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Czy CAFE spali
branżę motoryzacyjną?
CAFE, czyli Clear Air For Europe (Czyste powietrze dla Europy) nie jest żadnym nowym programem.
Został zainicjowany przez Komisję Europejską już w marcu 2001, a zaczął obowiązywać od roku
2008. Rok 2020 jest kolejnym etapem jego funkcjonowania. Etapem przełomowym i to nie tylko dla
producentów samochodów. Jego skutki – oby tylko w niewielkim stopniu - odczują również ich klienci.
Robert Lorenc

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

Globalna emisja dwutlenku węgla wynosi około 38 Gt, z
czego transport odpowiedzialny jest za około 8,8 Gt, co
stanowi jej 23%. W samej tylko Unii Europejskiej samochody
osobowe odpowiadają za około 12% emisji tego gazu
do atmosfery. Wprowadzenie regulacji CAFE miało i
ma na celu redukcję o 23% emisji gazów cieplarnianych przez transport drogowy do roku 2030 (w porównaniu z rokiem 2005).
Przy wprowadzaniu CAFE założono i przyjęto, że za
środek służący do ograniczenia emisji prekursorów
ozonu, takich jak tlenki azotu i węglowodory, oraz
emisji cząstek pyłu, odpowiadają normy emisji Euro.
Tym samym CAFE dotyczy ograniczenia emisji
dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych przez branżę
04 transportową określając normy i limity ich emisji przez

pojazdy. Nie dotyczy jednak konkretnych sztuk, a
globalnie wszystkich sprzedanych egzemplarzy i
wyliczana jest na podstawie sumarycznej sprzedaży
wszystkich egzemplarzy. Aby obliczyć CAFE
sumowana jest ich emisja dwutlenku węgla, a wynik
dzielony przez ilość sprzedanych sztuk. Tyle teoria,
bo praktyka jest bardziej skomplikowana.
W momencie wprowadzenia CAFE (2008 rok) zaczął
obowiązywać limit emisji dwutlenku węgla, który od
tego momentu zaczął wynosić 154 g/km - spełnili go
wszyscy producenci. W 2015 został on ograniczony
do 130 g/km, a rok 2020 (przejściowy) przynosi
kolejne ograniczenia. Od tego roku maksymalny limit
emisji dwutlenku węgla na sprzedane samochody
danego producenta wynosić będzie 95 g/km.

Jak to liczyć? Przykładowo jeżeli w skali całej Unii
Europejskiej producent sprzeda 1 sztukę modelu
emitującego 120 g/km dwutlenku węgla oznacza to dla
niego przekroczenie normy o 25 gram. Tym samym
potencjalna kara dla niego wyniesie 2375 euro. Sprzedając
1 sztukę modelu elektrycznego, który w trakcie eksploatacji
nie emituje dwutlenku węgla, uzyska nadwyżkę w bilansie
wynoszącą 165 gram. Sprzedał dwa samochody, w tym
jeden elektryczny, który liczony jest podwójnie, tak więc jego
limit emisji dwutlenku węgla po ich sprzedaży wynosi 285
gram. 285 – 120 (bo tylko jeden z nich emituje do atmosfery
dwutlenek węgla) = 165 gram nadwyżki. Prawda, że to
proste? A teraz to samo trzeba zrobić (i robić na bieżąco) w
skali nie tylko jednego państwa, ale wszystkich
zjednoczonych w Unii Europejskiej, ponieważ do CAFE
liczona jest sumaryczna sprzedaż.

95 g/km - maksymalny limit
emisji dwutlenku węgla na
sprzedane samochody
danego producenta
obowiązujący od 2020 roku.

Żeby było jeszcze prościej wartość 95 g/km jest tylko
wartością medialną. W opublikowanym przez PA Knowledge
Ltd. raporcie znajdują się dokładne informacje jakie cele
zostały postawione przed konkretnymi producentami. I tak
przykładowo Toyota ma osiągnąć 95,1 g/km, Volvo 106,7
g/km, BMW 102,4 g/km, Daimler 102,8 g/km, a JLR (marki
Jaguar i Land Rover) 130,6 g/km. Na przeciwnym biegunie
znajduje się FCA (producent m.in. Fiata i Alfy Romeo) dla
którego określono limit wynoszący 91,8 g/km, PSA (Citroen,
Peugeot) z limitem 93 g/km, Hyundai-Kia mająca osiągnąć
limit 94 g/km, czy chociażby alians Renault-Nissan-Mitsubishi z limitem 94,8 g/km. W tym samym raporcie czytamy, że
ośmiu na trzynastu producentów nie osiągnie założonych dla
nich celów, co wiązać się będzie z wysokimi karami
finansowymi. Koncernowi VAG (marki: Volkswagen, Audi,
Skoda, Seat, Porsche, Bugatti, Bentley i Lamborghini, przy
czym Bentley i Lamborghini mają osobne cele i zostały
wyłączone z grupy) grozi potencjalna kara w wysokości 1,4
miliarda euro (10 procent jego dochodów w 2017 roku). PSA
(Peugeot, Citroen oraz Opel/Vauxhall) mógłby
>>>>

Zdjęcia źródłowe: Kaboompics.com/Pexels; Veeterzy, Veres Peti,
Adam Birkett/unsplash. Kolaż: kdk.pl
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Rok 2020 będzie rokiem przejściowym. W tym roku
maksymalny średni limit emisji dwutlenku węgla
emitowanego przez samochody danego producenta
wyniesie 95 g/km, a każdy sprzedany samochód
emitujący poniżej 50 g/km liczony będzie podwójnie
(w 2021 jako 1,67, a w 2022 jako 1,33). Dodatkowo
z limitów wyłączone zostanie 5% wolumenu
sprzedaży modeli o największej emisji. Przekroczenie dopuszczalnej emisji będzie skutkowało karami i
za każdy gram ponad cel producent zapłaci 95 euro.
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Teoretycznie, ale o tym za chwilę. Taki pułap limitu
odpowiada średniemu spalaniu na poziomie 4,1
l/100 km benzyny i 3,6 l/100 km Diesla. To nie
koniec. Kolejnym celem jest osiągnięcie w 2025
roku maksymalnej emisji dwutlenku węgla
wynoszącej 81 g/km, a w 2030 - 59,4 g/km, co
odpowiadać będzie spalaniu benzyny na poziomie
2,6 l/100 km. Co ważne, CAFE określa górny limit
emisji tylko w trakcie eksploatacji pojazdu, nie
ingerując w pozostałe sfery, takie jak produkcja, czy
też utylizacja.

