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TŁUMIKI

Kraków,
ul. Żółkiewskiego 28
(Rondo Grzegórzeckie)

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
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Katalizatory - Haki / Wulkanizacja
Pompowanie azotem

DO
SAMOCHODÓW
FRANCUSKICH

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

PRUSY, ul. Kocmyrzowska 162

32-010 Kocmyrzów
tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352
pn.-pt.: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 13.00
www.auto-radar.pl
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TEST I Skoda Superb MY 2020 2.0 TSI 190 KM DSG Laurin & Klement

Stereotypy i obiegowe
opinie niejednokrotnie

są zgubne
i krzywdzące
Miejskie legendy, mądrości ludowe oraz słowa zasłyszane gdzieś od kogoś są podstawą obiegowych
opinii i tworzenia stereotypów. To z nich wiemy, nie mając w ogóle do czynienia z produktem czy też
miejscem, jakie ono naprawdę jest. Znając je zaczynamy zachowywać się jak automat, na zasadzie
skojarzeń. Kiedy słyszymy Wisła, od razu „przed oczami” mamy Adama Małysza, Skoda – prosty i tani
samochód dla ludu. Kierując się nimi robimy sobie krzywdę traktując je jako jedyną i niepodważalną
wyrocznię.
Robert Lorenc
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Gdybym kierował się tylko nimi, nigdy nie pojechałbym
do Wisły (nie pasjonuję się skokami narciarskimi), jak
również nie miałbym ochoty na spędzanie godzin za kierownicą Skody, po co marnować czas. Oznaczałoby to, że
popełniłem jeden z większych grzechów zaniechania.
Dla Wisły Adam Małysz ciągle jest ważną osobą, ale
niejedynym magnesem, który powinien sprowokować
nas do jej odwiedzenia, a Skoda znacząco przewartościowała oferowane przez siebie modele, nie tylko
Superba.
Testowany egzemplarz był w najbogatszej wersji
wyposażenia, co dało się odczuć już przy pierwszym
kontakcie. Schowki w drzwiach wyścielone zostały
materiałem, tak samo jak gniazda pasów
bezpieczeństwa. Schowek przed pasażerem co
04 prawda jest tak mały, że nie zmieścimy w nim teczki

A4, ale jego część zajmował odtwarzacz CD. Jest za
to oświetlany i klimatyzowany (z regulacją nawiewu),
identycznie jak schowek w podłokietniku. Znalazło
się również miejsce na standardowe gniazda USB,
schowek na okular y (brawo) oraz gniazdo
zapalniczki. Elegancji wnętrzu dodaje podświetlenie
w kilku kolorach (do wyboru) elementów dekoracyjnych na drzwiach oraz przednim pasie deski
rozdzielczej. Bagażnik – duży, o płaskiej podłodze –
posiada gniazdo 12V i możemy (sprawnie, bez
wykonywania kankana za tylnym zderzakiem)
otworzyć go automatycznie. Dopełnieniem jest
podświetlenie miejsca na nogi tak z przodu, jak i z
tyłu. Superb posiadał również wszystkie ułatwiające
codzienne życie dodatki, którymi zasłynęła Skoda.
Do dyspozycji mamy zatem: parasolkę w drzwiach,
uchwyt na bilet parkingowy na przedniej szybie,
skrobaczkę w klapce wlewu paliwa, wyciągane

Z tyłu jest tak dużo miejsca,
że można by tam zrobić
zebranie zarządu niejednej
spółki.

RP (będącą darem Śląska i Ślązaków; jej pierwszym
gospodarzem był prezydent Ignacy Mościcki). Jeżeli dasz
namówić się na spacer – po płaskim – deptak w centrum
miasta będzie idealnym miejscem. Takie miejsca kojarzą ci
się z tłumem ludzi? W sezonie tak, ale przecież Wisła nie jest
miejscowością, która zamykana jest po sezonie zimowym,
możesz do niej przyjechać każdego dnia roku. Zobaczysz za
to kamienne rzeźby niedźwiadków, odnowiony skwer, a jak
poczujesz się zmęczony będziesz mógł odpocząć w jednej z
„deptakowych” kawiarni. Prawda, że to zdecydowanie więcej
niż pierwotnie myślałeś? A to jedynie wycinek tego, co
spotkasz na miejscu.
Jednak do Wisły trzeba jakoś dojechać, dlatego wróćmy
do Superba. Centralny monitor jest dotykowy i nie posiada
żadnego fizycznego przycisku. System audio (z regulowanym
stopniem pogłaśniania w zależności od prędkości jazdy)
sprawuje się bardzo dobrze. Jego mankamentem nie jest
jakość dźwięku, a szybkość procesora, która nie pozwala na
słuchanie podzielonych miksów, bez przer w między
utworami. Chyba Skoda zdała sobie sprawę z tej ułomności,
gdyż do dyspozycji mamy odtwarzacz CD niwelujący tą
niedoskonałość. Nawigacja (z pojawiającymi się przyciskami
nawigacyjnymi po zbliżeniu ręki) zachowuje się jakby wcale
nie chciała być w Superbie. Czas jej uruchomienia
przypomina czasy wgrywania gier za pomocą dyskietek, trwa
to mniej więcej tak samo długo. Kiedy jednak wykażemy się
odpowiednią cierpliwością, z jej pracy będziemy zadowoleni.
Lubisz mieć wybór, co chcesz widzieć przed sobą? Proszę
bardzo, za jedyne 1850 PLN możesz dokupić (dostępny w
testowanym egzemplarzu) Virtual Cockpit. Jest to cyfrowy
zestaw wskaźników, który pozwala na prawie dowolne
skonfigurowanie w kilku wariantach informacji przed
kierowcą według jego preferencji i potrzeb.
Fotele zapewniają właściwy komfort podróżowania, tak
pod względem wielkości, jak i twardości. Przednie – zarówno
kierowcy, jak i pasażera – posiadają elektryczną regulację
we wszystkich kierunkach oraz pamięć dla trzech
>>>>
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oświetlenie bagażnika stające się latarką, czy też
organizery przytwierdzane w dowolnym miejscu
podłogi bagażnika, które zapobiegają przesuwaniu
się ładunku po nim. Skoda nie zapomniała też o
amatorach nart i Superb został wyposażony w
specjalny otwór w tylnej kanapie do ich przewożenia.
Całość uzupełnia (w nocy) podświetlenie wokół
drzwi, jak również wyłączane z opóźnieniem światła
mijania. Miłym dodatkiem jest świecący na podłożu
hologram z logo Skody poruszający się wraz z
otwieranymi drzwiami. Prawda, że w niczym nie
przypomina to prostego samochodu dla ludu? Tak
samo jest z Wisłą. Sprowadzanie jej do Adama
Małysza jest krzywdzące, chociaż niezaprzeczalnym
faktem jest, że rozpragował on miasto jak nikt inny.
Wisła ma jednak do zaoferowania zdecydowanie
więcej niż coroczny konkurs skoków narciarskich.
Nawet jeżeli jesteś osobnikiem, który nie lubi
spacerować, a najwyższy zdobyty przez ciebie szczyt
kończy się w miejscu, gdzie nie możesz wyjechać
samochodem nie będziesz skazany na przebywanie
w hotelu. Możesz podziwiać widoki roztaczające się z
ulicy Spacerowej czy też szczytu Cieńków. Zobaczyć
zaporę w Wiśle Czarne przy jeziorze Czerniańskim
oraz znajdującą się nieopodal rezydencję Prezydenta

PLAC TARGOWY
BIEŃCZYCE
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samodzielnego ustawienia temperatury, czy też duży
podłokietnik z dwoma miejscami na napoje.
Superb stworzony jest do pokonywania długich
odcinków, i to nie tylko dzięki dużemu zasięgowi na baku
paliwa, przy średnim spalaniu (w teście) wynoszącym
8,2 l/100 km. Silnik zapewnia dobrą dynamikę, tak
na autostradzie (przy wysokich prędkościach), jak i
poruszając się krętymi, górskimi drogami. Tandem
silnika ze skrzynią biegów może pracować w trybach:
Eco, Comfort, Normal (zawsze na nim odpalany jest
silnik), Sport oraz Individual. Skrzynia biegów DSG
została dobrze wkomponowana w Superba. Przy
standardowym ustawieniu (D) sprawnie znajduje
biegi, a i w momencie nagłego przyspieszenia nie
wykazuje zbyt dużego opóźnienia w działaniu. Posiada
tendencję do żeglowania (jakbyśmy wrzucili na luz) co,
06 szczególnie jak poruszamy się w górach, może

góra: zamek dolny
dół: skwer w centrum miasta

na samochód klasy, którą reprezentuje – jest w środku głośny. Pod względem natężenia docierających do
naszych uszu dźwięków, bliższy jest on autom
kompaktowym niż luksusowym.
Testowany egzemplarz wyposażony został „pod
korek” w systemy wspomagające ułomność kierującego. Wszystkie je możemy wyłączyć i nie zostaną
one ponownie aktywowane (wyjątkiem jest Front
Assist) po włączeniu silnika. Rewelacja. Działają
sprawnie i pewnie wzbudzając zaufanie. System
start-stop jest nadaktywny, jak pies szykujący się do
wyjścia na spacer, jeszcze nie stoimy, a on już
„przebiera nogami”, żeby zaakcentować swoją obecność i wyłączyć silnik. System utrzymania samochodu w pasie ruchu (Lane Assist) wymusza trzymanie
się środka pasa. Dla doświadczonego kierowcy jest
to męczące i powoduje ciągłą walkę z nim.
>>>>

Skoda Superb Laurin & Klement

góra: widok z ul. Spacerowej
dół: zapora w Wiśle Czarne przy jeziorze Czerniańskim

powodować dyskomfort za kierownicą. Rozwiązaniem jest przełączenie jej na S, wtedy cały czas
mamy do dyspozycji bieg co powoduje szybszą
reakcję na pedał gazu, silnik wchodzi na wyższe
obroty oraz wspomaga nas - chociażby w trakcie
zjazdu - powodując większą pewność pokonywania
zakrętów. Uzupełnieniem jest adaptacyjne zawieszenie (DCC), które działa praktycznie niezauważalnie,
takie przynajmniej jest pierwsze wrażenie. Jednak
już po chwili odczuwa się jego działanie. Po zmianie
ustawienia z Comfort na Sport Superb staje się
wyraźnie mniej czuły na zawirowania powietrza przy
wysokich prędkościach. Tak, inżynierowie mogą czuć
się usatysfakcjonowani ze swojej pracy. Pewnie byli i
na chwilę poszli świętować, co skrzętnie wykorzystał
księgowy i częściowo popsuł ich pracę. Suberb – jak

TEST

>>>> ustawień. Elektryczna jest również regulacja odcinka
lędźwiowego. Wyposażone zostały tak w ogrzewanie, jak i
wentylację. Żeby jednak ją włączyć musimy uruchomić
ogrzewanie fotela, wtedy na centralnym wyświetlaczu pojawi
się wybór, czy chcemy uruchomić wentylację czy ogrzewanie
– trochę to skomplikowane. Z tyłu jest tak dużo miejsca, że
można by tam zrobić zebranie zarządu niejednej spółki.
Niestety, jeżeli ma to być samochód dla prezesa, może nie
być on nastawiony do Superba w sposób do końca
entuzjastyczny. Przyczyną jest brak możliwości regulacji kąta
pochylenia oparcia tylnej kanapy, a to wybrane przez
producenta nie wszystkim może odpowiadać. Wrażenia nie
są w stanie zmienić tylne dywaniki, które posiadają
specjalną poduszkę (do ustawienia w dowolnym miejscu),
poprawiającą komfort stopom. Z pewnością jednak docenić
należy podgrzewane fotele, jak również możliwość
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poniżej: widok ze szczytu Cieńków w Wiśle Malince

zaskoczyły i udowodniły, że stereotypy w ich
przypadku dawno straciły swoją ważność. To był
naprawdę świetnie spędzony czas, a gdyby nie
marketingowcy Skody mogło być nawet jeszcze
lepiej. Wymyślili oni bowiem dla Superba hasło
„nowa definicja luksusu”. Nie dość, że jest ono na
wyrost, to jeszcze wzbudziło wesołość u niektórych
producentów. To wart zainteresowania model, ale
nie formułuje na nowo definicji luksusu. Trochę
pokory by nie zaszkodziło, bo jest co poprawiać.
k
dk

Dziękuję firmie InterAuto – Autoryzowanemu Dealerowi Skody –
z ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie za użyczenie samochodu do
testu oraz UM w Wiśle za pomoc w jego realizacji.

Skoda Superb Laurin & Klement

prędzej będziesz poruszał się na nich w dzień,
niż na światłach dziennych przy ograniczonej
widoczności. Dzięki zastosowanym światłom
adaptacyjnym jazda nocą jest równie
przyjemna jak w dzień. Nie dość że automatycznie przełączają się pomiędzy światłami
drogowymi a mijania (po zlokalizowaniu pojazdu jadącego z przeciwka), to jeszcze po wykryciu zakrętu tworzą wysoką łunę, która znacząco
podnosi bezpieczeństwo prowadzenia
Superba, pokazując kierowcy parabolę jazdy.
Czujniki parkowania (przednie i tylne) są
nadwrażliwe, jakby zdawały sobie sprawę z
faktu, że nie zostały zamontowane w
podstawowej wersji Superba i mają dbać o jego
zewnętrzne poszycie. Alarmowy sygnał ciągły,
który informuje, że przeszkoda znalazła się w
strefie komfortu ich pracy i lada moment
uszkodzi nadwozie, wydobywa się już w
momencie kiedy mamy jeszcze około 20 centymetrów wolnej
przestrzeni. Dodatkowo przednie czujniki aktywują się
automatycznie tylko w momencie kiedy wcześniej
poruszaliśmy się do tyłu. Asystent wyjazdu ostrzeże
nas przed zbliżającym się pojazdem, jednak jeżeli
będzie on poruszał się szybciej, może tego nie zdążyć
zrobić. Za to wskazania kamery cofania są precyzyjne
i pozwalają na płynne sterowanie Superbem.
Superb jest ciekawym i udanym modelem, co
potwierdzały nawet przypadkowo spotkane – przy
okazji realizowania sesji zdjęciowej w Wiśle – osoby.
Wzbudzał on zainteresowanie i zaciekawienie, jednak
(cóż, taką opinię wyrobiła sobie Skoda w Polsce)
08 według wielu ocen Skoda nie powinna aż tyle

kosztować. A kosztuje jak na tę markę niemało,
jednak jak na segment, który reprezentuje i
wyposażenie, którym dysponuje jej cena została
skalkulowana z wyczuciem. Testowana wersja (wraz
z dodatkami) została wyceniona na 176 950 PLN. Po
ich odjęciu cena zatrzyma się na 164 400 PLN (z
wliczonym kosztem lakieru – 4200 PLN). Jednak
wtedy pozbawieni będziemy m.in.: tempomatu
adaptacyjnego, systemu czytającego znaki,
podgrzewanej przedniej szyby (całość stanowi pakiet
Comfort i wymaga dopłaty 3300 PLN), bocznych
poduszek powietrznych na zewnętrznych miejscach
tylnej kanapy (1350 PLN), wirtualnego kokpitu
(1850 PLN), czy chociażby wentylowanych foteli
przednich (2100 PLN).
Tak, wizyta w Wiśle, jak i Skoda Superb mile mnie

