistości czarne nie są. Są
ciemnopurpurowe. Tak samo jak czarne róże, czarne tulipany,
petunie czy bratki. Jeżeli przyjrzelibyście się im z bliska,
zobaczylibyście bardzo ciemny, bordowy kolor. Bliski czerni.
Bliski czerni, ale nigdy czarny. Czarne kwiaty nie istnieją. Koniec
i kropka. Po temacie.
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Mróz Remigiusz
Hashtag

PREMIERA: 18.07.2018

Wydawnictwo: Czwarta Strona
Jedna przesyłka zmieniła jej życie.
"Twoja paczka już na ciebie czeka!" – brzmiała wiadomość, która wydawała się zwykłą
pomyłką. Tesa nie spodziewała się żadnej przesyłki, niczego nie zamawiała w sieci – a nawet
gdyby to zrobiła, z pewnością nie wybrałaby dostawy do paczkomatu. Jeśli nie musiała, nie
wychodziła z domu. Postanowiła jednak sprawdzić tajemniczą przesyłkę – i okazało się to
największym błędem, jaki kiedykolwiek popełniła. Wpadła bowiem w spiralę zdarzeń, która
miała zupełnie odmienić jej życie…
Gdy Tesa na nowo odkrywa swoją przeszłość, przez media społecznościowe przetacza się
nowy trend. Kolejni internauci zamieszczają wpisy z hashtagiem #apsyda. I nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane były za zaginione.
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"Wywołuje dreszcze." - Sylwia Chutnik
"Rasowy thriller!" - Playboy
"Przepadniesz!" - Pocisk
"Omota czytelnika." - Kurier Poranny
"Aż do ostatniego słowa nie wiadomo, co jest prawdą, a co psychozą." - Elle
"Wie o Tobie więcej, niż się spodziewasz!" - TVN Style
"Szalony rollercoaster." - Dzika Banda

James Rollins
Ostatnia wyrocznia

PREMIERA: 25.07.2018

Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Bogusław Stawski
NAUKA, MITOLOGIA, RELIGIA I WARTKA AKCJA W JEDNYM!
Wyobraźnia Rollinsa nie zna granic – każda kolejna książka jest niepowtarzalna, pełna
zaskakujących zwrotów akcji i niesamowitego tempa!
Rok 398, świątynia Apollina w Delfach na górze Parnas. Z rozkazu cesarza Rzymu legionista
zabija Pytię – kobietę zasiadającą na tronie wyroczni wielbionej przez władców i zdobywców
antycznego świata.
Waszyngton, czasy współczesne. Na rękach Pierce’a umiera starszy człowiek, śmiertelnie
postrzelony przez snajpera. Okazuje się, że zabity to profesor neurologii Archibald Polk,
jeden z współzałożycieli Sigmy. Dlaczego zginął? Odpowiedź może ukrywać zakrwawiona
grecka moneta przedstawiająca świątynię w Delfach…
Polk był jednym ze współpracowników tajnego Projektu JASON, w którym na zlecenie rządu
wybitni naukowcy prowadzili badania nad autystycznymi dziećmi odznaczającymi się
KSIĄŻKA
wyjątkowym talentem. Grayson i agenci Sigmy będą musieli przemierzyć cały świat – od
Waszyngtonu, przez indyjskie slumsy i napromieniowane ruiny Czarnobyla, po opuszczone podziemne miasto w Uralu – by
rozwikłać zagadkę , której korzenie sięgają starożytnej Grecji. I powstrzymać szaleńca, który nie zawaha się przed
zgładzeniem jednej czwartej ziemskiej populacji, by urzeczywistnić swój plan zdobycia niczym nieograniczonej władzy…