www.japan-czesci.pl
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Skoda Octavia wyposażona
w jednostkę benzynową 2.0 TSI
o mocy 190 KM z automatyczną
skrzynią DSG i napędem na
wszystkie koła obecnie kosztuje
106 850 PLN, kara za
niespełnienie CAFE wyniesie
9338,50 euro, co spowoduje
że po jej doliczeniu cena za
powyższy model wzrośnie
do kwoty 147 005,55 PLN.
Stan i przewidywana realizacja celu CAFE
(źródło: PA Knowledge Ltd.)
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Przed Skodą postawiono cel wynoszący 97,7 g/km emisji
dwutlenku węgla. Żaden z dostępnych wariantów
Skody Octavii (rok modelowy 2020) go nie spełnia.
Najbliższa niego jest wersja z silnikiem benzynowym
1.0 TSI o mocy 115 KM, która emituje 119 g/km (w
cyklu mieszanym). Obecnie kosztuje 78 350 PLN
(cena cennikowa, bez uwzględnienia promocji).
Dodając kwotę kar y za przekroczenie normy
(2023,50 euro) jej cena wzrosłaby do 87 051,05 PLN
(przy kursie euro wynoszącym 4,3 PLN), czyli o
8701,05 PLN. Najdalsza od osiągnięcia celu jest
Octavia wyposażona w jednostkę benzynową 2.0 TSI o
mocy 190 KM z automatyczną skrzynią DSG i
06 napędem na wszystkie koła. Emituje ona 196 g/km

Z Toyotą nie jest lepiej. Postawiono przed nią cel
emisji dwutlenku węgla wynoszący 95,1 g/km. Tak
jak Skoda Octavia, również i żaden model Corolli
(wziąłem pod uwagę HB oraz kombi) – nawet z
napędem hybrydowym – go nie spełnia. Najbliższy
tego jest model wyposażony w układ hybrydowy o
mocy 122 KM. Emituje on 97 g/km CO2 i kosztuje 89
900 PLN (HB, bez promocji). Po doliczeniu kary jego
cena wzrosłaby do 90 676,15 PLN, czyli o 776,15
PLN. Na pr zeciwnym biegunie jest model
wyposażony w jednostkę benzynową 1.2 z automatyczną skrzynią biegów, który generuje 116 KM i
emituje 165 g/km CO2. Toyota wyceniła go na 104
>>>>
900 PLN (kombi), a po doliczeniu kary

Czy CAFE spali branżę motoryzacyjną?

Jakich zatem możemy spodziewać się reperkusji na rynku
nowych samochodów? Wszystko zależy od podejścia
producentów. Mają oni do wyboru w zasadzie tylko dwie
drogi. Pierwsza, doliczenie potencjalnej kary do ceny
modelu i druga, czyli ścisłe monitorowanie i kontrolowanie
bieżącego bilansu sprzedaży modeli w całej Unii
Europejskiej, a w przypadku niekorzystnego wyniku
ograniczenie lub nawet zablokowanie sprzedaży modeli
emitujących ponad 95 g/km. Droga pierwsza przerzuca
wszystkie koszty na klienta ostatecznego, czyli nas, a druga
powoduje wzrost kosztów po stronie producenta. Skupmy
się zatem na pierwszej drodze i sprawdźmy ją na przykładzie
dwóch najpopularniejszych modeli w Polsce: Skody Octavii i
Toyoty Corolli.

dwutlenku węgla, co sprawia, że ponad dwukrotnie
przekracza dopuszczalną normę. Obecnie kosztuje
106 850 PLN, kara za niespełnienie CAFE wyniesie
9338,50 euro, co spowoduje, że po jej doliczeniu
cena za powyższy model wzrośnie do kwoty 147
005,55 PLN.
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>>>>
zostać ukarany grzywną w wysokości 600 milionów euro (20
procent jego zarobków w 2017 roku), Ford 430 milionów
euro (10 procent zarobków w 2017 roku), a FCA 700
milionami euro, czyli wysokością 10 procent jego zarobków
w 2017 roku. Przy tych kwotach na drobne wyglądają
potencjalne kary dla BMW (200 milionów euro), jak również
Daimlera (190 milionów euro).
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Obecnie producenci chcąc
dostosować się do nor m
zwiększają gamę oferowanych
przez siebie modeli napędzanych silnikiem (lub silnikami)
elektrycznym. Czy to wystarczy,
czas pokaże. Jedno jest pewne.
Jesteśmy w przededniu redefinicji rynku motoryzacyjnego, a jaki
kształt przyjmie ostatecznie
przekonamy się za niedługi
czas. Od kilku lat rynek motor yzacyjny przypomina garnek
postawiony na ogniu z
nieustannie gotującą się w nim
wodą. Raz wrze bardziej, raz
mniej, ale nigdy nie stygnie.
(źródło: Raport PA Knowledge Ltd.)
CAFE powiększyła tylko ogień.
Czy spali on garnek pozostawiając po sobie niesmaczną
ile w UE w 2025 roku maksymalna emisja CO2 ma spaleniznę nadającą się tylko do wyrzucenia? Ciężko
wynosić 81 g/km, a w 2030 - 59,4 g/km, to w USA 99 przewidzieć. Obecnie temperatura rośnie. Czy wywog/km (2025 rok), a na rok 2030 nie został przygo- ła pożar? Zobaczymy.
towany jeszcze plan. Chiny i Japonia w ogóle nie mają
Życzę wszystkim aby w przyszłym roku – tak jak i
opracowanego planu tak na rok 2025, jak i 2030.
kolejnych – mogli kupić samochód taki, jaki będą
Bazując na swoich doświadczeniach producenci chcieli, a nie tylko taki jaki zostanie wyselekcjosamochodów podnoszą, że cel na 2030 rok jawi się nowany przez producentów i dostępny w przewidyjako nieosiągalny. Jedyną możliwością do jego walnym terminie.
spełnienia jest praktycznie pełna elektryfikacja gamy
oferowanych modeli, czyli przymuszenie klientów do Źródła:
poruszania się nimi. Nimi i praktycznie tylko nimi. Czy Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego, Raport PA
Knowledge Ltd., Stowarzyszenie Dystrybutorów I Producentów
08 słusznie? Jak wyliczyli niemieccy naukowcy pod Części Motoryzacyjnych
k
dk