TEST

>>>> Nie możemy dojeżdżać do krawędzi – w ramach pasa –
przygotowując się do pokonania zakrętu. Zdecydowanie
lepiej sprawuje się w wersji pasywnej, ostrzegając tylko o
przekroczeniu linii drogi. O ile nie można mieć większych
zastrzeżeń do działania zainstalowanych systemów, to do
ich podatności na warunki atmosferyczne już tak. Po nocy,
kiedy na samochodzie znajdował się jeszcze szron, tuż po
odpaleniu Superba, przez długi okres (aż nawigacja zdążyła
zorientować się, że czas najwyższy popracować i zdążyła się
uruchomić) atakowany byłem komunikatami o nie
działających systemach. Na szczęście po niedługim czasie,
szron odpuścił, a systemy zgłosiły swoją gotowość i
zaangażowanie do pracy.
Automatyczne światła działają sprawnie, a ich czułość
jest na tyle wysoka, że potrafią włączyć światła mijania w
słoneczny dzień po wjechaniu w większy cień. Oznacza to, że

Kulisy testu,

czyli trasa i Centrum Green Hill

Pokój sielski

Kierując się do Wisły wybraliśmy najczęściej obieraną trasę,
czyli autostradę A4 (płatną 20 PLN), jednak później – zamiast przez
Pszczynę – pojechaliśmy przez Żory. Nie licząc, tradycyjnego
zresztą, wysokiego natężenia ruchu na autostradzie, jest ona
przyjemna w podróżowaniu, a – jeżeli nie będziesz miał szczęścia –
to i możesz się na niej wyspać. Tak, również za kierownicą. GDDKiA
Pokój egzotyczny
postanowiło przeprowadzić gruntowny remont (ma trwać do grudnia
2021 roku) i ruch na odcinku od Ustronia do Wisły w bardzo dużej
mierze odbywa się wahadłowo. Do Krakowa wracaliśmy przez
Szczyrk i Andrychów. Jest to bardziej wymagająca trasa,
niejednokrotnie przebiegająca przez tereny zabudowane, ale
przynajmniej nie uświadczymy na niej żadnych robót drogowych. Tak
w jedną, jak i drugą stronę czas przejazdu był podobny i oscylował w
okolicy 2,5 godziny.
Naszym punktem wypadowym i miejscem noclegu (ale nie tylko)
w Wiśle było Centrum Green Hill. Dla nas umiejscowienie hotelu
okazało się doskonałe. Z jednej strony blisko centrum (800 metrów
od rynku), a jednak na uboczu. Jeżeli „złapiesz” lenia lub po prostu
najdzie cię ochota na „nicnierobienie” możesz doskonale to
zrealizować nie ruszając się z hotelu. Do dyspozycji masz leżaki
Pokój amore
umiejscowione na przyhotelowej łączce lub taras. Akompaniować
będzie ci szum przepływającego przy hotelu strumyka i z rzadka
przejeżdżający pobliskim – historycznym – mostem skład pociągu.
Centrum Green Hill mieści się na wzgórzu, co samo w sobie
stanowi dodatkową, widokową, atrakcję. Powoduje również, że
każdorazowa próba przemieszczania się (również po hotelu bo nie
posiada windy) wiąże się z przemieszczaniem się w górę lub dół.
Jego wyróżnikiem – na tle innych hoteli – jest niespotykane
umiejscowienie SPA. Znajduje się ono na ostatnim (trzecim) piętrze
hotelu. Ilość dostępnych produktów przy śniadaniu najprościej
można określić jako domowe. Bez problemu znajdziesz to, na co
masz ochotę, ale nie rozbolą cię nogi od stania i przyglądania się
wszystkiemu. Posiłki oferowane w restauracji, jak również ich ceny
powodują, że udawanie się „na miasto” aby coś zjeść nie ma
najmniejszego sensu.
W dobie standaryzacji wszystkiego, gdzie każdy hotel danej sieci ma wyglądać tak samo Centrum Green Hill jest
miłym wyróżnikiem. Oprócz standardowych pokoi do dyspozycji gości dostępne są pokoje tematyczne różniące się
między sobą wystrojem i oferowanym nastrojem. To miły dodatek, możesz być w Centrum Green Hill kilkukrotnie, za
każdym razem spać w innym tematycznym pokoju i mieć wrażenie, że za każdym razem to inny hotel. Taka zmiana,
bez zmieniania całego otoczenia.
k
dk
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Rządź i dziel
Wśród marek premium BMW jest tą, która budzi największe, a przy okazji, najbardziej skrajne
emocje. Z jednej strony jest grupa osób (wyznawców?) dla których jest tą jedną jedyną i poza
nią nie uznają żadnych innych samochodów. Z drugiej, jest marką najczęściej eksploatowaną
przez lożę szyderców, i to nie tylko w internecie. Zostawmy emocje – o ile da się w trakcie
testu – i oceńmy nie markę ze wszystkimi jej obiegowymi opiniami, a produkt, który oferuje.
Robert Lorenc
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Wsiadamy trochę pod górę, przekraczając szeroki próg,
aby chwilę potem nisko usiąść. Wnętrze wita nas czarną
podsufitką i bardzo przyjemną w dotyku tapicerką. Fotele,
tak kierowcy, jak i pasażera są regulowane elektrycznie w
pełnym zakresie wraz z odcinkiem lędźwiowym. Regulowane
jest również podparcie ud. Zajęcie w fotelach
wygodnej pozycji – bez względu na posturę – nie
stanowi najmniejszego problemu. Siedzimy jakby w
kokonie, miło otuleni z błogim poczuciem wygody i
bezpieczeństwa. Całość dopełnia ładne, dekoracyjne
podświetlenie kabiny. Przy całym tym obrazie trochę
nielogiczne wydaje się zachowanie lusterek. Jeżeli
zamkniemy 320d z kluczyka, złożą się, a jak za
pośrednictwem dostępu bezkluczykowego, to już nie.
Może nie dotarłem do „zaszytych” gdzieś w odmętach
menu ich ustawień.
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ładowarkę indukcyjną telefonu oraz niezbyt głęboki
schowek w podłokietniku z gniazdem USB. Przed
pasażerem znalazło się miejsce na nie za duży
schowek, zabrakło niestety miejsca na schowek na
okulary. Trzystrefowa klimatyzacja działa spraw-nie i
dobrze radzi sobie z utrzymaniem właściwej
temperatury w kabinie. Jeżeli jednak pasażer ma
inne preferencje od kierowcy, to o ile zmiana przez
niego żądanej temperatury jest błyskawiczna (za
pośrednictwem przycisków na konsoli centralnej), to
już żeby powrócić do synchronizacji temperatur musimy się trochę naklikać. Musimy wejść w ustawienia
klimatyzacji – na głównym wyświetlaczu – i zaznaczyć
„synchronizuj”. Pasażerowie tylnej kanapy mają możliwość samodzielnego ustawienia temperatury klimatyzacji. Do dyspozycji mają również gniazdo 12V,
dwa gniazda USB, kieszenie w przednich fotelach,
Z przodu do dyspozycji mamy gniazdo USB, jak również podłokietnik z miejscem na dwa napoje.

skonfigurować wyświetlane informacje. Niestety, wybór nie
jest oszałamiający. Możemy ustawić, aby wyświetlała nam
się nawigacja, plan podróży lub ... nic. Oczywiście, w każdym
z ustawień będą wyświetlane podstawowe informacje jak
przykładowo prędkość oraz ilość paliwa.

Asystent utrzymania auta
w osi jezdni aktywuje się
powyżej 70 km/h, do tej
prędkości musimy radzić
sobie bez niego.

BMW 320d możemy poruszać się w jednym z trzech
tr ybów: Eco Pro, Comfor t lub Spor t. Comfor t, to
standardowy tryb jazdy – zawsze na im odpalamy silnik – w
którym BMW nastawione jest na żeglowanie (efekt, jak przy
manualnej skrzyni biegów wrzucimy na luz lub naciśniemy
sprzęgło), jednak czas reakcji na pedał gazu jest
odpowiednio szybki. W tr ybie Spor t automatycznie
dezaktywowany zostaje system start-stop (po zatrzymaniu
nie będzie gaszony silnik), silnik wkręca się na wyższe
obroty, a efekt żeglowania znika. Napęd zapewnia właściwą
dynamikę i to praktycznie bez względu, czy ruszamy spod
świateł, czy przyspieszamy na autostradzie. To miłe uczucie,
kiedy dysponuje się wystarczającym momentem i zapasem
mocy, aby sprawnie i bezpiecznie podróżować. W połączeniu
z dobrze zestrojonym zawieszeniem otrzymujemy
egzemplarz, który – pomimo braku nadmiernej ilości
„kagańców” elektronicznych – pewnie i przewidywalnie się
prowadzi i to bez względu na warunki atmosferyczne.
Egzemplarz, w którym wiesz, że to ty prowadzisz, a nie robi
tego za ciebie elektronika (oczywiście, że częściowo robi, ale
wykonuje to na tyle subtelnie, że praktycznie nie zdajesz
sobie sprawy z jej ingerencji).
BMW wierzy w umiejętności swoich klientów i pozwala
im decydować jak prowadzić samochód. Testowany model
został wyposażony w dwa systemy wspomagające ułomność
prowadzącego: przed kolizją czołową oraz asystenta
utrzymania auta w osi jezdni, który może działać w trybie
aktywnym (będzie odbijał nas od linii) lub pasywnym (będzie
tylko informował o przekroczeniu linii). Zapamięta również
nasz wybór i jak chcemy aby działał w trybie pasywnym, tak
właśnie będzie to cały czas robił. Poruszając się po mieście
jego działanie jest praktycznie niezauważalne. I tak
dokładnie jest, ponieważ aktywuje się powyżej 70 km/h, do
tej prędkości musimy radzić sobie bez niego.
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Na wyświetlaczu przed kierowcą możemy
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Sprzęt grający powoduje, że do naszych uszu
docierają miłe dźwięki. Procesor w zasadzie
pozwala na odtwarzanie miksów bez słyszalnych
przerw między utworami. Ciekawą funkcją jest
możliwość wyboru albumu, którego chcemy
słuchać, klikając w jego okładkę. W moim
przypadku zgubił gdzieś dwie płyty, ale może
miałem pecha. Trochę to dziwne, ale parametry
dźwięku pozwalają na ustawienie tylko tonów
wysokich i niskich. Cóż, widać nie można mieć
wszystkiego. Sprzęt odpala się z taką głośnością z
jaką grał gdy gasiliśmy silnik. Dobrze jest o tym
pamiętać, szczególnie jak wracając do domu
wieczorem lubisz słuchać głośno muzyki, żeby
niezbyt drastycznie „obudzić” się rano, tuż po
zapaleniu silnika.

Pomimo że BMW 320d nie jest przeładowane
systemami i technologiami (niejednokrotnie) mającymi w
założeniu wspomagać kierowcę, a niejednokrotnie pod
względem komunikatów i interwencji w prowadzenie
pojazdu, tylko go rozpraszają, nie zabrakło w nim ciekawych i
war tych uwagi rozwiązań. War to wspomnieć o
automatycznie otwieranym i zamykanym bagażniku,
podświetlanych klamkach (jeżeli otwieramy go po zmroku),
czy też funkcji Follow me home (pozostawia włączone światła
mijania po zgaszeniu silnika) z ustawianą długością
świecenia. O ile powyższe udogodnienia były warte uwagi, to
możliwość ustawienia ogrzewania foteli, które będzie
automatycznie aktywowało się poniżej ustalonej przez
nas temperatury na zewnątrz jak również możliwość
ustawienia automatycznego pr zewietr zenia
(wentylacji) kabiny są wprost rewelacyjnymi
rozwiązaniami. Rozwiązaniami, za które chętnie
uścisnąłbym rękę osobie (lub osobom), która je
zaprojektowała, wymyśliła i przekonała księgowego
żeby nie skasował ich z listy.
Spalanie paliwa w trakcie testu nigdy nie jest
miarodajne i zawsze większe niż obiecuje producent.
Tak samo jest i tym razem. Zgodnie z deklaracją >>>> 11

TEST
BMW 320d xDrive 2.0 190 KM Sedan M Sport

>>>> producenta BMW 320d powinno spalić (w cyklu Spor t na 204 600 PLN). Po uzupełnieniu
mieszanym) 5,6 l/100 km, tymczasem w trakcie testu wyposażenia testowanego egzemplarza m.in. o
pakiety Business Class (dopłata 9 375 PLN), First
potrzebowało 7,4 l/100 km
Class (2 930 PLN), ConnectedDrive Plus (11 666
BMW wyceniło 320d xDrive na 179 300 PLN (model M PLN) oraz zwiększony bak paliwa (761 PLN),
automatycznie otwierany bagażnik (2 193 PLN),
asystenta świateł drogowych (716 PLN), czy też
reflektory LED o rozszerzonym zakresie (4 432 PLN)
jego cena osiągnęła 246 799 PLN.

Przymierzalnia

Łańcuchy śniegowe
Pewag Servo RS 60
Gwarancja: 24 miesięcy
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Porady prawne z zakresu prawa posiadania
i wykorzystywania pojazdu mechanicznego
40 zł/rok

tel. 22 22 80 814

Wyszukiwarka części do wszystkich aut
bezpłatnie

12 p r o d u k t y d o p a s o w a n e d o m o d e l u
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Dziękuję firmie M-Cars – Autoryzowanemu Dealerowi BMW – z
Krakowa za użyczenie samochodu do testu.

REKLAMY / OGŁOSZENIA
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Kraków, ul. Zakopiańska 163
www.alucar.pl tel. 12 636 44 07

Głównym zar zutem skierowanym do
producentów samochodów jest to, że obecnie
produkują samochody bez „duszy”. Bez tego czegoś,
co nie powodowało, że traktowane były jako
przedmioty do poruszania się między punktami. Na
szczęście można jeszcze na rynku znaleźć wyjątki od
tej reguły. Wyjątki takie jak testowane BMW 320d,
które mają to coś nienamacalnego. Coś, co
powoduje, że tuż po wyjściu z jego kabiny, chcesz
zaraz do niej wrócić, aby dalej kontynuować jazdę. To
coś, co jest w stanie sprowokować człowieka do
poruszania się bez celu, a tylko dla samej
przyjemności jazdy. Nie jest to jeden element, a
suma wielu. Czy „przemówi” on do wszystkich? Na
pewno nie, ale ci którzy go doświadczą nie będą
chcieli o nim zapomnieć.