Felicia Yap
Wczoraj

PREMIERA: 1.08.2018

Wydawnictwo: W.A.B., Tłumaczenie: Jacek Żuławik
Jak znaleźć mordercę, gdy pamiętasz tylko to, co zdarzyło się… WCZORAJ
To brzmi jak przepis na thriller doskonały: intrygująca zagadka kryminalna, mroczne sekrety
i rzeczywistość niczym żywcem wyjęta z powieści science-fiction... O ten debiut zabijali się
wydawcy! Claire to monoska. Podobnie jak trzy czwarte Brytyjczyków jej pamięć
krótkotrwała obejmuje zaledwie jeden dzień. Awans społeczny zawdzięcza małżeństwu z
Markiem, duosem, którego pamięć sięga dwa dni wstecz. Mark jest znanym pisarzem,
właśnie stawia też pierwsze kroki w polityce. Są razem szczęśliwi, a przynajmniej to właśnie
Claire zapisała w swoim dzienniku. Do czasu, gdy nurt rzeki Cam wyrzuca na brzeg kobiece
ciało. W policyjnym śledztwie wszystkie tropy prowadzą do Marka... W jaki sposób można
jednak odkryć prawdę, skoro po dwóch dniach nic się już nie pamięta?
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"Bardzo pomysłowa, diabelnie ciekawa i oryginalna na tle innych powieści sensacyjnych.
Felicia Yap w pełni wykorzystała swój intrygujący pomysł."
Publishers Weekly

"Autorka w kunsztowny sposób kreśli postacie narratorów, którym nie można wierzyć; przemyślnie łącząc prawdę, fikcję i
fałszywe tropy z przeszłości."
Chicago Tribune

SERWIS
SAMOCHODÓW AMERYKAŃSKICH
30-424 Kraków, ul. Koœciuszkowców 16
tel. (12) 268 13 97
- naprawy, regulacje, przeglądy
- części zamienne
- naprawy automatycznych skrzyń biegów

www.

lampyostrzegawcze.pl
SPRZĘGŁA

AMORTYZATORY

UKŁADY ROZRZĄDU

CONTITECH

HURTOWNIA CZĘŚCI
SAMOCHODOWYCH

RABAT DLA TAXI
DOSTAWA GRATIS
AUTO SERVICE
EURO-MOTO-CAR S.C.

tel. 501 172 488
ul. Niepołomska 54
(drugi warsztat)
31-572 Kraków

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WSZYSTKICH MAREK
mechanika, elektronika
klimatyzacja
sprzedaż oryginalnych części
do Renault
remonty silników - benzyna, diesel
remonty mechaniczne
aut zabytkowych
Specjalizacja auta FRANCUSKIE

KNECHT

FILTRY

SONDY, ŚWIECE

HAMULCE

ELEMENTY
ZAWIESZENIA

USZCZELKI

HAMULCE

CHEMIA
WARSZTATOWA

ROLKI
NAPĘDOWE

Auto Serwis Tomasz Gadzina
wszystkie marki - specjalność samochody francuskie
Regeneracja
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Wyprodukowano w Polsce
Wydawca:
Firma Usług Reklamowych "KATALOG"
31-159 Kraków, Aleja Juliusza Słowackiego 17A
Wszelkie prawa zastrzeżone.
"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 nadesłanych 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 odpowiedzialność prezentowanego Reklamodawcy. Wydawca ma
prawo odmówić umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy.
wyd. A : KRAKÓW, numer zamknięto: 27.07.2018
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e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl

www.katalogdlakierowcow.pl

www.katalogdlakierowcow.pl motoryzacja inaczej

Wieliczka, ul. Narutowicza 24
tel. 12 686 30 60, 12 686 30 61
tel. 12 686 10 66, 12 686 10 55
www.autoeuro.com.pl

PASKI KLINOWE
I ROZRZĄDU

Części do
wszYstkich aut

L
- DETA
HURT

Nazwy firm i ich znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i są zastrzeżone przez ich właścicieli

zapraszamy: pn. - pt. 8-17
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- renowacja mebli
( współczesne i antyki )
- wystroje
wnętrz i lokali
wg. indywidualnego
projektu

- tapicerka
skórzana i welurowa
- pokrowce na siedzenia
- naprawa foteli

Lakiery w aerozolach

KRAKÓW
Al. 29-go Listopada 154
tel. (12) 415-15-57

MECHANIKA
ELEKTROMECHANIKA

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

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

SPECJALIZACJA:

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"
www.ubezpieczeniamateczny.pl
e-mail: mateczny@interia.pl , tel.

510 510 504

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

C
MO

PRO

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

!!

JE!

15

towarzystw
w jednym
miejscu

Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne
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nowe opony
przekładki opon
klimatyzacja
elektromechanika
mechanika
części zamienne
elektroniczna diagnostyka

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

Następny numer już we wrześniu. Weź go - jak zawsze - ze swojej
ulubionej stacji benzynowej lub zamów do domu czy firmy na www.prenumerata.kdk.pl
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LAKIERY SAMOCHODOWE
NARZĘDZIA LAKIERNICZE

TAPICERSTWO
MEBLOWE
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