Czy CAFE spali branżę motoryzacyjną?

Analizując parametry CAFE widać dwie kluczowe kwestie
podnoszone również przez producentów samochodów:
nierówne ich traktowanie (różne normy pośród producentów)
i najbardziej restrykcyjna polityka emisji dwutlenku węgla w
transporcie drogowym na świecie. Celem Unii Europejskiej
na 2020 rok jest ograniczenie emisji tego związku chemicznego do 95 g/km, w USA do 125 g/km, w Chinach do 117
g/km, a w Japonii do 122 g/km. Jeszcze większa dysproporcja pomiędzy tymi rynkami widoczna jest w długim okresie. O

kierownictwem Christopha Buchala z Uniwersytetu w
Kolonii istotą problemu w pojazdach elektrycznych
są ich baterie. Do ich budowy wykorzystuje się
pierwiastki takie jak: żelazo, kobalt, nikiel, magnez,
lit, aluminium, grafit i wiele innych. Do ich wydobycia
oraz przetworzenia potrzeba ogromnej ilości energii,
a sam proces produkcji baterii generuje od 11 do 15
ton dwutlenku węgla (wyliczeń dokonali dla Tesli 3).
Określając cykl życia baterii na 10 lat i jej życiowy
przebieg wynoszący 150 000 km wyszło im, że emisja dwutlenku węgla kształtuje się na poziomie od 73
do 98 g/km. Do tego wyniku trzeba doliczyć emisję
CO2 związaną z produkcją energii elektrycznej do
ładowania samochodu elektrycznego. O ile np. w
Norwegii lub we Francji nie jest to duży problem z
uwagi na fakt, iż ponad 70% energii elektrycznej
wytwarzają elektrownie atomowe, o tyle w Polsce,
gdzie nasz miks energetyczny to w zasadzie spalanie
węgla powoduje, że czystość i neutralność dla środowiska naturalnego „elektryków”
jest jeszcze bardziej wątpliwa.
Według wyliczeń Buchala
rzeczywista emisja dwutlenku
węgla przez pojazd elektryczny,
przy uwzględnieniu produkcji
baterii i energii elektrycznej do
niego wynosi od 156 do 180
g/km, co daje wartość wyższą
niż emisja pr zez niektóre
samochody z silnikami Diesla (w
badaniu porównano Teslę 3 oraz
Mercedesa C220d).

TEMAT NUMERU

>>>> (28 554,15 PLN) jego cena zatrzymałaby się na
kwocie 133 454,15 PLN. Jest jeszcze trzecia droga. Ograniczenie sprzedaży w całej Unii Europejskiej do 9999 sztuk
rocznie. Wtedy takiego producenta CAFE nie będzie obowiązywało. Prawda, że kuszące rozwiązanie dla niektórych
producentów? Zawsze mogą też zrezygnować z dostępności
swoich modeli na niektórych rynkach (państwach) np. o
najmniejszej marżowości i skupić się tylko na tych (tym), który przynosi i będzie przynosił wyraźne korzyści finansowe.

TEST I Kia ProCeed GT 7DCT

Powinniśmy
OBAWIAĆ SIĘ
Chińczyków

Jeśli jesteś jednym z przyszłych klientów na którykolwiek z praktycznych samochodów kompaktowych
to masz wybór szerszy niż kiedykolwiek. Całe tuziny modeli czekają byście przygarnęli je do swojego
garażu. Szeroki wachlarz wyboru nie jest jedyną komplikacją. Większość samochodów przeszła
głęboki lifting lub są dostępne w nowej, jeszcze lepszej i bardziej ekonomicznej wersji.
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Kia
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Jest na przykład Skoda Octavia z dziwnymi reflektorami
na modłę Mercedesów Klasy E sprzed kilku lat. Do drzwi
wkrótce zapuka kolejna generacja najlepszego według wielu
przedstawiciela gatunku, Volkswagena Golfa.
Ale wybór nie sprowadza się tylko do samochodów grupy
VAG. W końcu mamy świetnego Focusa czwartej generacji.
Jeśli macie problemy ze wzrokiem Civic będzie doskonały.
Lubicie stary ser i imigrantów? Renault znajdzie dla was
nieźle wyglądające i rzeczowe Megane w trzech wersjach
nadwozia. W końcu, ale nie na końcu, jest najnowsza
Corolla, która wróciła do swojej prawidłowej nazwy i wreszcie
patrzenie na nią nie wywołuje mdłości ani senności.
Nawet jeśli zechcecie coś sprzed dekady znajdzie
się rozwiązanie. Alfa Romeo Giulietta wkrótce będzie
obchodziła swoją dziesiątą rocznicę i bynajmniej nie
wybiera się na emeryturę.
Większość tych samochodów znajdziecie z
oszczędnymi silnikami z bogatym wyposażeniem.
Będą praktyczne, niezawodne, a część z nich wygląda
przyjemnie dla oka.
I o ile podstawowe modele kosztują jakieś
siedemdziesiąt tysięcy złotych o tyle te z nieco
bardziej chętnym silnikiem, nawigacją, skórzaną
tapicerką i strefową klimatyzacją ocierają się lub
10 przekraczają sto tysięcy, co nie jest promocją z