BMW 3 sedan - test z fotelikami dziecięcymi
Jak testowaliśmy: Wybraliśmy 4 typowe foteliki, które reprezentują przekrój rynku i zapewniają bezpieczeństwo dziecka
podczas całego okresu, w którym powinno ono podróżować w fotelikach. Nosidełko z bazą dla noworodka, fotelik
obrotowy 360 stopni do 105 cm, duży skandynawski RWF do 18 lub 25 kg (dla malucha) i fotelik dla starszego dziecka.
Foteliki przymierzaliśmy na tylnej kanapie za pasażerem. Przedni fotel ustawiony został tak, aby osoba o wzroście ok.
180 cm mogła wygodnie podróżować, bez konieczności podkurczania nóg i nadmiernego prostowania oparcia fotela.

Wnioski i wrażenia ogólne:
Największe plusy: ISOFIX obudowany pilotami, znajdujący się względnie płytko, co ułatwia dostęp, krótkie zamki
pasów, wysoka linia dachu jak na sedana oraz zaskakująco dużo miejsca.
Największe rozczarowania: ISOFIX znajduje się stosunkowo nisko, co w połączeniu z mocno zadartym do góry
siedziskiem utrudnia uzyskanie optymalnego pochylenia dla fotelika ustawionego tyłem. Mocno wyprofilowany błotnik
i nadkole utrudniają wkładanie fotelika do samochodu i pasażera do fotelika.

Nosidełko Avionaut Pixel + baza IQ
Dobre dopasowanie do siedziska i kanapy oraz wysoka
stabilność. Miejsca do przodu na tyle dużo, że nie ma
najmniejszego kłopotu z wpięciem fotelika do bazy.
Niestety, kąt pochylenia poniżej wszelkich standardów.
Nasza ocena auta: 1/5

RWF do 18 kg - BeSafe iZi Kid X3
Fotelik dał zaskakująco dużo miejsca dla dziecka. Zostało
to jednak przyćmione koszmarnym wręcz kątem
pochylenia. Mocno zadarta kanapa działa niestety na
niekorzyść wszystkich RWF-ów. Nasza ocena auta: 1/5
Podsumowując:
BMW serii 3 nigdy nie było autem prorodzinnym.
Podobnie jest i w tym przypadku. Od początku widać, że
kanapa z tyłu jest mocno zadarta do góry, a drzwi są
stosunkowo małe. Pierwsze wrażenie auto robi kiepskie
jednak po zamontowaniu pierwszego fotelika okazało
się, że miejsca z tyłu jest bardzo dużo - pojawił się więc
cień nadziei. Niestety - pochylenie kanapy jest zbyt duże
dla większości fotelików RWF (tyłem do kierunku jazdy) i
powoduje, że dobór takiego fotela może okazać się
problematyczny. Jeżeli decydujemy się na jazdę tyłem,
dobór fotela koniecznie należy powierzyć specjalistom.

Obrotowy Britax-Römer Dualfix M i-Size
Poza utrudnionym włożeniem fotelika do samochodu
wszystko jest w porządku. Kąt pochylenia jest dobry, fotelik przylega do oparcia i kanapy, system regulacji pochylenia i obrotu działa bez zarzutu. Nasza ocena auta: 5/5

Cybex Solution Z-Fix
Wysokość samochodu i prosta linia dachu dają możliwość maksymalnego wysunięcia zagłówka. W końcowej
fazie unoszenia zagłówka w foteliku musimy zdemontować zagłówek samochodowy. Niestety, aby to zrobić
trzeba skorzystać z narzędzi. Siedzisko samochodowe
jest dość długie co może sprawiać dziecku dyskomfort.
Nasza ocena auta: 4/5
Wyjaśnienie: Nie dobieraliśmy fotelików "na siłę".
Wzięliśmy kilka najpopularniejszych modeli, aby sprawdzić
jak poradzi sobie z nimi auto. Nie wskazujemy również
uniwersalnego rozwiązania - każdy przypadek jest inny i
należy dobierać fotelik indywidualnie do swojego dziecka i
potrzeb rodziny. Poniższy test jest jedynie drogowskazem i
próbą odpowiedzi, czy BMW serii 3 jest samochodem
prorodzinnym i na
Test przeprowadzony
co warto zwrócić
przez
uwagę.

TEST I Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid

Zaskoczenie roku
Premiera nowej Toyoty Corolli. Długo zastanawiałem się jaki ta wiadomość może nieść ładunek
emocjonalny. Czy będzie jak skok na bungee, pełna adrenaliny? Albo może ekscytacji jak przed
pierwszym razem? Może miła niczym wizyta u cioci, gdzie musicie odbębnić obiad i dać się
wyszczypać w policzki by dostać jakieś pieniążki do kieszonki?
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Toyota
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Prosiłbym jednak zachować powagę, bez żadnych
podśmiechujek bowiem sprawa jest intrygująca i poważna.
Na tyle, że nowa stara nazwa widnieje na drapieżnym jak
nigdy nadwoziu. To pierwsza Corolla od czasów egzemplarza
WRC Gryczyńskiego i innych tuzów rajdowych, która wygląda
dobrze nawet dla fana motoryzacji. Nadwozie jest na tyle
atrakcyjnie, że na jego bazie zbudowano samochód do drifu.
Jest tak dobrze, że nowa Corolla zasługuje na żywy kolor
nadwozia. Przód jest drapieżnie wystylizowany, linię boczną
przecinają liczne przetłoczenia, natomiast tył wersji kombi
trąci nieco Insignią, a hatchback drugą generacją Mazdy 3 w
wydaniu MPS. Dodatkowo tył zdobi solidny spojler na klapie
oraz wyraźnie narysowana podwójna końcówka układu
wydechowego? Można? Można i to nawet w hybrydzie.
Wnętrze, podobnie jak nadwozie, nie zawodzi, ale ma
kilka potknięć. Największe to sterczący ekran o przekątnej
ośmiu cali. Nie rozumiem dlaczego nie wkomponowano go w
ładną deskę rozdzielczą albo nie zainwestowano w
mechanizm wysuwający jak w A8 D4. Poza tym ma
rozdzielczość gorszą niż kalkulator i na dzień
dzisiejszy nie zapewnia połączenia z systemami
Android i iOS.
Na pocieszenie pozostają rozkosznie wygodne,
świetnie wyglądające fotele, które mają doskonałe
trzymanie boczne. Minusem jest jedynie zbyt krótkie
siedzisko.
Zresztą środek budzi więcej mieszanych uczuć. Z
jednej strony z przodu jest sporo miejsca, ale z drugiej
z tyłu pomimo zwiększonego rozstawu osi wydaje się
być zbyt ciasno jak na samochód, który mierzy dobrze
ponad cztery i pół metra długości. Za to bagażnik jest
14 przepastny, ale dostępu do niego broni elektrycznie

podnosząca się i opuszczana klapa, która wykonuje
swoją pracę wolniej niż nauczyciel podczas strajku.
Podobnie jest z materiałami użytymi do wykończenia wnętrza. Co prawda nie można przyczepić się
do jakości ich montażu i w większości są miękkie, to
jednak dziwią twarde i mocno plastikowe miejsca,
które takie być nie powinny, jak na przykład
podłokietnik. Na plus trzeba jednak zapisać, że w
końcu zniknął relikt przeszłości w postaci cyfrowego
zegara, identycznego jak w kuchence mikrofalowej.
Na pochwałę zasługuje również wysoki standard
jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa i
wspomagające jazdę.
Tym razem mamy do czynienia z wersją TS.
Zanim wszyscy się podniecą mając jednocześnie w
pamięci dziewiątą generację w nie najgorszej,
gorącej wersji z wysokoobrotowym silnikiem muszę
zmartwić, to nie skrót od Toyota Sport, a Touring
Sports, czyli bardziej zawoalowana nazwa zwykłego
kombi, które na dodatek zastępuje Avensisa w tym
praktycznym wydaniu. Tu pod maską skrywa się
technika hybr ydowa, a więc wieje nudą i
rozczarowaniem. Ale czy aby na pewno?
Od tego jest wersja z silnikiem 1.8, czyli z
napędem pr zeniesionym wprost z Priusa.
Mocniejsza wersja ma zapewnić emocje, a
współpraca silnika spalinowego i elektrycznego co
prawda nie sprawi, że ludziom będzie żyło się lepiej,
ale zapewni odpowiednią optymalizację osiągów.
Dla niepoznaki można poruszać się wyłącznie na
prądzie, ale gdy zechcecie wcisnąć mocniej gaz
wszystkie niutonometry z dodatkowego silnika będą

działać w służbie prędkości. Wówczas na cyfrowym
prędkościomierzu, po bokach którego znajdują się
analogowe wskaźniki, pierwszą setkę ujrzycie po nie
co ponad ośmiu sekundach, a więc w czasie niemal
identycznym jak w Golfie GTD. Niestety, powyżej tej
prędkości robi się za głośno, co doskwiera
szczególnie na autostradzie. Chęć mocnego
przyspieszenia z miejskiej prędkości budzi trwogę w
bezstopniowej skrzyni biegów, która potrzebuje
okrutnie długiej chwili by zmobilizować układ
napędowy. Nawet łopatki za kierownicą na niewiele
się zdają. Dopiero umiarkowanie obchodzenie się z
gazem sprawia, że samochód gładko przyspiesza.
Doznania akustyczne również nie wprawiają w
zachwyt - co typowe dla tej konstrukcji - w czasie
zwiększania prędkości silnik okropnie wyje.
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Normalne użytkowanie, a więc nie sprzedawanie
skóry przedstawicielom handlowym w ich Fabiach
owocuje spalaniem w granicach sześciu litrów w
mieście. Gorzej jest na autostradzie, gdzie diesel
byłby troszeczkę oszczędniejszy, ale ze względu na
fantazję ekologów i podatność legislatorów UE nie
wiadomo jaka czeka go przyszłość. Zresztą Toyota w
ogóle zrezygnowała w tym modelu z ropniaka.
Coś, co nikomu się nie śniło to dobre prowadze-
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Chęć mocnego przyspieszenia
z miejskiej prędkości budzi
trwogę w bezstopniowej
skrzyni biegów.

nie. Przypomnijcie sobie całą gamę japońskiego producenta
i policzcie ile z oferowanych przez niego modeli budzi
zachwyt w trakcie prowadzenia? Sami widzicie.
Corolla jednak ma szansę to zmienić. Mimo że waży
ponad półtorej tony, a tryb Eco skutecznie ogranicza
dynamikę, kompaktem z Kraju Kwitnącej Wiśni można nawet
poszaleć na zakrętach. Inżynierowie stanęli na wysokości
zadania i ser wują złoty środek między dobr ymi
właściwościami jezdnymi Focusa i wygodą oferowaną przez
Golfa. Zawieszenie chociaż jest komfortowe i skutecznie
tłumi nierówności mimo osiemnastocalowych felg, to
zaskakuje swoją sprężystością i trzymaniem samochodu
poziomo w zakręcie. Po części zasługa w tym
zamontowanych pod podłogą baterii, a więc nisko
położonemu środkowi ciężkości. Co za tym idzie Corolla
zapewnia niezłe prowadzenie i naprawdę daje frajdę z jazdy.
Po warunkiem oczywiście, że nie wymagacie od niej
zwinności kozicy, bowiem nie ma sportowych aspiracji.
Każdy kilogram topowej odmiany Corolli TS kosztuje sto
złotych. Trochę dużo jak na kompaktowe kombi, ale
jest całkiem pojemne, wypełnione nowoczesną
technologią, ma dobre osiągi i wygląda naprawdę
nieźle. Osobiście wybrałbym ją zamiast Golfa.
Technologia hybrydowa jest w końcu użyteczna bez
wyrzeczeń, a na dodatek nieco ekscytująca. To
zdanie, którego chyba jeszcze nikt nie napisał w
kontekście Corolli.
Tyle tylko, że jest jeszcze Kia ProCeed z ponad
dwustukonnym silnikiem, która jest wyraźnie tańsza.
Mimo tego, jeśli chcecie nieźle wyglądający i solidny
samochód, który koniecznie musi pochodzić z Japonii
nowa Corolla będzie trafnym wyborem.
15
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Motoryzacyjna

osada Galów

Obecnie nikogo nie dziwi, że kolejna generacja modelu nie jest jego naturalną ewolucją. Terenówki
i vany stają się SUV-ami, a tylnonapędowe dostają napęd na przód. Długo trzeba by szukać modelu,
który w praktycznie niezmienionej formie ciągle oferowany jest w sprzedaży i opiera się tej modzie.
Robert Lorenc

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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Kiedy zapadła decyzja, że będę testował SEATa Leona
miałem mieszane uczucia. Czego można spodziewać się od
modelu oferowanego – patrząc, jak galopują ostatnimi czasy
zmiany w modelach – odkąd człowiek sięga pamięcią w
praktycznie niezmienionej formie. Wydawać by się mogło, że
modelu surowego i pozbawionego praktycznie
obecnie szeroko stosowanych elektronicznych
gadżetów i wspomagaczy. Nic bardziej mylnego. Co
prawda oba przednie fotele regulowane są
manualnie, ale za to w pełnym (włącznie z odcinkiem
lędźwiowym) zakresie. Zapewniają właściwą wygodę
podróżowania, a kierowca żeby nie mógł znaleźć
komfortowej pozycji za kierownicą musiałby chyba
mieć budowę Obeliksa i to pod warunkiem, że Idefiks
ciągle siedziałby mu na kolanach.
Zanim jednak więcej o wnętrzu, musimy się jakoś
do niego dostać. Leon został wyposażony w
16 bezkluczykowy dostęp (w przednich drzwiach). Działa

on sprawnie, tak przy otwieraniu, jak i zamykaniu
samochodu. Reaguje płynnie na naszą dłoń, czy też
palec i nie musimy dreptać przed nim zmieniając
pozycję na klamce jakbyśmy właśnie uzupełniali
kar totekę policyjną o swoje linie papilarne.
Otwierając drzwi wieczorową porą przywita nas
święcąca się nazwa wyposażenia na progu. To miłe.
Dla tych, którzy nie lubią trzymać kluczyka w
kieszeni, wygospodarowano na niego miejsce w
konsoli centralnej. Do dyspozycji mamy dwa gniazda
USB z przodu i dwa z tyłu (dla pasażerów tylnej
kanapy), gniazdo 12V, a w schowku przed
pasażerem odtwarzacz CD. A skoro jesteśmy już przy
multimediach. Sprzęt audio posiada bardzo szybki
procesor pozwalający na słuchanie, podzielonych na
utwory, miksów bez słyszalnych przerw między nimi.
Rewelacja. Dźwięk rozchodzący się po kabinie jest
miłej barwy i zachęca wręcz do głośnego słuchania.

Zabrakło miejsca na nawigację,
ale nie oszukujmy się,
większość z nas 80% czasu
jeździ po dobrze znanych
sobie drogach. Chyba że
jesteś kierowcą Ubera, a
to przepraszam.
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Wyboru albumu możemy dokonać poprzez kliknięcie w jego okładkę, czy chociażby przeglądając
zapisane na USB katalogi. Niejako tradycyjnie już,
jeżeli mamy zapisane na USB zdjęcia, możemy je
wyświetlić na centralnym ekranie. Sam ekran jest
dotykowy, a w zasadzie zbliżeniowy, ponieważ
wykazuje się nadwrażliwością i może się zdarzyć,
że zamiast przewinąć listę dokonacie wyboru.
Całości dopełnia fizyczny potencjometr głośności
oraz możliwość wyboru wśród ośmiu kolorów
podświetlenia przycisków funkcyjnych ekranu.
Zabrakło miejsca na nawigację, ale nie oszukujmy
się, większość z nas 80% czasu jeździ po dobrze
znanych sobie drogach. Chyba że jesteś kierowcą
Ubera, a to przepraszam. Kończąc wycieczkę i
oględziny wnętrza do dyspozycji mamy dwustrefową klimatyzację (skuteczną), podłokietnik przesuwany i otwierany, jednak o tak małej wielkości, że

nie zmieścimy w nim nawet płyty CD. Według badań twarz
człowieka wygląda korzystniej w żółtawej barwie światła.
SEAT musi mieć wiedzę, że w Leonie każdy wygląda dobrze i
zastosował białe oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, takie samo jak w reszcie kabiny. Szkoda, że zabrakło
miejsca na schowek na okulary.
Projektanci Leona nie zapomnieli o pasażerach
podróżujących na tylnej kanapie. Stworzyli im doskonałe
warunki, dodatkowo wzbogacając je o miejsce na dwa
napoje (o regulowanej szerokości) w podłokietniku. Sposób
umieszczania ładunku w bagażniku nie zachęca do
przewożenia niczego ciężkiego. Nie tylko wysoko musimy go
podnieść, ale później dosyć nisko opuścić. Wszystko to
przez bardzo wysoki próg załadunkowy bagażnika. Na jego
klapie zaprojektowano za to dwa haczyki do powieszenia (jak
jest otwarta) reklamówki z lekką zawartością, a w tylnej
kanapie znalazł się otwór do przewożenia długich
przedmiotów, np. nart.
Wszystkie dotychczas wymienione elementy są dla
ciebie oczywistą oczywistością i nie wyobrażasz już sobie
samochodu bez nich i chciałbyś, nawet nieoczywistych, a
zaskakujących dodatków? Mam zatem dobrą wiadomość.
Tak, jak Galowie zaskakiwali Rzymian, którzy chcieli ich
podbić, tak w Leonie znalazły się niespotykane w modelach
tej klasy elementy wyposażenia. Po włączeniu wstecznego
biegu, prawe lusterko zewnętrzne obniży się. Przy
parkowaniu przednie czujniki parkowania włączają się
automatycznie, a nie tylko wtedy gdy wcześniej cofaliśmy.
Lubisz podpinać kabelkiem telefon do samochodu? Proszę
bardzo. Do dyspozycji masz Android Auto, CarPlay oraz
Mirrorlink. Przy tej liście, jako niewarte wspomnienia, są
automatycznie składające się lusterka w momencie
zamknięcia samochodu.
Pooglądaliśmy i pobawiliśmy się, więc czas na jazdę.
Testowy egzemplarz Leona na wyposażeniu miał znikomą
ilość (według dzisiejszych standardów) systemów wspomagających kierowcę. Czuwał nad nami Front Assist (kontroli
odstępu) oraz Lane Assist (asystent pasa ruchu), do których
najszybszy dostęp jest za pośrednictwem przycisku
znajdującego się na manetce migaczy. Poleganie na Lane
Assist w mieście jest złudne i bezsensowne, gdyż aktywuje
się powyżej 60 km/h. Może działać w wariancie aktywnym
(odbija Leona od linii) lub pasywnym (sygnalizuje przekroczenie linii). Oba działają pewnie i sprawnie, tak jak uzupełniający listę systemów tempomat adaptacyjny. Jeżeli deaktywowaliśmy wszystkie systemy, po włączeniu silnika dalej takie
pozostają (wyjątkiem jest Front Assist, który aktywuje się
każdorazowo). Oczywiście, nie mogło zabraknąć na pokładzie systemu start-stop, który na szczęście nie jest zbyt
pracowity, ale potrafi się rozkręcić i zacząć działać na pełny
etat, nawet jak się toczymy. Może to przypadek, ale czym
dłużej trwała podróż, tym częściej reagował i wyłączał silnik.
Pozytywnym zaskoczeniem jest bardzo dobra dynamika
silnika, jakby miał więcej niż katalogowe 150 KM. W
połączeniu ze sztywno zestrojonym zawieszeniem (ale
nieodbierającym komfortu) sprawia, że prowadzenie
jest przyjemne i pewne oraz nieobarczone nadmiernym spalaniem, które w trakcie testu lekko przekroczyło 8 l/100 km. Co prawda dla mnie wspomaganie
układu kierowniczego mogłoby być delikatnie
mniejsze, ale bez nadmiernej trudności jestem sobie
w stanie wyobrazić osoby, dla których właśnie taka
siła jest idealna. Hamulce posiadają mały poskok
pedału (w porównaniu do konkurencji), co powoduje,
że przy delikatnym jego naciśnięciu następuje gwałtowne hamowanie. Chyba najsłabszym
>>>>
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>>>> elementem Leona jest manualna skrzynia biegów. O
ile nie można mieć zarzutu do jej zestopniowania, o tyle
precyzja „przyjmowania” biegów jest daleka od ideału.
Oczywiście, najtrudniej jest znaleźć bieg pierwszy, później – z
każdym następnym – jest coraz lepiej. Pozytywnym
zaskoczeniem było działanie systemu zapobiegającemu

Przymierzalnia
Felga aluminiowa ATS Emotion
7,0×16" 112/5 ET39
kolor: czarny racing

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

Porady prawne z zakresu prawa posiadania
i wykorzystywania pojazdu mechanicznego
40 zł/rok

tel. 22 22 80 814

Wyszukiwarka części do wszystkich aut
bezpłatnie

12 p r o d u k t y d o p a s o w a n e d o m o d e l u

k
dk

Dziękuję firmie Euromotor – Autoryzowanemu Dealerowi Seata za udostępnienie samochodu do testu.
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owców
KATALOG
dla kier

Kraków, ul. Zakopiańska 163
www.alucar.pl tel. 12 636 44 07

stoczeniu się pojazdu. Działał on nie tylko kiedy
ruszałem pod górę, ale również gdy zjeżdżając
zatr zymałem się. Całości w pr zyjemności
prowadzenia dopełniają światła i ich automatyczne
włączanie, które jest czułe. Prędzej będziesz jechał
na światłach mijania w dzień, niż po ciemku na
światłach dziennych. Doświetlanie zakrętów pomaga
w prowadzeniu, ale nie przeceniałbym jego pomocy.
SEAT wycenił Leona w wersji Xcellence na 88
700 PLN. Po dodaniu kamery cofania (dopłata 1055
PLN), akcesoryjnych felg aluminiowych (1652 PLN),
zapasowego koła dojazdowego (416 PLN) oraz
pakietu Comfort (czujniki parkowania z przodu i tyłu,
podgrzewane fotele, asystent pasa ruchu i świateł
drogowych oraz tempomat adaptacyjny) cena testowanego egzemplarza zatrzymała się na 91 824 PLN.
SEAT Leon nie jest oldtimerem dzisiejszych
czasów, ale zdecydowanie jedną z „samotnych
wysp”, która ciągle opiera się nadchodzącym
zmianom, jak wioska Galów Rzymianom. Oni mieli
swój magiczny napój, a Leon przemyślaną
koncepcję, która sprawdza się również i dzisiaj.
Zdecydowanie jest modelem, który służy do jazdy, a
nie spędzania w nim godzin poświęconych na próbę
okiełznania linii myślowej projektującego go
informatyka. I dobrze, oby jak najdłużej jego opór
trwał.

TEST I Navitel MR150NV – videorejestrator

Wielozadaniowe
lusterko

W moje ręce trafiło urządzenie łączące pożyteczność z bezpieczeństwem. Navitel MR150NV to
videorejestrator połączony z lusterkiem wstecznym, który w bardzo prosty sposób montuje
się w miejscu fabrycznego lusterka.
Artur Ławnik

Standardowo w zestawie znajdziemy ładowarkę
samochodową z bardzo długim przewodem o długości
aż 3,3 metra, uchwyt na szybę, kabel USB, ściereczkę
z microfibry, specjalne gumowe zapięcia, instrukcję
oraz voucher z nawigacją na smartphona na rok
czasu.
Cena została rozsądnie skalkulowana i waha się
w granicach 250 zł, co można bezsprzecznie uznać za
propozycję ciekawą i wartą rozważenia.
k
dk
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Obiektyw posiada dość średni w tej klasie
cenowej kąt widzenia 120 stopni. Obudowę
wykonano z plastiku, który jest na tyle dobrej jakości,
że wytrzymałość urządzenia nie budzi żadnych obaw.
Dodatkowym atutem MR150NV są jego dodatkowe

funkcje jak tryb parkingowy uruchamiający kamerę podczas
wykrytego ruchu lub wstrząsu czy G-Sensor, zapisujący
nagranie i zabezpieczający je przed nadpisaniem w
przypadku wykrycia gwałtownej zmiany prędkości (czyli np.
kolizji). Urządzenie wyposażenie jest w litowo-polimerową
baterię o pojemności 300 mAh 3.7 V, która wystarcza na
około 1h użytkowania bez stałego zasilania.

owców
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Prezentowany videorejestrator jest stosunkowo
pokaźnych rozmiarów. Dzięki temu oferuje 4,5calowy, kolorowy wyświetlacz, który umożliwia
podgląd nagrań zapisanych w pamięci karty microSD
(maksymalnie do 64 GB). Filmy nagrywane są w
rozdzielczości Full HD 1920×1080 (30 FPS). Do tego
celu wykorzystuje obiektyw z sensorem optycznym o
czterowarstwowym szkle i system Night Vision
poprawiający jakość filmów w nocy. I to widać
podczas odtwarzania filmów na komputerze.
Większość szczegółów jest bardzo czytelna, a
odczytanie tablic rejestracyjnych nie sprawia
kłopotów.
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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

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

IMPORTER

CZĘŚCI SILNIKOWYCH

TURBINY
CZĘŚCI
DO TURBIN

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

KRISCAR

SERWIS
SAMOCHODÓW AMERYKAŃSKICH
30-424 Kraków, ul. Koœciuszkowców 16
tel. (12) 268 13 97

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

- naprawy, regulacje, przeglądy
- części zamienne
- naprawy automatycznych skrzyń biegów
zapraszamy: pn. - pt. 8-17

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

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

SQAD

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"

SKLEP
..
CITROEN PEUGEOT RENAULT

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

!!

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

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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towarzystw
w jednym
miejscu

Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne

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

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

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

AUTO

PEŁNY

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

SERWIS

ZAKRES

USŁUG

ul. Obwodowa 5, Kraków (wcześniej ul. Stadionowa 1)
tel. 12 269 29 73, tel. kom. 660 470 160
Auto Komis - www.wamat.otomoto.pl
MONTA¯

SERWIS

NAPRAWY

REGULACJE

AUTO GAZ

BG-Gas

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZĘŚCI - AKCESORIA

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

HOMOLOGACJE KOMPUTEROWE ANALIZY SPALIN
RATY ODCZYT I KASOWANIE B£ÊDÓW
Kraków - Nowa Huta, ul. ¯aglowa 25a
tel. 12 686 60 53 608 616 169 694 887 167
www.lpg.krakow.pl

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

REKLAMY / OGŁOSZENIA
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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

!
CJE

O

M
PRO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

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

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

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
s.c.

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

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
Kraków, ul. Podskale

11a

(rejon Ronda Matecznego)

PE£NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH

CITROEN PEUGEOT RENAULT
CRACOW BUSINESS CORPORATION

sklep i serwis
Kraków, ul. G³owackiego 56

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

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

owców
KATALOG
dla kier

REKLAMY / OG£OSZENIA

Castrol

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

Przygotowanie
samochodu
do sezonu
jesienno-zimowego.
zdjęcie: Senivpetro / Freepik

Fanaberia,
czy
konieczność?

Tak jesień, jak i zima uważane są za pory roku najbardziej trudne dla naszego samochodu. To wtedy
najczęściej nie możemy odpalić silnika, a do naszych uszu docierają w trakcie jazdy dźwięki, których
wcześniej nie słyszeliśmy. Czy przegląd i przygotowanie auta do tych warunków to konieczność, czy
też tylko marketingowy zabieg? Do rozmowy na powyższe tematy zaprosiliśmy eksperta
z wieloletnim doświadczeniem, pana Tomasza Dziadur, kierownika Bosch Car Service
w firmie Transbud Nowa Huta.
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Czy faktycznie pora jesienno-zimowa jest trudnym
okresem dla każdego samochodu?
Tomasz Dziadur: Powyższa opinia nie została wyssana z
palca. Faktycznie, jesienno-zimowa aura, w tym przede
wszystkim niska temperatura, dość szybko weryfikuje
niedomagania pewnych podzespołów samochodu.
Przykładem jest chociażby akumulator i ogólnie cały układ
zapłonowy. Gdy jest ciepło możemy nawet nie odczuć, że
wymaga on interwencji. Natomiast gdy temperatura na
zewnątrz spadnie auto może nam w ogóle nie odpalić. Aby
uniknąć takich przykrych niespodzianek zachęcam do
umówienia się na jesienny przegląd samochodu, który da
nam odpowiedź na pytanie, czy nasze auto jest
przygotowane na zbliżający się sezon.
Wiele osób wychodzi jednak z założenia, że jeżeli
samochód jeździ i nic złego się z nim nie dzieje, to nie
ma sobie czym zaprzątać głowy.
Rzeczywiście, jedno-, dwu- czy trzyletni pojazd
przeważnie nie jest jeszcze mocno wyeksploatowany,
w związku z czym niskie temperatury prawdopodobnie
mu nie zaszkodzą i nie powinien mieć kłopotów z
porannym odpaleniem, ale i tutaj nie ma reguły.
Jednak w przypadku samochodów dziesięcioletnich i
starszych takiej pewności już nie ma, nawet jeżeli w
ciepłe dni nie wykazują żadnych niepokojących
objawów. Dopiero spadek temperatury i co za tym
22 idzie wzrost wilgotności powietrza wszystko obnażają.