Biedronki. Jeśli jednak chcecie jeździć czymś
nowoczesnym musicie dokonać wyrzeczeń.
Chociaż pogodzenie ceny, wyglądu, praktyczności, niezawodności i zadowolenia otoczenia wydaje
się nie tylko karkołomne, ale wręcz niemożliwe. Ale
czy na pewno?
Wystarczy bowiem odwiedzić najbliższy salon Kii
i sprawdzić co ma do zaoferowania najnowszy
ProCeed, któr y nie jest już trzydrzwiowym
hatchbackiem. Jak twierdzi producent nie jest
również kombi, jeśli już to kombi-coupe, czyli
shooting brake. I wygląda bajecznie, zwłaszcza w
kolorze Track Red. W niebieskim jest trochę gorzej,
ale za to ma liczne czerwone wstawki, na atrapie i
listwach ochronnych. Nadwozie jest po prostu ładne i
opływowe, niezależnie z jakiego kąta na nie
spojrzycie. Być może zasługa w tym o czterdzieści
trzy milimetry niżej poprowadzonej linii dachu
względem wersji kombi. Albo prześwitowi, który jest
o pięć milimetrów niższy. Lub też różnym blachom,
bowiem z praktyczniejszym nadwoziem łączy je tylko
maska i przednie błotniki, reszta jest całkowicie
inna. Bądź też opływowym kształtom wzbogaconym o
dyfuzor i skrzela. Nie mam pojęcia w jaki sposób,
jednak to wszystko sprawiło, że przy gabarytach

jeździć w lecie z włączonym grzaniem siedzeń, a w zimie
maksymalnie schładzającą wnętrze klimatyzacją.
Mimo modnej stylistyki nadwozia wnętrze jest
zaskakująco przestronne. Zebrało najlepsze cechy kombi
Volvo w kształcie cegły i seksowne kształty Alfy 156
Sportwagon. Pasażerowie znajdą dla siebie wystarczającą
ilość miejsca, jak również dla swoich bagaży. Minusem jest
kształt kufra, długi i dość płytki. Zastanawia mnie tylko po co
komu taka ilość schowków pod podłogą. Chyba tylko, żeby
przedmioty bawiły się z nami w chowanego. Opadająca tylna
szyba poza obniżeniem wysokości bagażnika ma również
minus w postaci miernej wydoczności, jest chyba gorzej niż
w Lamborghini.
Na pocieszenie zostaje świetne wyciszenie
gwarantujące wysoki komfort akustyczny oraz mięsiste
fotele, które są gdzieś w połowie drogi do kubełków. Szkoda
tylko, że fotela kierowcy nie można opuścić jeszcze niżej.
Nowe generacja ProCeed’a w wersji GT jest napędza w
gruncie rzeczy tą samą jednostką co poprzednia.
Największą zmianą silnika wyposażonego w
bezpośredni wtr ysk jest filtr cząstek stałych.
Pojemność, moc i moment obrotowy zostały na takim
samym poziomie. Chociaż jeszcze kilka lat temu
gwarantowały wstęp do klasy szybkich kompaktów
spod znaku GTI to obecnie bardziej przystają do klasy
niższej. Aczkolwiek osiągi są w pełni wystarczające do
codziennej dynamicznej jazdy.
Cieszy fakt, że motor nie ma zupełnie małej
pojemności, nie jest wspomagany silnikiem
elektrycznym, przez co byłby bardziej skomplikowany,
jak również posiada cztery cylindry. Jest elastyczny,
ekonomiczny i brzmi nieźle, momentami jakby >>>> 11
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niewiele mniejszych od Octavii sylwetka nie jest w
żaden sposób toporna.
I spójrzcie na ten tyłeczek, lepszy niż w przypadku Miss Pośladków. Na dodatek zakończony dwiema
prawdziwymi rurami wydechowymi. Wielu w tym
nadwoziu dostrzega elementy Porsche czy Mercedesa, ale mnie jednak, i wiem, że to kwestia gustu i być
może zabrzmi to jak laurka, ale Stinger i teraz ProCeed podobają mi się bardziej niż nowe Alfy Romeo.
W przypadku wnętrza Kia postarała się mniej,
serwując w zasadzie deskę rozdzielczą, która jest
identyczna jak w pozostałych odmianach, wzbogacona li tylko o kilka dodatków charakterystycznych dla
pakietu GT Line bądź wersji GT. Wyróżnia się
niewiele, nie ma się uczucia, że to wyjątkowy model.
Na obronę Ceeda można powiedzieć, że środek jest
dobrze rozplanowany, praktyczny i przemyślany. Na
dodatek większość materiałów jest miękka, ale
oczywiście zdarzają się twarde i mocno plastikowe w
dotyku. Jednak za tę cenę nie należy się spodziewać
skóry Connolly i trochę zakrawa to na zbędne
czepianie się. Mimo to do jakości montażu nie
można się przyczepić, nie tylko jak na tę półkę
cenową.
Ze zdecydowanie wyższej są natomiast
udogodnienia. Elektrycznie zamykana tylna klapa,
cyfrowe radio, ośmiocalowy ekran, nawigacja,
systemy bezpieczeństwa, wszystko za relatywnie
niewielką dopłatą. Sterowanie jest proste i
intuicyjne, a na dodatek można posługiwać się
ekranem lub „starodawnymi” przyciskami, więc
dinozaury takie jak ja łatwo się odnajdą i nie będą