Problemy z odpaleniem zaczynają wtedy mieć
zarówno benzyniaki, jak i diesle, jednak te drugie ze
względu na zasadę działania są na to bardziej
narażone. Aczkolwiek spotykamy się również z 2-3letnimi autami, które mają już bardzo duży przebieg,
w związku z czym wiele podzespołów może być już
zużytych, a płyny eksploatacyjne najprawdopodobniej straciły swoje pierwotne właściwości.
Zachęcam więc do zlecania przeglądu samochodu
bez względu na to, ile ma lat.
Co weryfikujecie w trakcie przeglądu przed
sezonem jesienno-zimowym?
Sprawdzamy między innymi stan oświetlenia
pojazdu. Nie można o tym zapominać, ponieważ już
wkrótce bardzo szybko będzie się robić ciemno.
Konieczne jest więc, aby światła naszego auta
skutecznie oświetlały drogę, nie oślepiając przy tym
innych kierowców. Dlatego zwracamy uwagę zarówno
na stan odbłyśników i kloszy reflektorów, jak i na
kondycję żarówek, także tych w kierunkowskazach i
tylnych światłach. Jeżeli zachodzi konieczność ich
wymiany, to zachęcam do wyboru mocniejszych
żarówek oferowanych przez Boscha. Dają one więcej
światła i w porównaniu ze standardowymi produktami wyraźnie poprawiają widoczność. Po zamontowaniu nowych warto wyregulować strumień światła w
taki sposób, aby nie powodował dyskomfortu u

innych użytkowników drogi. Poza tym weryfikujemy
kondycję akumulatora oraz sprawdzamy poziom i
jakość płynów eksploatacyjnych. W przypadku płynu
do spryskiwaczy już teraz radzimy wymienić go na
zimowy, dzięki czemu unikniemy sytuacji, że
zamarznie nam on na szybie. Podczas przeglądu
zwracamy również uwagę na stan wycieraczek, a w
szczególności ich piór. Ważne są tutaj informacje
uzyskane od klienta. Mechanik może bowiem
zaobser wować mechaniczne uszkodzenia
wycieraczek (np. luźne połączenie na przegubie,
skrzywione ramię), ale o tym, czy wycieraczka
zostawia smugi lub maże szybę musi nam
powiedzieć użytkownik. Spryskanie szyby płynem w
serwisie i włączenie wycieraczek nie odzwierciedli
bowiem typowej sytuacji drogowej, gdy wycieraczki
muszą sobie poradzić z wodą deszczową. Czysty płyn
może być ładnie ściągany, ale brudna deszczówka
już niekoniecznie. Inna sprawa, że guma, z której
wykonane są pióra wycieraczek z czasem twardnieje,
przez co nie dopasowuje się już tak idealnie do
powierzchni szyby i w rezultacie mniej skutecznie
spełnia swoją funkcję. Dlatego pióra wycieraczek
należy regularnie wymieniać nawet wtedy, gdy nie
mają żadnych uszkodzeń wizualnych. Uczulam
jednak, aby nie decydować się na uniwersalne
zamienniki. Oszczędzanie w taki sposób zupełnie
mija się z celem, ponieważ negatywnie odbija się na
jakości oczyszczania szyby. Najlepiej zainwestować
w wycieraczki przeznaczone konkretnie do danego
modelu samochodu.
Co jeszcze sprawdzacie podczas przeglądu?
Na pewno płyn chłodniczy, zarówno pod kątem
ilości, jak i właściwości. Trzeba bowiem pamiętać, że
owy płyn odpowiada nie tylko za odprowadzanie
ciepła z silnika, ale także za smarowanie całego

układu chłodzenia, w tym pompy wody. Poza tym zawiera
dodatki antykorozyjne, które zapobiegają rdzewieniu
elementów układu od środka. Jednak wraz z upływem czasu
właściwości płynu chłodniczego ulegają pogorszeniu,
dlatego trzeba go regularnie kontrolować za pomocą
specjalnego miernika. W następnej kolejności sprawdzamy
poziom i właściwości płynu hamulcowego. Ma on bowiem to
do siebie, że jest silnie higroskopijny, co oznacza, że bardzo
łatwo wchłania wilgoć z powietrza. W efekcie jego
temperatura wrzenia ulega obniżeniu, a to powoduje spadek
skuteczności hamowania. Stąd tak istotna jest tutaj
systematyczna kontrola. W przypadku układu hamulcowego
sprawdzamy też stan klocków i tarcz, a także przewodów
hamulcowych, zarówno elastycznych (czy nie są sparciałe,
popękane, naderwane itd.), jak i sztywnych (pod kątem
korozji).
Jak długo trwa taki przegląd i ile kosztuje?
Trwa 1-1,5 godziny, a jego koszt to 150 zł brutto.
Oczywiście, za wymianę żarówek czy regulację świateł trzeba
zapłacić dodatkowo. Jeżeli jednak przyjeżdża do nas pojazd
w złym stanie i już na pierwszy rzut oka widać, że wymaga
interwencji mechanika, to wtedy przegląd wykonujemy w
ramach kosztów naprawy. Moim zdaniem lepiej zapłacić 150
zł i być pewnym, że z autem wszystko jest w porządku, niż
narażać się na niespodziewaną awarię. Wiadomo, że przez
czas trwania gwarancji na samochód klient korzysta raczej z
usług ASO. Dopiero później szuka serwisów niezależnych.
Bosch Car Service jest tutaj świetnym wyborem, ponieważ
mamy takie same standardy jak ASO, ale w odczuwalnie
niższej cenie.
Czy oferujecie usługę sezonowej wymiany opon?
Jak najbardziej. Nasza oferta jest w tej kwestii
kompleksowa. Opony można u nas kupić, zamontować,
naprawić (o ile uszkodzenie kwalifikuje się do naprawy) oraz
przechować. Służymy również fachowym doradztwem w
zakresie doboru i eksploatacji ogumienia.
k
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Transbud Nowa Huta S.A.

Serwis Samochodowy

godziny
otwarcia:
pn. - pt.:
7.00 - 17.00

soboty:
7.00 - 14.00

Diagnostyka i naprawa:
- pomp rzędowych sterowanych
mechanicznie i elektrycznie
- pomp rozdzielaczowych
- pomp wtryskowych
- pomp wysokiego ciśnienia
- wtryskiwaczy wszystkich typów
- wtryskiwaczy COMMON RAIL
- pompowtryskiwaczy i pomp PLD
- Bosch QualityScan

samochody
osobowe i ciężarowe

Kraków, ul. Ujastek 11 tel.: 12 681 82 54, 693 912 811
e-mail: transbud@bosch-service.pl , www.transbud.com.pl
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Zakres usług motoryzacyjnych:
- diagnostyka
- rejestracja pojazdów
- mechanika
- elektryka
- światła (regulacja)
- opony i przechowalnia opon
- geometria
- hamulce
- klimatyzacja
- rozrządy
- sprzęgła
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BOSCH

Profesjonalny SERWIS
aparatury wtryskowej
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PRAWO

Procenty za kierownicą
Czy istnieje dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi, przy której można prowadzić samochód?
Jakie są konsekwencje, gdy ten limit zostanie przekroczony? Jakie są procedury po zatrzymaniu
i stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnej normy? Na te i inne pytania związane z jazdą na
„podwójnym gazie” – odpowiadają prawnicy Availo Sp. z o.o. operatora programu
prawnicy.Trynid.pl
W Polsce panuje przekonanie, że obowiązuje bezwzględny
zakaz kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Jednak
zgodnie z przepisami kierowca może być ukarany za
wykrocznie wyłącznie wtedy, gdy zawartość alkoholu w
organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 % w wydychanym powietrzu
lub w zakresie od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm 3 jego stężenia we
kr wi. Trzeba tu jednak stanowczo podkreślić, że
przekroczenie górnej granicy powoduje, że mamy do
czynienia już z przestępstwem i nie stanem po użyciu
alkoholu, a stanem nietrzeźwości. Kwalifikacja czynu jako
przestępstwa wiąże się ze znacznym podwyższeniem
odpowiedzialności karnej.
Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu
we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia
przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1
dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo
prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

alkoholu w organizmie stanowią, iż badanie
wydychanego powietrza przeprowadza się przed
badaniem krwi, jeżeli stan osoby badanej na to
pozwala. Przy czym, przepisy zakładają, że badania
analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed
upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania
alkoholu przez osobę badaną.
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Partner rubryki

prawnicy

REKLAMY / OGŁOSZENIA

Procedura badania
W przypadku dokonania pier wszego pomiaru
analizatorem wydechu oraz uzyskania wyniku ponad
0,00 mg/dm 3 , dokonuje się niezwłocznie drugiego
pomiaru. Kolejno w pr zypadku dokonania
pierwszego pomiaru analizatorem wydechu oraz
uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm 3 , dokonuje
się drugiego pomiaru po upływie 15 minut. Na
żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią
Stan po użyciu alkoholu
przestępstwa, wynik badania dokonanego analizaJeśli kierowca znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub torem wydechu wynoszący ponad 0,00 mg/dm 3
podobnie działającego środka
należy zwer yfikować badaprowadzi pojazd mechaniczny
niem analizatorem wydechu,
w ruchu lądowym, wodnym lub Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy pr zez dokonanie dwóch
powietrznym, podlega karze www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl pomiarów. Drugiego pomiaru
opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
aresztu albo grzywny nie ---- konsultacje,
dokonuje się niezwłocznie po
również zabytkowych
niższej niż 50 złotych. W razie ---- wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK) d o k o n a n i u p i e r w s z e g o
profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
popełnienia wykroczenia ---pomiaru.
---- wer yfikacja numeru VIN pojazdów
orzeka się zakaz prowadzenia ---- weryfikacja jakości napraw pojazdów
W pr zypadku dokonania
---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
pojazdów. Ponadto, kto, ---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
pier wszego pomiaru
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
znajdując się w stanie po
analizatorem wydechu i
użyciu alkoholu lub podobnie
uzyskania wyniku równego lub
działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w większego od 0,10 mg/dm 3 , a w drugim pomiarze
strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż wyniku 0,00 mg/dm 3 , dokonuje się niezwłocznie
mechaniczny (np. rower) podlega karze aresztu do 14 dni trzeciego pomiaru tym samym analizatorem
albo karze grzywny. W tym przypadku zabór prawa jazdy jest wydechu. Jeżeli wynik trzeciego pomiaru wynosi
fakultatywny.
0,00 mg/dm 3 , to badanie nie wskazuje na stan po
użyciu alkoholu.
Stan nietrzeźwości
Kierowca znajdujący się w stanie nietrzeźwości lub pod Badania krwi
wpływem środka odurzającego, który prowadzi pojazd Badanie krwi przeprowadza się, jeżeli osoba badana
mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub odmawia poddania się badaniu wydychanego
powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia powietrza. Gdy osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Oznacza to, że osoba, u której pomiar wykaże 0,1 ‰ badania krwi; albo jeśli stan osoby badanej, w
alkoholu we krwi, a więc poniżej wskazanych progów, szczególności wynikający ze spożycia alkoholu,
nie popełnia wykroczenia i nie będzie mogła zostać choroby układu oddechowego lub innych przyczyn,
uniemożliwia pr zeprowadzenie badania
ukarana.
Jeśli kierowca zostanie zatrzymany, to procedury wydychanego powietrza, a także gdy wystąpił brak
wynikające z treści rozporządzenia Ministra Zdrowia i wskazania stężenia alkoholu w wydychanym
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu
28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość pomiarowego analizatora wydechu.

Profesjonalna naprawa
i regeneracja:
Filtrów DPF/FAP Turbosprężarek
Wtryskiwaczy Pomp
32-125 Wawrzeńczyce
Stęgoborzyce 78

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

www.diesel-klinika.pl

+48 12

www.dpf-klinika.pl
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AMORTYZATORY

UKŁADY ROZRZĄDU

CONTITECH
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FILTRY

SONDY, ŚWIECE

HAMULCE

ELEMENTY
ZAWIESZENIA

USZCZELKI

HAMULCE

CHEMIA
WARSZTATOWA

ROLKI
NAPĘDOWE
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RABAT DLA TAXI
DOSTAWA GRATIS

KNECHT
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HURTOWNIA CZĘŚCI
SAMOCHODOWYCH
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

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

www.radiotaxi919.pl
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Prawdy o samochodach
elektrycznych.
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Prawda druga
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Jedną z ważniejszych barier w popularyzacji samochodów elektrycznych jest ich zasięg oraz czas
konieczny do naładowania baterii. Ładowania baterii, które – nie ma co tego ukrywać – trwa
zdecydowanie dłużej niż tankowanie samochodów z tradycyjnym napędem. Zmierzmy się zatem
z prawdą o ładowaniu modeli elektrycznych.
Ładowanie akumulatora trakcyjnego samochodu
elektrycznego odbywa się na różne sposoby. Należy
zacząć od tego, że zachodzi ono również podczas
jazdy. Dzieje się tak dzięki rekuperacji, czyli
odzyskowi energii kinetycznej wytwarzającej się

podczas hamowania. W zdecydowanej większości
samochodów spalinowych owa energia jest
zamieniania w ciepło i w rezultacie bezpowrotnie
tracona, tutaj natomiast zostaje ona przekształcona
w prąd elektryczny, który doładowuje akumulator. Co

więcej, aby zainicjować proces rekuperacji nie trzeba
wcale wciskać pedału hamulca. Wystarczy jedynie
zdjąć nogę z pedału przyspieszenia, a pojazd zaczyna
samoczynnie zwalniać – silnik elektryczny działa
wtedy jak generator prądu. W niektór ych
samochodach siłą rekuperacji można nawet
sterować. Przykładowo, w Audi e-tron robi się to za
pomocą łopatek umieszczonych przy kierownicy. W
zależności od ustawienia po odpuszczeniu „gazu”
auto zwalnia mniej lub bardziej wyraźnie.
Alternatywnie decyzję można zostawić elektronice –
wtedy siła rekuperacji będzie dopasowywana do
ukształtowania i nachylenia drogo, którą się
aktualnie poruszamy.
Jednak w pewnym momencie samochód i tak
należy podłączyć do sieci energetycznej, aby
uzupełnić zapas prądu. Najprościej jest oczywiście

wystarczy podzielić pojemność akumulatora podawaną w
kilowatogodzinach (kWh) przez maksymalną moc ładowania
mierzoną w kilowatach (kW). W przypadku domowej
instalacji jednofazowej ten drugi parametr ma wartość 2,3
kW (przy zabezpieczeniu wynoszącym 10 amperów) lub 3,68
kW (przy zabezpieczeniu wynoszącym 16 amperów). Jeżeli
więc będziemy mieli „elektryka” z akumulatorem o
pojemności np. 40 kWh, to jego pełne naładowanie w
najlepszym przypadku potrwa około 11 godzin. Szybsze
ładowanie umożliwia instalacja trójfazowa, ale nie każdy
dom jest w takową wyposażony. Ciekawą opcją są na pewno
ładowarki naścienne zwane wallboxami. Mają je w ofercie
zarówno producenci samochodów, jak i firmy zewnętrzne.
Przykładowo, najnowszy wallbox Mercedesa dysponuje
maksymalną mocą ładowania na poziomie 22 kW. Dzięki
temu ładowanie pojazdu elektr ycznego przebiega
kilkukrotnie szybciej niż przy użyciu domowego gniazdka.
Ładowarka wyróżnia się elegancką obudową i posiadana

Na zdjęciu Audi e-tron
Zdjęcie: Audi

trwale podłączony kabel o długości około sześciu metrów,
który podczas ładowania jest zablokowany tak, że
połączenie nie może zostać przerwane. O statusie procesu
ładowania informuje ledowa kontrolka umieszczona na
stacji wallbox. Nabywcy mają do wyboru trzy wersje
ładowarki: bazową, zaawansowaną oraz wariant podwójny
służący do ładowania dwóch pojazdów jednocześnie.
Zaawansowana oraz podwójna wersja wallboxa >>>>
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Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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skorzystać z domowego gniazdka 230V, tyle tylko, że
jest to opcja dla tych, którzy mieszkają w domach
jednorodzinnych, najlepiej z garażem. Akumulator
najkorzystniej jest ładować nocą, wtedy bowiem
taryfa za prąd jest najniższa, a to z kolei pozwala na
obniżenie kwoty widniejącej później na rachunku. No
dobrze, ale ile właściwie trwa pełne naładowanie
auta elektrycznego? Bardzo łatwo to policzyć –
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posiadają łączność z internetem, wbudowany licznik energii
elektrycznej i zezwalają na dostęp za pomocą fal radiowych.
Pozwala to na zarządzanie kilkoma pojazdami różnych
użytkowników i szczególnie przydaje się w przypadku flot,
parkingów służbowych oraz wspólnot mieszkalnych.
Aplikacja Wallbox Web App umożliwia łatwe sterowanie
ładowaniem, zarządzanie ustawieniami użytkownika,
optymalizację kosztów ładowania i zapewnia dostęp do jego
statystyk – a wszystko za pośrednictwem smartfona. Co
istotne, dzięki standar yzacji wtyczki stacja wallbox
Mercedesa pozwala również na ładowanie samochodów
elektrycznych innych marek.

kilowatogodziny energii nie jest niska, ale za to
szybkość ładowania – bezkonkurencyjna.
Jak wykazano wcześniej czas naładowania
baterii w samochodzie elektr ycznym jest –
szczególnie w porównaniu z samochodem o
tradycyjnym napędzie – bardzo długi. Na tyle długi, że
praktycznie pozbawia nas, użytkowników i
kierowców, możliwości bezstresowego poruszania
się na długich odcinkach. Aby tego uniknąć
producenci, którzy zdali sobie sprawę z tej przykrej
niedoskonałości, wprowadzili możliwość szybkiego
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Jeżeli chcemy jeździć za darmo
(jeszcze) nie pozostaje nam nic innego
jak ładowanie naszego „elektryka” za
pomocą ogólnodostępnych
wolnostojących ładowarek. Znajdziemy
je najczęściej na parkingach przy
centrach handlowych lub dużych
biurowcach i z reguły dysponują mocą od
7,4 do 22 kW. Problem w tym, że póki co
nie ma ich zbyt wiele i w związku z tym po
przyjeździe może się okazać, że auta nie
naładujemy, ponieważ miejsce jest już
zajęte przez kogoś innego. Niestety,
przeważnie nie ma co liczyć na to, że
punkt ładowania szybko się zwolni, pełne
naładowanie akumulatora musi bowiem
chwilę potrwać. Najwięcej szczęścia
wydają się mieć ci, którzy pracują w
okolicy parkingu z darmową ładowarką,
gdyż po dotarciu na miejsce mogą
podłączyć auto do prądu i udać się
spokojnie do pracy. Poza tym rano jest
większa szansa na to, że stacja
ładowania będzie wolna. Nie można
jednak podchodzić do tematu w sposób
samolubny. Jeżeli wiemy, że naładowanie
akumulatora zajmie powiedzmy cztery
godziny, to nie blokujmy stanowiska
przez osiem godzin, tylko podczas
przerwy w pracy odłączmy ładowarkę i
Ładowanie akumulatora trakcyjnego
przepakujmy samochód, bo być może
samochodu elektrycznego odbywa
ktoś inny czeka już na możliwość
uzupełnienia zapasu energii w swoim
się na różne sposoby, zachodzi
„elektr yku”. Obecnie darmowe
również podczas jazdy.
ładowarki posiadają jeszcze jedną
niedoskonałość, są tak ustawione, aby
nie przez cały czas ładować samochód
pełną mocą. Powoduje to komplikacje w
obliczeniu czasu potrzebnego do
jego naładowania. Innym z wybiegów ich właścicieli ładowania samochodów oraz planery online naszej
jest ukrywanie ich faktycznej mocy ładowania. trasy. Szybkie ładowanie, to nic innego jak podpięcie
Zdarzają się wspaniale wyglądające ładowarki o samochodu na niedługi czas (wynoszący
dużej mocy, które po podłączeniu samochodu niejednokrotnie 10 – 30 minut) do źródła prądu.
okazują się pięknie zabudowanym zwykłym Pozwala to na podładowanie baterii, abyśmy dalej
gniazdkiem sieciowym. Jeżeli natomiast zależy nam mogli kontynuować podróż. To znaczne udogodniena jak najszybszym naładowaniu akumulatora, to nie, ale czy bezpieczne w dłuższym okresie czasu dla
najlepszym wyjściem jest skorzystanie z tzw. szybkiej baterii? Odpowiedź jest prosta i każdy może sam jej
ładowarki. Może mieć ona moc od 43 do nawet 120 udzielić. Wystarczy spojrzeć na samochód
kW (jak na razie dotyczy to tylko firmowych elektryczny jak na telefon komórkowy. Czy częste i
Superchargerów Tesli). Tutaj o żadnym darmowym chwilowe doładowywanie baterii w perspektywie
28 ładowaniu nie ma już jednak mowy. Cena dłuższego czasu ma wpływ na jej zdolność

magazynowania i przechowywania energii? No
właśnie. Kolejnym elementem mającym usprawnić
poruszanie się samochodem elektrycznym na
długich odcinkach jest planer online podróży
udostępniany przez niektórych producentów wraz z
zakupem modelu. Wystarczy za pośrednictwem
nawigacji ustawić punkt docelowy naszej podróży i
to w zasadzie wszystko. W trakcie pokonywania
kilometrów komputer będzie na bieżąco analizował
stopień naładowania baterii, charakter i technikę
naszej jazdy oraz porównywał wszystkie parametry
z zasięgiem i dostępem do ładowarek tworząc ich

producentów zaczyna oferować samochody elektryczne. Tak
samo jest z ładowarkami, różnią się nie tylko wyglądem, ale
przede wszystkim mocą. Na szczęście „elektryka”, za
pośrednictwem odpowiednich przejściówek (które należy
wozić ze sobą), dodawanych przez producentów wraz z
zakupem samochodu można podłączyć i naładować w każdej
z nich - ich złącza zostały znormalizowane. Jedyne co może
nas wtedy zaskoczyć, to szybkość ładowania baterii. Nie
zawsze jednak wina leży po stronie ładowarki, gdyż w trakcie
ładowania, samochód analizuje dostarczaną energię i
reguluje jej przepływ. Może się zdarzyć, że korzystając cały
czas z tej samej ładowarki, oferującej – niezmiennie – ten
sam prąd, nasz samochód będzie miał
różne czasy naładowania tej samej ilości
energii, a odpowiedzialna będzie za to
temperatura powietrza i jego wilgotność.
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Warto wiedzieć, że istnieją też
samochody elektryczne, których nie
trzeba ładować z zewnętrznego źródła
prądu. Co więcej, nie ma nawet takiej
możliwości, ponieważ nie posiadają one
gniazd, w które można by wpiąć kabel do
ładowania. O jakie samochody tutaj
chodzi? Odpowiedź brzmi: wodorowe. To
trochę niefortunne określenie, ponieważ
sugeruje, że mamy do czynienia z
pojazdami napędzanymi wodorem, a
wcale tak nie jest. W rzeczywistości
bowiem samochód wodorowy to po
prostu „elektryk” mający na pokładzie
„minielektrownię” w postaci ogniw
paliwowych, którym do pracy niezbędny
jest dostarczany z zewnątrz wodór – stąd
też konieczność jego tankowania. Drugi
potrzebny składnik, czyli tlen, pobierany
jest z powietr za. W ogniwach
paliwowych, w wyniku reakcji z tlenem
wodór zostaje utleniony. W rezultacie
dochodzi do wytwor zenia energii
elektrycznej oraz pary wodnej. Jako że
prąd produkowany jest na bieżąco i
bezpośrednio zasila silnik elektryczny
samochody wodorowe nie potrzebują
akumulatora trakcyjnego. Posiadają
jedynie stosunkowo niewielką baterię,
pod względem gabarytów i pojemności
zbliżoną do tej z klasycznych hybryd. W
niej gromadzona jest energia
Na zdjęciu: Nissan Leaf
odzyskiwana w procesie rekuperacji,
Zdjęcie: Nissan
która zostaje wykor zystana, gdy
zapotrzebowanie na prąd jest wzmożone
(np. przy dynamicznym przyspieszaniu). Podstawę stanowi jednak energia
mapę na trasie naszego przejazdu. Niewątpliwym
wytworzona z wodoru. Problem w tym, że w Polsce
atutem tego rozwiązania jest aktualizacja
póki co nie ma stacji, na których byłoby można go
parametrów w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że
zatankować. Dlatego w chwili obecnej eksploatacja
jeżeli zostanie zwiększone zapotrzebowanie na
samochodów wodorowych nie jest u nas niestety
energię naszego samochodu, program skoryguje
możliwa.
swoje wcześniejsze obliczenia, a upatrzona
wcześniej przez nas na mapie ładowarka do której,
przykładowo mieliśmy dojechać z zasięgiem energii
wystarczającym na pokonanie 50 kilometrów,
wskaże mniejszy jej zapas.
Obecnie na r ynku coraz większa ilość
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Czy hulajnoga elektryczna

ZREWOLUCJONIZUJE
sposób poruszania się?
Dawno już żaden pojazd nie spotkał się z tak dużą ilością poświęconego mu miejsca. Nie tylko
dotyczy to mediów, ale również rozmów towarzyskich. Czy to tylko moda, a może realna
alternatywa na poruszanie się po mieście?

Chcąc odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie
zaopatrzyliśmy się w hulajnogi elektryczne potocznie
nazywane e-hulajnogami. Trafiły do nas te od renomowanych
producentów samochodów (SEAT eXS), jak również
wdzięcznie nazywane „no name”. Mieliśmy do dyspozycji te
na małych kółkach, jak również na całkiem sporych. Duże,
małe, lekkie i ciężkie, jednym słowem pełne spektrum.
Różniły się również jakością wykonania, jak i – tak,
przeczytaliśmy wszystkie dostarczone instrukcje obsługi –
warunkami ich użytkowania. Łączyło je za to jedno: wszystkie
one wchodziły w segment pojazdów nazwanych hulajnogami
elektrycznymi.

najcięższy element hulajnogi. I to wydaje się jedną z
największych jej wad pod względem bezpieczeństwa
podróży. Dopóki stabilnie się nią poruszamy,
wszystko jest w najlepszym porządku, gorzej jeżeli
mocno zahamujemy przednim hamulcem (jedna z
częstszych przyczyn) lub gwałtownie będziemy
starali się ominąć przeszkodę. Efektem może być
przelecenie przez kierownicę, co samo w sobie nie
stanowi dużego zagrożenia. Groźniejsze jest
późniejsze następstwo, a mianowicie poprzez
umiejscowiony środek ciężkości e-hulajnogi w
pałąku będzie ona podążać naszym śladem dążąc do
zderzenia z nami. Spotkanie z metalowym obiektem
o wadze kilku kilogramów (są 7, 12 kilogramowe, jak
również i cięższe egzemplarze), nie będzie należeć
do przyjemności i może skończyć się kontuzją
wymagającą rehabilitacji. Dla bezpieczeństwa jazdy
– wszystkich użytkowników – ważna jest sygnalizacja
naszych zamiarów. Konstrukcja e-hulajnogi również i
ją utrudnia, a żadna z nam dostępnych nie posiadała
migaczy. O ile na rowerze zmianę kierunku jazdy
sygnalizuje się ręką, to na hulajnodze podniesienie
lewej ręki oznacza zachwianie równowagi, a
podniesienie prawej oznacza to samo i dodatkowo
utratę napędu.
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Wybór na rynku nie tylko jest szeroki ze względu na
możliwość użytkowania (wypożyczalnie, zakup, leasing), ale
również co do wielkości kółek, wagi jak i prędkości.
Zacznijmy od technikali, a biorąc pod uwagę tylko parametry
techniczne, każdy powinien bez problemu znaleźć właściwy
egzemplarz. Za przykład weźmy parametry techniczne
hulajnogi SEAT eXS, ponieważ reprezentuje ona wypadkową
wszystkich, które mieliśmy do dyspozycji. Można ją
użytkować w przedziale temperatur od –10 do 40 stopni
Celsjusza (były też takie, które wymagały dodatniej
temperatury). Przechowywać ją możemy w temperaturze od
–20 do 50 stopni Celsjusza. Posiada zasięg 25 km, osiąga
maksymalną prędkość 25 km/h, a jej nośność ograniczona
została do 100 kg. E-hulajnogami powinniśmy poruszać się
E-hulajnogami powinniśmy
po asfalcie lub płaskim chodniku. Bezpiecznie można
poruszać się po asfalcie lub
pokonywać przeszkody nie większe niż kilka centymetrów
(są i takie gdzie górna granica wynosi 1 cm). Szczeliny w
płaskim chodniku. Bezpiecznie
podłożu również nie powinny przekraczać kilku centymetrów,
można pokonywać przeszkody
a maksymalne nachylenie terenu 10%. To niejedyne
nie większe niż kilka
obostrzenia i nie najbardziej utrudniające codzienne
użytkowanie. Hulajnogami elektr ycznymi producenci
centymetrów (są i takie gdzie
zakazują poruszania się w trakcie deszczu, porze o
górna granica wynosi 1 cm).
bardzo dużej wilgotności, jak również przejeżdżania
przez kilku centymetrowe kałuże (bywa, że
ograniczenie sięga 2 cm). W naszej szerokości to
Obecnie wygląda na to, że (pomijając techniczne
duże ograniczenie, a w porównaniu z temperaturą warunki użytkowania) największe zalety większości
użytkowania powoduje, że praktycznie przez połowę hulajnóg elektrycznych - koła o niewielkiej średnicy i
roku staje się ona bezużyteczna.
ich rozstaw - są jednocześnie ich największymi
wadami. Z jednej strony taka konstrukcja daje
Bez względu za to jakiego producenta jest niewielkie wymiary samego pojazdu, a możliwość
hulajnoga jej konstrukcja jest praktycznie identyczna składania dodatkowo zapewnia łatwiejsze jej
– różnią się między sobą materiałami oraz jakością przewożenie. Z drugiej sprawia, że pojazd nie
wykonania. Bateria ją napędzająca umieszczona jest zachowuje się dobrze na dziurach, nierównej
30 w pałąku z kierownicą, a co za tym idzie jest to nawierzchni i nawet niewielki krawężnik może