TEST
Kia ProCeed GT 7DCT
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>>>> miał o połowę więcej koni mechanicznych, chociaż w
trybie Sport wtrącają się głośniki. I tylko czasem chciałoby
się więcej mocy. Aż prosi się o wersję porównywalną z
Hyundaiem i30 N.
Do wyboru są dwie skrzynie biegów, manualna
sześciobiegowa i posiadający jedno przełożenie więcej
automatyczny układ z dwoma sprzęgłami. Urywa jedną
setną z przyspieszenia do setki, obniża prędkość
maksymalną i niemal niezauważalnie spalanie, ale wymaga
dopłaty sześciu tysięcy. Zatem jeśli chcecie w pełni
wykorzystać moc i trochę oszczędzić wybierzcie ręczną
przekładnię. Jeśli zależy wam bardziej na wygodzie i nie
chcecie sobie zaprzątać głowy zmianami przełożeń
otrzymacie przekładnię na poziomie, w niczym nie odstającą
od konkurentów.
Kia solidnie przygotowała swojego gorącego hatchbacka, który co prawda nie jest ani tak naprawdę gorący ani
też nie jest hatchbackiem. Nie mniej jednak przyłożyła się do
mechaniki, oferując osiemnastocalowe felgi obute w opony
Michelin Pilot Spor t, inną charakter ystykę
amortyzatorów, sprężyn, stabilizatorów i układu
kierowniczego. Ten ostatni jest całkiem bezpośredni,
a skrajne położenia dzieli tylko dwa i pół obrotu.
Zawieszenie jest utwardzone, z przodu o czternaście,
a z tyłu o czterdzieści cztery procent. Dodajcie do tego
niżej położony środek ciężkości oraz układ Torque
Vectoring, wykorzystujący hamulce by ograniczyć
podsterowność w zakręcie, a otrzymacie całkiem
zdolny i zdeterminowany do szybkiej jazdy
samochodów. Przyjemnej w dodatku. Wszystkie
składowe zaczynają współgrać w jednym celu, by
12 jechać szybciej i dawać kierowcy sporo przyjemności.

Skrzynia biegów potrafi szybko zrzucać kilka biegów
naraz, bez zbędnego zacięcia. Jedynym minusem
jest to, że manualna przekładnia byłaby bardziej
angażująca, aczkolwiek nie tak szybka.
W trybie Sport otwiera się dodatkowa klapka w
wydechu. Niestety, uaktywniają się również głośniki
sącząc sztuczny dźwięk do wnętrza. Silnik jest na tyle
elastyczny i chętny, że szukasz prostej tylko po to, by
pr zyspieszyć, zwolnić, słuchając wybuchów
niespalonego paliwa, i jeszcze raz przyspieszyć.
Wreszcie, gdy dopadasz zakrętu, późno stajesz na
hamulce, dohamowanie, stabilne wejście w zakręt i
pełne przyspieszenie na wyjściu. Zawieszenie na tyle
na ile może nie ugina się, jednocześnie nie odstając
zbytnio od mocnych Focusów i Golfów. W końcu
zostało zaprojektowane przy udziale pewnego pana
odpowiedzialnego za kilka samochodów z dywizji M
od BMW.

Jazda wkręca, wciąga i angażuje.
Ostatecznie do celu jeździsz,
a nie po prostu dojeżdżasz.
Chociaż szybka jazda niczym nie zaskakuje, to
ProCeed GT zdecydowanie lepiej czuje się, gdy
prowadzicie go płynnie i precyzyjnie, muskając
szczyty zakrętów niż idąc pełnym ogniem i
gwałtownie zmieniając kierunek jazdy rzucając masą
w każdą stronę. W końcu to nie GT3 RS.
Jazda wkręca, wciąga i angażuje. Ostatecznie do

k
dk

Przymierzalnia
Łańcuchy śniegowe Pewag
Brenta-C XMR73

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

Porady prawne z zakresu prawa posiadania
i wykorzystywania pojazdu mechanicznego
40 zł/rok
tel. 22 22 80 814

Wyszukiwarka części do wszystkich aut
bezpłatnie

produkty dopasowane do modelu
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samochody, które zapewniają sportowe emocje, a jeszcze
dwadzieścia lat temu produkowali mdłe i ponure Cerato,
Shumę czy pierwszą generację Rio. Aż wreszcie uczynili
świetlny skok w przyszłość. Pomyślcie co tylko zrobi niemal
półtora miliarda rodaków Jackiego Chana?
Do tego czasu spokojnie możecie jeździć Kią. Bez
obciachu i może z odrobiną dumy. Mimo że szef mojego
kolegi nazywa je kiłą. Ale zawsze mogło być gorzej, w końcu
moglibyście jeździć Skodą.
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celu jeździsz, a nie po prostu dojeżdżasz. I ogromnie
mi się podoba, że zasługa w tym czystej techniki i
inżynierii, a nie czterech skrętnych kół, różnego
rodzaju gadżetów czy innych czarów.
A później, gdy zechcecie się wyciszyć ustawcie
wszystko w tryb Komfort, by przemierzać bezkresne
kilometry wygodnie i w spokoju. Ciszy również,
bowiem przy autostradowych prędkościach można
szeptać.
Na koniec waszego spokoju nie zburzy nawet
rzut oka na cennik. Owszem, jak na polskie realia
trochę ponad sto tysięcy to dużo, ale jak za to co
oferuje, cena nie wydaje się wygórowana. Kia
ProCeed GT nie odstaje niczym od konkurentów,
nawet tych z czołówki, a w wielu kategoriach daje
więcej. W tej nazywanej przez Niemców „value for
money” jest nie do pobicia. Jasne, będzie wolniejszy
niż wszystkie RS-y i GTI, ale ma mniejszą moc.
Jednak dzięki temu nie jest tak szalony i przekombinowany. Nie jest przerostem formy nad treścią ani
jeżdżąc nim tak łatwo nie stracicie prawa jazdy.
Zastanawia mnie tylko jedno, co zaserwuje nam
Kia dalej? Po świetnym Stingerze, ProCeed GT to
kolejne angażujące auto dla fana motoryzacji. Jest
tylko jeden problem, zarówno dla koreańskiego
producenta, jak i dla innych, co zrobią Chińczycy.
Pomyślcie przez chwilę. Wielu mówi, że wkrótce
wszyscy będziemy jeździli samochodami Made in
China. Co nie powinno być takie złe. Teraz mamy
Volvo, a wkrótce może i Smarta. Ale pewnie będzie
tego coraz więcej. Popatrzcie na samą Kię. Obecnie
oferują ciekawe, praktyczne i relatywnie tanie

TEST I Hyundai Kona 1.6 T-GDI 177 KM 7-DCT

Dziwak

Lubię małe auta, lubię dziwne auta. Lubię też próbować nowych rzeczy. Dlaczego nie spróbować
Kony? Hyundai przez ostatnie lata wykonał ogromny skok. Jakościowy, technologiczny… na każdej
płaszczyźnie. Koreańskiemu koncernowi należy się szacunek za wykonaną pracę.
Damian Śmigielski

Czy jednak nie jest tak, że miało być fajnie, a wyszło jak
zwykle? Wciąż znajduje się duże grono osób, które
wyśmiewają auta z Dalekiego Wschodu. Że jakość nie taka,
że stylistyka marna, że cena za wysoka. Jeśli jednak
porównamy dynamikę rozwoju tych marek, okazuje się, że w
Europie spętanej korporacyjnymi rozgrywkami i polityką nie
idzie zbyt dobrze.
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Konsekwencja w działaniu jest ważna. Ważne jest też
zorientowanie na sukces, a tego Koreańczykom nie brakuje.
Chińczykom też i nie zdziwiłbym się gdyby za 10 lat
większość rynku należała właśnie do nich. Europa może
przestać się liczyć.
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Jaka więc jest Kona? Nie jeździłem wieloma
Hyundaiami. Ostatnio był to Ioniq w wersji hybrydowej,
który zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Kiedy
więc dowiedziałem się, że wpadnie mi w ręce Kona
bardzo się ucieszyłem. Lekkim rozczarowanie
pojawiło kiedy dowiedziałem się, że jednak nie będzie
to wersja elektryczna, ale… trzeba sobie jasno
powiedzieć, że jeszcze trochę trzeba będzie poczekać
na spopularyzowanie aut elektrycznych w Polsce, a
słowa premiera trzeba traktować trochę jak pobożne
życzenie oderwane od rzeczywistości.

W mroku garażu czaiła się maszyna o specyficznej
urodzi i bogatym wyposażeniu. Okazało się, że to
„tłusta” wersja, pozbawiona jedynie napędu na
cztery koła. Trochę szkoda, ale pewnie niewiele osób
jest skłonnych dopłacić za to udogodnienie.
Pierwsze wrażenie było bardzo dobre. Pierwsza
przejażdżka po mieście lekko mnie spłoszyła.
Zużycie paliwa na poziomie 12 l/100 km to nie jest
coś co akceptuję w takich autach. Pomyślałem sobie
jednak, że to może wynikać z tego, że auto chwilę
stało z włączonym silnikiem, że korki, że trzeba się z
nim dogadać. Kolejne dni nie przynosiły nic nowego.
10 l/100 km wciąż mnie nie satysfakcjonowało.
Dwie trasy do pracy o 5:30 rano pokazały, że jednak
da się zejść poniżej 7 l/100 km, co nadal nie rzuca
na kolana, ale powiedzmy, że jest akceptowalne. I tu
muszę się przyznać, że prawie do ostatniej chwili
miałem ochotę zjechać to auto, ale wybrałem się w
trasę i przyłożyłem się bardziej do jazdy po mieście.
Pojechałem do Łodzi autostradą. W jedną stronę
jechałem pod wiatr, w drugą z wiatrem. Średnie
zużycie paliwa przy prędkości 120 km/h z włączonym
tempomatem i wieloma przepychankami z typowymi
mistrzami fajery wyniosło 6,5 l/100 km, co uważam,
za bardzo dobry wynik.

Z czego wynikało wysokie zużycie paliwa w mieście?
Kona jest nerwowa. Mimo włączonego trybu ECO
trzeba bardzo delikatnie obchodzić z gazem, żeby
jazda była płynna. Pod maską mamy silnik 1.6 o
mocy 177 KM sprzęgnięty z dwusprzęgłową,
automatyczną skrzynią biegów. Kona ma bardzo
przyjemnie pracujące zawieszenie i jest dobrze
wyciszona. To wszystko wpływa na relatywnie małe
poczucie prędkości z jaką porusza się auto i kilka
razy zdarzyło mi się bezsensownie rozpędzić do
prędkości ponadkodeksowej. Niewiele, ale zawsze
była to strata energii.