do naszego oddychania, tarcia
opon o podłoże oraz zużywania
się hamulców. Czy zatem jest
ekologiczna? Zdecydowanie tak,
napędzana jest przecież siłą
naszych mięśni (musimy się
rozpędzić, żeby silnik zaczął
działać, jak również – od czasu do
czasu, przykładowo podjeżdżając
pod górkę – wspomóc nią) oraz
silnikiem elektr ycznym. Nie
wdając się w szczegóły o
pochodzeniu prądu w Polsce oraz
środowiskowych i energetycznych kosztach wytwor zenia
hulajnogi, bardziej ekologiczny
śr odek transpor tu ciężko
obecnie znaleźć. Nie tylko, że w
trakcie jazdy e-hulajnoga nie
emituje żadnych zanieczyszczeń,
to również my – poruszając się
nią – nie pocimy się. Brzmi
idealnie, szkoda, że na tym jej
zalety praktycznie się kończą.
Obecnie produkowane
hulajnogi elektr yczne są
pojazdami, które posiadają
największą – ze wszystkich
dostępnych pojazdów - ilość
obostrzeń dotyczących ich
użytkowania. Nie ma drugiego
takiego pojazdu i zupełnie nie
chodzi tutaj o przepisy prawa,
a o ograniczenia narzucone
nam (użytkownikom) przez
producentów. W naszej
szerokości geograficznej,
praktycznie skazujemy się na
sezonowe ich użytkowanie i to
nie w trakcie całego sezonu
(musimy odjąć dni deszczowe). To duże ograniczenie, jak
na pojazd mający zastąpić
nam bieżącą, za kierownicą
Na zdjęciu: hulajnoga elektryczna SEAT eXS
Zdjęcie: SEAT
samochodu, formę
poruszania. Czy zatem jest to
kolejny sezonowy produkt
niepr zydatny nikomu w
spowodować upadek. Przesada? Nie do końca.
Jeden z producentów w instrukcji obsługi zamieścił dłuższej perspektywie czasu? Nie do końca. Jako pojazd
nawet taką oto klauzulę: „Za każdym razem, gdy do rekreacyjnego poruszania się jest ciekawym
korzystasz z e-hulajnogi podejmujesz ryzyko utraty uzupełnieniem oferty innych pojazdów. Może okazać się
zdrowia, a nawet śmierci, które mogą być doskonałą propozycją dla osób w ogóle na co dzień nie
spowodowane utratą kontroli, zderzeniem lub poruszających się, dla których każdy dzień odbywa się w
upadkiem.” Inny zaznaczył, że oferowany przez niego stałym rytmie: samochód, siedząca praca, samochód,
środek transportu osobistego przeznaczony jest do kanapa przed telewizorem. O ile nie zwiększy ich
użytku domowego. Z pewnością chodziło o kondycji, to z pewnością spowoduje, że zdadzą sobie
wykorzystanie do użytku osobistego, a nie sprawę jak są zastani i że jednak posiadają – aczkolwiek
komercyjnego, tak czy inaczej, taki zapis rozbudza głęboko ukryte – mięśnie. Wartością dodaną może być
wyobraźnię, bo kupowanie hulajnogi elektrycznej aby fakt ponownego nauczenia się trzymania równowagi.
móc poruszać się nią po domu, chyba nie jest jej Tak, hulajnoga elektr yczna potrafi skutecznie to
uwypuklić.
docelową funkcjonalnością.
Jej wpływ na środowisko naturalne w trakcie
poruszania się jest praktycznie zerowy i ograniczony

Dziękujemy firmie Euromotor – Autoryzowanemu Dealerowi Seata za udostępnienie hulajnogi SEAT eXS.
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Piotr Rogoża
Niszcz, powiedziała

PREMIERA: 18.09.2019

Wydawnictwo: Marginesy

KSIĄŻKA

Niech arteriami popłynie krew!
Zaginięcie byłej dziewczyny, która najwidoczniej prowadziła podwójne życie, zapowiada
początek koszmaru Szymona, trzydziestoletniego copywritera. Nagle piętrzą się dziwne
przypadki, a nowi pracodawcy zdają się skrywać wiele sekretów. Szymon zdaje sobie
sprawę, że uczestniczy w upiornej grze, gdy hasło reklamowe, którego jest autorem, zostaje
wykorzystane przez terrorystów odpowiedzialnych za śmierć kilkunastu osób w
warszawskim metrze. Od tego, czy w porę zrozumie zasady tej rozgrywki, zależy los… no
właśnie: kogo? Całego miasta?
Obłęd gęstnieje, granica między rzeczywistością a spreparowaną kreacją szybko się
zaciera. Razem z niespodziewaną sojuszniczką Szymon staje do walki z niesprecyzowanym
wrogiem, którego istnienia nawet nie jest pewien. Czy uda się zatrzymać kołowrót kłamstw i
podejrzeń? Kto tak naprawdę jest ofiarą, kto wrogiem, a kto przyjacielem? Ślady prowadzą w
warszawską noc i rozmywają się w jesiennej szarudze. Życie zaczyna przypominać fikcję
reklamy…
Niszcz, powiedziała to wciągający thriller, a jednocześnie portret środowiska, w którym
handluje się tym, co bezcenne – ideami.

„Jeśli wątpiliście, że wśród zalewającej nas zewsząd bylejakości traficie jeszcze na połączenie znakomitej rozrywki z
oryginalnym, indywidualnym stylem, przeczytajcie Niszcz, powiedziała Piotra Rogoży." - Jakub Małecki
„Oto thriller ery społecznościówek, gdzie życie ludzkie jest warte tyle, co piknięcie w telefonie. Rogoża wciąga lepiej niż
memy. Czytajcie, powiedziałem." - Łukasz Orbitowski

David Baldacci
Odkupienie

PREMIERA: 18.09.2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie, Tłumaczenie: Tomasz Szlagor
Amos Decker powraca do Burlington w rocznicę śmierci swoich bliskich. Na cmentarzu
odnajduje go Meryl Hawkins, którego aresztował przed wielu laty za zabójstwa. Mężczyzna
zwolniony z więzienia ze względu na nieuleczalną chorobę twierdzi, że jest niewinny. Jeżeli
mówi prawdę, to morderca cały czas jest na wolności!
Załamany Decker odkrywa brzemienne w skutki błędy, które popełnił, prowadząc swoje
pierwsze śledztwo, i kwestionuje dowody, które przed laty nie budziły jego wątpliwości.
Sprawa, którą uważał za zamkniętą, wciąż przynosi nowe ofiary.
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Czytaj online na

czaswolny. kdk.pl

PREMIERA: 2.10.2019
Margalit Fox
Arthur Conan Doyle i sprawa morderstwa. Prawdziwe śledztwo
twórcy Sherlocka Holmesa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie, Tłumaczenie: Maciej Miłkowski
Nie ma nic równie mylącego jak "oczywisty fakt".
sir Arthur Conan Doyle – Przygody Sherlocka Holmesa
Sir Arthur Conan Doyle znany jest głównie jako twórca najsłynniejszego duetu
detektywistycznego w historii literatury, czyli postaci Sherlocka Holmesa i doktora Watsona.
Niewielu jednak wie, że ten szanowany dżentelmen i pisarz na początku XX wieku wcielił się
w detektywa i zajął sprawą morderstwa.
W 1908 roku bogata kobieta została zamordowana w swoim domu w Glasgow. Sprawcą
uznano Oscara Slatera – żydowskiego imigranta. Pomimo nieoczywistych dowodów
świadczących o jego winie, został on osądzony i skazany.
KSIĄŻKA

Arthur Conan Doyle, oburzony jawną niesprawiedliwością, postanowił wszcząć własne
dochodzenie. Używając metod i umiejętności, którymi obdarzył swoich literackich bohaterów,
przeanalizował akta sprawy, zeznania i wypowiedzi świadków. Odkrył manipulację policji i prokuratorów,
zgłębił środowisko Oscara Slatera i z ogromną determinacją dążył do poznania prawdy.
Margalit Fox łączy fascynującą historię prawdziwej zbrodni sprzed ponad stu lat z aktualnymi tematami. To porywająco
napisane true crime osadzone u schyłku malowniczej epoki wiktoriańskiej.
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Ostatnia misja Asgarda
Asgard cudem unika zniszczenia podczas ataku na Ziemię. Podczas
lotu w nadprzestrzeni narusza horyzont zdarzeń potężnej czarnej dziury
i przenosi się w czasie o ponad sto pięćdziesiąt lat. Załoga admirała
Rutty pojawia się w normalnej przestrzeni długo po zakończeniu
exodusu ludzkości, po którym w Galaktyce pozostały jedynie niezliczone
pola przegranych i dawno zapomnianych bitew.
Na pokładach okrętów należących do eskadry ostatniego rdzeniowca
jest jednak wystarczająco wielu ludzi, by nasza cywilizacja mogła się
odrodzić. Aby było to możliwe, Asgard musi wykonać ostatnią misję:
wyruszyć szlakiem zagłady i odkryć wszystkie tajemnice Obcych,
zarówno ma’lahn, jak i tych, którzy przybyli, by ich pomścić.

JEDEN
Kraniec Ramienia
Oriona,
14.06.2563
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Wiszący nad stożkiem
projektora hologram
obracał się bar dzo
wolno, aby najwyższy
admirał mógł dostrzec każdy szczegół rekonstruowanej przez
systemy stacji. Pracujące z maksymalną wydajnością
rezerwowe komputery Asgarda potrzebowały aż trzech dni, by
przeliczyć wektory ruchu trylionów drobin, jakie pozostały po tym
niegdyś dumnym dziele ludzkich rąk. Sensory eskadrowca
przeskanowały w tym czasie wszystkie nadające się do
identyfikacji szczątki, zespalając je potem – dzięki inżynierii
wstecznej – w większe fragmenty, które następnie wpasowywano w powstający mozolnie wirtualny szkielet zniszczonego
przez Obcych obiektu. Cały ten trud poszedł jednak na marne – a
przynajmniej takie wrażenie odniósł Rutta, patrząc na lśniący
błękitem, półprzezroczysty obraz przedstawiający zar ysy
czegoś, w czym z trudem rozpoznawał korpus walcowatej stacji.
– To wszystko, co może mi pan pokazać? – zapytał z
niedowierzaniem, kierując te słowa do uśmiechającego się
dumnie profesora.
Znacznie bardziej rozbudowany hologram miał przed oczami
podczas pierwszej odprawy, zwołanej zaledwie kilka godzin po
przylocie do tego systemu. Ten zawierał wprawdzie więcej detali,
lecz przedstawiał wyłącznie zarysy gargantuicznej konstrukcji.
Zamiast odtworzonych elementów – dziura na dziurze, co
zgrabnie podsumowywały krwistoczerwone liczby umieszczone
w sąsiednim wirtualnym okienku. „Stan rekonstrukcji obiektu:
36,73724%”.
– Obawiam się, że tak… – Naukowcowi zrzedła mina, jakby
spodziewał się pochwał, nie reprymendy.
Rutta wezwał go do siebie przed kolejną odprawą, by mieć
zajęcie i choć przez chwilę nie myśleć o czekającym go wy
zwaniu. Ludziom puszczały nerwy, co go specjalnie nie dziwiło,
ponieważ sam miał spore problemy z zaakceptowaniem faktu,
że zarówno Ziemia, jak i reszta Federacji przypominają teraz
wrakowiska Krańca Ramienia Oriona.
– To efekt kompilacji wszystkich dziewięciu badanych obiektów?
– zapytał, zły sam na siebie, że pomimo usilnych starań nie
udało mu się odgonić niewesołych myśli.
– Tak. Nałożyliśmy na siebie wszystkie zespolenia, dzięki czemu
wynik całościowy poprawił się o ponad dziewiętnaście punktów
procentowych, a jeszcze…

– Wystarczy. – Najwyższy admirał uciszył rozmówcę
uniesieniem dłoni. – Potrzebuje pan więcej czasu?
Większej mocy obliczeniowej?
– Nie – zaprzeczył Rawlings stanowczym tonem.
– Zatem w czym problem?
Naukowiec oblizał czubkiem języka górną wargę.
Zawsze tak robił, gdy zaczynał się denerwować.
– Od zniszczenia tych stacji minęło sto pięćdziesiąt lat,
może więcej. Część szczątków, powiedziałbym nawet, że
znaczna, została w tym czasie przechwycona przez obie
karłowate planety i ich księżyce. Sporo zdążyło też trafić
do atmosfery tutejszej gwiazdy centralnej. No i… –
zawahał się.
– Tak? – szczeknął Rutta, ponownie skupiając wzrok na
hologramie.
Ogrom konstrukcji przodków budził szacunek nawet teraz, gdy miało się przed oczami zaledwie cień jej dawnej
świetności.
– W badanych obszarach znajduje się sporo
minerałów…
– Czego? – Najwyższy admirał spojrzał groźnie na
zmieszanego naukowca.
– Krótko mówiąc, skał – profesor natychmiast się
poprawił.
– To je odfiltrujcie.
– Ale one…
– Wykrztuś to z siebie wreszcie, człowieku!
– One wydają się mieć ścisły związek z tymi stacjami –
wymamrotał Rawlings.
– Nie rozumiem.
– Ich obecne wektory wskazują jednoznacznie, że w
chwili ataku znajdowały się wewnątrz albo w
bezpośrednim otoczeniu zniszczonych obiektów.
Rutta pokręcił głową, jakby ta wizja nie przemawiała do
niego. Nie zadał jednak naukowcowi kolejnego
pytania, ponieważ odpowiedzi na nie mógł
udzielić system. Wystarczyło wcisnąć kilka
wirtualnych klawiszy. Zrobił to więc, nie zwracając
uwagi na mamroczącego coś profesora.
Hm, ciekawe…
Mineralne szczątki znajdowały się w każdym z
dziewięciu wrakowisk. Stanowiły od sześciu do
nawet jedenastu procent przebadanej masy.
Czyżby niedobitki ludzkości budowały te gigantyczne stacje wokół przechwyconych asteroid? Nie,
na pewno nie. Nawet tak niekompletne wyniki
rekonstrukcji zdają się przeczyć tej tezie…
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Justin Cronin
Miasto luster
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Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Maria Gębicka-Frąc
Świata, jaki znamy, już nie ma. Jaka przyszłość czeka ludzkość?
Dwunastu zostało pokonanych. Przerażające stulecie rządów ciemności dobiega wreszcie
końca. Ci, którzy ocaleli, zaczynają budować nowe społeczeństwo. Ale w odległej martwej
metropolii wciąż czai się Zero. Pierwszy. Ojciec Dwunastu. Dawniej był człowiekiem, teraz
jest bestią, która płonie z nienawiści.
Ogień jego wściekłości może zostać ugaszony tylko przez śmierć Amy – jedynej nadziei
ludzkości, Dziewczyny Znikąd, która ma powstać przeciwko niemu. Siły światła i ciemności
zetrą się po raz ostatni, a Amy i jej przyjaciele poznają wreszcie swoje przeznaczenie.
KSIĄŻKA

Ian McEwan
Maszyny takie jak ja

PREMIERA: 2.10.2019

Wydawnictwo: Albatros, Tłumaczenie: Andrzej Szulc
Prowokacyjna i wcale nie nieprawdopodobna historia, będąca przestrogą przed śmiałymi
wynalazkami człowieka, które niepostrzeżenie wymykają się spod kontroli…

KSIĄŻKA

Wielka Brytania przegrała wojnę o Falklandy, rząd Margaret Thatcher chwieje się w
posadach, a Alan Turing osiąga przełom w pracy nad sztuczną inteligencją. W świecie nie do
końca podobnym do tego, który znamy, dwoje kochanków i… android zostaną poddani
niezwykłej próbie… człowieczeństwa.
Londyn, lata 80. XX wieku w alternatywnej rzeczywistości. Charlie, człowiek bez
właściwości, lekkomyślnie dryfujący przez życie i unikający jak ognia pełnoetatowej pracy,
skrupulatne planuje swój przyszły związek z Mirandą. Nie wie, że błyskotliwa studentka,
córka znanego literata mieszkająca piętro wyżej, skrywa szokujący sekret. Otrzymany
spadek Charlie przeznacza w całości na Adama, który należy do pierwszej partii
syntetycznych ludzi. Wspólnie z piękną sąsiadką konfigurują jego osobowość. Ten niemal
doskonały okaz ludzki – piękny, silny i mądry – stworzy z Charliem i Mirandą uczuciowy i
emocjonalny trójkąt. Już wkrótce cała trójka stanie przed głębokim dylematem moralnym,
który doprowadzi do gwałtownego kryzysu w tym asymetrycznym związku.
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Nowa przewrotna powieść Iana McEwana stawia fundamentalne pytanie o istotę człowieczeństwa. Co tak naprawdę czyni
nas ludźmi: to, co robimy, czy to, jacy jesteśmy? Czy dzieło może przerosnąć twórcę? Czy maszyna może oddać
wielowymiarowość ludzkiej natury i odnaleźć się w świecie, w którym nic nigdy nie jest czarno-białe?
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Pod powierzchnią

Liczba stron: 320, Wydawnictwo: Edipresse Książki
Zdążył w porę wyhamować.
– Spokojnie – powiedział.
Odetchnęła orzeźwiona, a wraz z wyrzutem adrenaliny
jej ciało się jakby przebudziło. Spojrzała na jego dłonie
zaciśnięte na obręczy kierownicy – wysmukłe, nieco
żylaste, silne. Podobały jej się, potrafiła bez końca
bawić się nimi, muskać opuszki, sprawdzać linie
papilarne, wszystkie załamania i wzgórki, pieprzyk na
małym palcu prawej dłoni. Szybko się opalał, jego ręce
nabierały pięknego oliwkowego koloru, stawały się
niczym obietnica śródziemnomorskiej beztroski. Nie był
może wysokim przystojniakiem, ale ujął ją charakterem.
Miał w sobie coś demonicznego, przykuwał mocnym
spojrzeniem, jego czarne oczy były smutne i
prześmiewcze jednocześnie. Na pierwszy rzut oka
wyglądał na faceta, z którym nie należy się wiązać, ale
ona do takich właśnie miała słabość.
Kiedy tak mijali wyłaniające się z ciemności okna
domów, oświetlone wirującą niebieską poświatą,
myślała o tym, że jednak lubi swoje pokręcone życie. U
niej musi być ruch, niepokój, strach. Odkryła, że lubi
również swoje nieszczęśliwe życie, bo cierpienie czyni je
szlachetniejszym, staje się w jakiś sposób wyjątkowe, a
ona coś znaczy, nie jest tylko kolejnym numerkiem
PESEL, osobą, która przyniosła państwu określone
zyski i zniknęła, kimś, kto nic nie znaczył. Chciała coś
znaczyć, być ważna, jak każdy. Pragnęła równowagi, ale
nie potrafiła jej osiągnąć. Miesiące szalonej z nim
miłości to był odjazd. Zatraciła się w tym bez reszty.
Wspaniały seks sprawiał, że czuła się z nim jeszcze
mocniej związana. Wierzyła, że są nierozerwalni, łączył
ich sekret. A teraz spadała. Jego nielojalność
ciągnęła ją na dno. I albo była na szczycie, albo
na dnie. Żadnych stanów letnich.
– Kurwa! Zabijesz nas! – krzyknęła. Zacisnęła
spoconą dłoń na uchwycie w drzwiach. Jej
miękka skóra objęła twardy plastik. Oczy się
rozszerzyły. Wprost na nich najeżdżały wielkie
reflektory. Ten, który obrzydził jej życie, znów
wyprzedzał na wariata, wiózł ich wprost na
śmierć. W ostatniej chwili przed zderzeniem z
nadjeżdżającym z naprzeciwka autem schował
się przed wyprzedzanego tira.
– Uuu...! – zawył zawadiacko.
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Gnał. I nie dlatego, że
chciał być jak najdalej
Płocka. Po prostu lubił
szybką jazdę. Mdliło ją
od tego. Po kilku
minutach miała dość.
Z u p e ł n i e
niewyobrażalne zdawało jej się to, że jeszcze godzinę temu
płakała w obawie przed czekającym ich rozstaniem. Za
kierownicą tego samochodu stawał się innym facetem,
pewniejszym, dojrzalszym, ale też spokojniejszym. Wiedziała
już, że tu lepiej mu się nie przeciwstawiać, ale wkurwiał ją swoją
obsesją na punkcie tego samochodu. Czasem chwytała jego
spojrzenie, gdy przyglądał się innym, patrzył tak, jakby chciał
zedrzeć z nich ubranie, zdjąć buty, obrać z biżuterii, wysadzić z
samochodu. Był wówczas obcy, zły, daleki. Martwiła się o niego,
bała się, że żądza posiadania doprowadzi go do zguby, uczyni z
niego nieszczęśliwego, zgorzkniałego frustrata, wypłucze z
duszy. A może to ona się pomyliła? Może twardy pieniądz to
jedyna bezwzględnie sensowna rzecz w życiu?
Ostatnio znów wszystko bladło w jej oczach. Zakradał się cień
wątpliwości, jak bluszcz oplatał pnączami kolejne myśli. Rano
nie mogła wybrać bluzki, każda wydawała jej się beznadziejna,
potem włożyła szczotkę z tuszem do oka, zaklęła i zapłakała. Bo
nie chodziło o bolące oko ani o bluzkę, tylko o to, że dłużej nie
mogła znieść swojego życia. Już tak miała. Spotkanie z nim pół
roku temu wyrwało ją ze stanu, który coraz bardziej oddalał ją od
życia i ludzi. Myślała, że przy nim jest bezpieczna, że to już nigdy
nie wróci. Naiwności!
Przez kilka ostatnich dni coraz trudniej było jej wyjść do pracy,
myślała, że zwariuje, kiedy kolejny raz stanie przed gromadą
debili, których chcą jedynie jej dokuczyć i popisać się jeden
przed drugim. Podważała wszystko, każde przedsięwzięcie
zdawało jej się daremnym trwonieniem energii. Wiedziała już, że
nic nie zmieni, że nikomu nie pomoże. Kiedyś sądziła, że ma w
pracy misję do spełnienia, że może kształtować młodych, dawać
im zajrzeć w ciekawe światy, pokazać, że one w ogóle istnieją, że
jest literatura, całe tony literatury, którą powinni znać, bo
obcowanie z nią rozwinie ich jako ludzi. Teraz powątpiewała, czy
aby na pewno to dobra droga.
Szczerze chciałaby się mniej zastanawiać, mieć prostsze myśli i
szczęśliwsze życie.
– Hamuj! – krzyknęła, gdy ciemność zaświeciła na czerwono, a
zderzak samochodu przed nimi nagle się zatrzymał.
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Nic w tej historii nie jest takie, jak się wydaje. A każda tajemnica ma
swój początek. Pod powierzchnią, trzymająca w napięciu powieść
inspirowana hitem stacji TVN.
Komisarz Maria Byszewska zaczyna śledztwo w sprawie porwania
czteroletniego Kacpra. Gdy kilka dni później w Płocku bez śladu ginie
kolejny chłopiec, Maks Gajewski, w mieście wybucha panika. Media
łączą sprawy, choć śledczy nie mają na to żadnych dowodów.
Byszewska działa pod presją. Wie, że tu nie ma miejsca na błędy.
W rozwiązaniu sprawy nie pomagają jej żądne sensacji media,
arogancki detektyw, nadgorliwy syn policjant i nierozwiązane sprawy
z przeszłości. W dodatku Marta Gajewska nie wierzy, że jej dziecko
mogło się utopić. Życie osobiste komisarz miesza się ze śledztwem.
Maria stanie przed wyborami, które na zawsze zmienią życie
zaginionych chłopców. A także los jej syna.
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STACJE BENZYNOWE

STREFA OKAZJI

LEGENDA

Dane adresowe

Asortyment paliw

Usługi

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. 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. 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

ŁG SERWIS
ul. Gromadzka 22e, Kraków
tel. 607 939 500

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

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

Sprawdzenie
wtryskiwaczy
do zapłaty

39,00

zł/szt.

Oferta tylko dla warsztatów

Całoroczna
obsługa
samochodu
do zapłaty

55,00 zł

Zakres usług wchodzących w kupon rabatowy
znajduje się na stronie: www.vulko.pl

Dodaj kupon
rabatowy swojej
firmy już za

29 PLN
netto miesięcznie

www.promocje.kdk.pl

STACJE KONTROLI POJAZDOW
Nr stacji

Nazwa

Adres

KR/002

Transbud Nowa Huta S.A.

KR/009
KRA/030

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

KR/082/P

AN-CAR

KR/088/P

Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA

KR/112/P

Jacek Menżyński MEXOL

KR/113/P

Małgorzata Jelonek SKP MJ-CAR

KR/117/P

Automobile Torino Kraków

KR/118/P

Paweł Witkowicz F.H.U. POLINAR

KR/127/P

ACG INVEST

KR/134/P

VULKO

KR/135/P

ACG INVEST

KR/136/P

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.

Zakres

Godziny otwarcia

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-18,
ul. Wielicka 250, Kraków
sobota 8-14
pon.-pt.: 7-19,
ul. Łukasiewicza 3, Kraków,
sobota 8-14
tel. 12 294 44 01
pon.-pt.: 8-18,
ul. Mogilska 118, Kraków,
sobota 8-14
tel. 12 411 33 22
pon.-pt.: 8-20,
ul. Rżącka 6, Kraków,
sobota 8-14
tel. 603 664 629
pon.-pt.: 7-18,
ul. Zakopiańska 288, Kraków,
sobota 7-15
tel. 12 269 12 26
pon.-pt.: 8-18,
ul. Ofiar Dąbia 14, Kraków,
sobota 9-12
tel. 12 414 10 00
ul. Walerego Sławka 45, Kraków, pon.-pt.: 8-21,
sobota 8-16
tel. 12 265 74 30
os. 2 Pułku Lotniczego 2b, Kraków, pon.-pt.: 8-18,
tel. 12 648 18 19
pon.-pt.: 8-18,
ul. Christo Botewa 1F, Kraków,
sobota 8-17,
tel. 12 292 22 22
niedziela 8-13
pon.-pt.: 7-20,
os. Bohaterów Września 1H,
sobota 8-15
Kraków
ul. Ujastek 11, Kraków,
tel. 12 643 02 00
ul. Myśliwska 55, Kraków,
tel. 12 362 96 14
ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

Okręgowa
Okręgowa
Okręgowa
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABTE

Podstawowa ABTE

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

DODAJ SWOJĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW
zadzwoń: 12 632 09 32
AUTO SERVICE
EURO-MOTO-CAR

ul. Niepołomska 54
(drugi warsztat)
31-572 Kraków

mechanika, elektronika
klimatyzacja
sprzedaż oryginalnych części
do Renault
naprawy silników - benzyna, diesel
naprawy mechaniczne
aut zabytkowych
Specjalizacja auta FRANCUSKIE

Auto Serwis Tomasz Gadzina
wszystkie marki - specjalność samochody francuskie
Regeneracja

tylnych

belek

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

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

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl
Wyprodukowano w Polsce
Wydawca:
Firma Usług Reklamowych "KATALOG"
31-159 Kraków, Aleja Juliusza Słowackiego 39
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: 27.09.2019
Na stronach: 7, 38 i 40 znajdują się reklamy.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

REKLAMY / OGŁOSZENIA

tel. 12 632 09 32

owców
KATALOG
dla kier

Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05

zeskanuj kod
i sprawdź e-wydanie

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

kdk.pl motoryzacja inaczej

tel. 501 172 488

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WSZYSTKICH MAREK

37

TAPICERSTWO
SAMOCHODOWE

- renowacja mebli
( współczesne i antyki )
- wystroje
wnętrz i lokali
wg. indywidualnego
projektu

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

Następny numer już w pierwszy weekend listopada. Weź go - jak zawsze - ze swojej
ulubionej stacji benzynowej lub zamów do domu czy firmy na www.prenumerata.kdk.pl

TAPICERSTWO
MEBLOWE

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

MECHANIKA

Kraków-Ruczaj, ul. Łany 28
(wjazd od ul. Pszczelnej)
SYSTEMY AIRBAG

ELEKTROMECHANIKA

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

SAMOCHODOWA

AIRBAG SERWIS
pełny zakres usług

lera
Hal

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
wszystkie marki
Blacharska

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

SERWIS KLIMATYZACJI
pełna obsługa
czynne pn-pt 9-17

SPECJALIZACJA:

www.airbag.krakow.pl

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

AUTOELEKTRONIKA

owców
KATALOG
dla kier

REKLAMY / OGŁOSZENIA

Kraków, ul. Blacharska 2
tel.: 509-944-946, 513-143-891
nowe opony
Rżącka
przekładki opon
klimatyzacja
elektromechanika
mechanika
A4
części zamienne
elektroniczna diagnostyka

DIAGNOSTYKA
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