Kiedy już nauczyłem się współpracy z napędem Kony, zużycie
paliwa zaczęło być akceptowalne. Tu można zadać sobie
pytanie, jaki silnik wybrać? Do wyboru są dwie… no niech
będzie, że trzy benzyny. 1.0 o mocy 120 KM (moim zdaniem
wystarczające) 1.6/177 KM i hybryda, która jest słabsza
(141 KM), droższa, ale pali w mieście prawie dwa razy mniej.
Dwa razy mniej w przypadku statystycznego kierowcy, który
nie umie jeździć defensywnie. Ciężki wybór.
>>>>

Przymierzalnia
Łańcuchy śniegowe Pewag
Spikes-Spider Sport XL

Porady prawne z zakresu prawa posiadania
i wykorzystywania pojazdu mechanicznego
40 zł/rok
tel. 22 22 80 814

Wyszukiwarka części do wszystkich aut
bezpłatnie

produkty dopasowane do modelu
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Silnik ma duuużo momentu obrotowego z dołu i
całkiem nieźle współpracuje ze skrzynią. To kusi…
niestety na mokrej nawierzchni zawieszenie nie radzi
sobie z ogarnięciem tego duetu i jeśli wciśnie się
mocniej gaz, to pr zednie koła zaczynają
podskakiwać na asfalcie. Nie jest to pierwsze i nie
ostatnie auto, w którym mam do czynienia z takim
zjawiskiem i nie ma się czemu dziwić, ale warto zdać
sobie sprawę, że ten silnik… jest za mocny do tego
auta. No może nie za mocny, ale mógłby był
spokojniejszy, zwłaszcza w trybie ECO.

Kraków, ul. Zakopiańska 163
www.alucar.pl tel. 12 636 44 07
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Silnik ma duuużo momentu
obrotowego z dołu i jeśli
wciśnie się mocniej gaz,
to przednie koła zaczynają
podskakiwać na asfalcie.

TEST
Hyundai Kona 1.6 T-GDI 177 KM 7-DCT

>>>>
Przyznam, że gdybym miał kupić Konę, to nie mam pojęcia
na co bym się zdecydował. Pewnie przez fascynację
hybrydami wziąłbym właśnie ją. Ale gdyby chodziło o
optymalizację cenową, to w moim przypadku lepiej by się
sprawdził silnik 1.0. Warto
dodać, że tylko z silnikiem 1.0
można mieć do dyspozycji
skrzynię manualną.

dobra. Elektronika ułatwiająca życie działa płynnie i
skutecznie. Przydałby się aktywny tempomat, ale nie
będę się czepiał. W jesienne poranki bardzo przydała
się podgrzewana kierownica w połączeniu z
doskonale grzejącymi fotelami.

NAPIS
ZWRÓCIŁ
UWAGĘ?
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Trochę się rozpisałem jeśli
chodzi o napęd, ale to on mnie
najbardziej intrygował i był
kamykiem w bucie, który mnie
prawie do końca testu
uwierał. Jaka jest Kona poza
tym? Z zewnątrz auto się
wyróżnia. Jest w niej trochę
dalekowschodniego
szaleństwa, ale bez
przesady. Nie lubię
dyskusji o gustach,
mnie się to auto
Zastanów się ile jeszcze osób go zauważyło.
podoba. Nie jakoś
Biuro reklamy: tel. 12 632 09 32, www.reklama.kdk.pl
wybitnie, ale nie mam
większych zastrzeżeń.
Wnętrze jest bardzo wygodne, wykonane z dobrych,
ale twardych plastików. Wiem, że dla wielu osób jest Nie będę się zastanawiał, czy bym kupił Konę, ale
to niezwykle ważne, żeby plastiki były miękkie… Ja ich wiem, że daję jej piątkę z plusem. Po prostu jest to
nie macam na codzień więc nie przeszkadza mi ich bardzo dobre auto w sensownej cenie. Jeśli ci się
twardość. Fotele są wygodne, pozycja za kierownicą podoba, to kup. Nie powinna cię rozczarować.
16 bardzo dobra. Widoczność z miejsca kierowcy bardzo
k
dk

OGŁOSZENIE WYDAWCY

Kona nie jest dużym autem,
nie jest SUVem (alleluja), ale
jest crossoverem. Czy to źle?
Z przykrością stwierdzam, że
to dobrze. Bryła auta nie
wpływa na hałas i zużycie
paliwa (w zakresach
prędkości pr zewidzianych
Ustawą Prawo o Ruchu
Drogowym), a w wieku
nieodwracalnie dojr załym
zaczyna się doceniać wysoko
umieszczone siedzisko
fotela. Mnie się podoba. Duże
koła, zwiększony prześwit.
Wszystko na plus. Już mnie
tak nie bawi gimnastyka przy
wsiadaniu do roadstera.
Wielkość bagażnika też mi
odpowiada.

Profesjonalna naprawa
i regeneracja:
Filtrów DPF/FAP Turbosprężarek
Wtryskiwaczy Pomp
tel. 600-150-006
e-mail: biuro@diesel-klinika.pl

www.diesel-klinika.pl

www.dpf-klinika.pl

L
- DETA
HURT

SPRZĘGŁA

AMORTYZATORY

UKŁADY ROZRZĄDU

CONTITECH

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

RABAT DLA TAXI
DOSTAWA GRATIS

Aby
Aby
Aby

PASKI KLINOWE
I ROZRZĄDU

KNECHT

FILTRY

SONDY, ŚWIECE

HAMULCE

ELEMENTY
ZAWIESZENIA

USZCZELKI

HAMULCE

CHEMIA
WARSZTATOWA

ROLKI
NAPĘDOWE

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

32-125 Wawrzeńczyce
Stęgoborzyce 78

choinka przybrała wymarzony kształt.
Święta Bożego Narodzenia przyniosły tylko radosne dni.
każdy dzień przybliżał do wymarzonego celu.
Samych sukcesów w nadchodzącym roku

życzy
w
kierowcó

KATALOG
dla
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HISTORIA I Fiat Regata ES

Niepozorny sedan z innowacją

na pokładzie
Niekiedy zdarza się tak, że zupełnie zwyczajny samochód zapisuje się na kartach historii motoryzacji
jako ten, w którym debiutowało jakieś nowatorskie rozwiązanie techniczne. Świetnym przykładem jest
tutaj Fiat Regata ES będący pierwszym seryjnie produkowanym europejskim autem wyposażonym
w automatycznie aktywowany system start-stop. Innowacja została jednak chłodno przyjęta przez
klientów. W rezultacie Regata ES nie odniosła rynkowego sukcesu, stanowiąc w gamie Fiata
wyłącznie ciekawostkę.
Tekst: Mariusz Barański, Zdjęcia: Fiat Chrysler Automobiles
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Nie ulega wątpliwości, że Fiat postrzegany jest przede
wszystkim jako specjalista od małych samochodów. Trudno
się dziwić, ponieważ przez lata solidnie sobie na to
zapracował. Wystarczy tutaj przywołać takie modele jak
chociażby 500 Topolino, 600, 127, Panda czy Uno. Każdy z
nich wyznaczał w swojej klasie trendy, cieszył się wielkim
powodzeniem wśród klientów i trwale zapisał się złotymi
zgłoskami w dziejach włoskiej marki. Nie oznacza to jednak
wcale, że firma zaniedbywała inne rynkowe segmenty. Jej
oferta była szeroka i uwzględniała różnorodne potrzeby.
Oprócz typowo miejskich aut dużą rolę odgrywały w niej
między innymi sedany w formacie zapewniającym
poręczność, a jednocześnie gwarantującym odpowiednią
przestrzeń i wygodę czteroosobowej rodzinie. W latach 80.
XX wieku takim modelem w portfolio marki z Turynu była
Regata. Samochód został zaprezentowany w 1983
roku i stanowił trójbryłową odmianę kompaktowego
hatchbacka o nazwie Ritmo. Mimo bliskiego
pokrewieństwa obydwa auta mocno różniły się od
siebie wyglądem nadwozia. W przypadku Ritmo
postawiono bowiem na or yginalną, wręcz
awangardową stylistykę (dotyczy to szczególnie wersji
sprzed pierwszego liftingu), natomiast design Regaty
był dość zachowawczy i stonowany. Wnętrza obydwu
samochodów także wykazywały pewne różnice,
chociaż nie aż tak wyraźne, jak karoserie. Od strony
technicznej Ritmo i Regata były jednak bliźniaczymi
18 konstrukcjami dzielącymi ze sobą płytę podłogową,

silniki, skrzynie biegów i zawieszenie. Można więc
zaryzykować stwierdzenie, że w oparciu o te same
podzespoły Fiat zbudował dwa odmienne auta
trafiające w inne gusta i w związku z tym nie
stanowiące dla siebie bezpośredniej konkurencji w
salonach sprzedaży. Ritmo przyciągało tych, którzy
lubili nieszablonowy styl, natomiast Regata
wzbudzała zainteresowanie bardziej
konserwatywnych osób ceniących proste, klasyczne
formy bez żadnych udziwnień. Tacy ludzie do tematu
motoryzacji bardzo często podchodzą w sposób
czysto praktyczny, co objawia się tym, że podczas
wyboru samochodu zwracają przede wszystkim
uwagę na przestronność wnętrza, pojemność
bagażnika czy elementy wyposażenia mające wpływ
na wygodę podróżowania. Tak się składa, że
niewielki sedan Fiata miał im w powyższych
kwestiach naprawdę dużo do zaoferowania. Na tle
klasowych rywali posiadał bowiem ponadprzeciętnie
obszerną kabinę, a jego wyposażenie w najlepszych
wersjach obejmowało między innymi centralny
zamek, alarm, wspomaganie układu kierowniczego,
regulację wysokości kolumny kier ownicy,
elektronicznie sterowany nawiew, elektr ycznie
otwierany i zamykany szyberdach, elektrycznie
opuszczane i podnoszone szyby oraz tzw. Check
Point informujący o niskim poziomie oleju i płynu
chłodzącego, ładowaniu akumulatora, sprawności

żarówek w lampach przednich i tylnych, a także
niedomkniętych drzwiach. Auto imponowało również
wielkością kufra. Co istotne, został on zgrabnie
wkomponowany w nadwozie i nie sprawiał wrażenia
doklejonego „na siłę”. Dla tych, którzy potrzebowali
jeszcze więcej miejsca na bagaż przewidziano
Regatę Weekend, czyli odmianę kombi. Na jej bazie
stworzono także dostawczą wersję o nazwie
Marengo będącą ciekawą opcją chociażby dla
drobnych przedsiębiorców.

Fiat Regata ES to pierwszy
seryjnie produkowany
europejski samochód
wyposażony w automatycznie
aktywowany system
start-stop.
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Paleta jednostek napędowych stosowanych do
napędu Fiata Regaty obejmowała zarówno silniki
benzynowe, jak i wysokoprężne. Ich moce pozwalały
na sprawne przemieszczanie się, ale o emocjach „za
kółkiem” nie mogło być mowy. Trudno jednak
traktować to jako wadę, ponieważ Regata z założenia
była samochodem pozbawionym spor towych
aspiracji. Świadczy o tym chociażby najciekawsza z
historycznego punktu widzenia wersja auta. Nie
imponowała ona bowiem ani mocą, ani dynamiką,
ale za to posiadała nowatorskie rozwiązanie
techniczne, które czyniło ją wyjątkową. Chodzi tutaj
mianowicie o benzynową, 1.3-litrową, 65-konną
Regatę oznaczoną skrótem ES pochodzącym od
słów Energy Saving (czyli w tłumaczeniu „oszczędzanie energii”). Była to odmiana nastawiona na

maksymalne ograniczenie zużycia paliwa, w czym miały
jej pomóc zarówno modyfikacje z zakresu aerodynamiki
nadwozia (owiewki na szybach w przednich drzwiach,
specjalne kołpaki na kołach, spoiler na pokrywie
bagażnika), jak i zmiany techniczne w silniku (w
porównaniu z bazową wersją posiadał wyższy stopień
sprężania, elektroniczny zapłon oraz nieco inny rozrząd).
Jednak kluczowe znaczenie miał tutaj automatycznie
aktywowany system start-stop o nazwie Citymatic.
Należy zaznaczyć, że Fiat Regata ES to pierwszy seryjnie
produkowany europejski samochód wyposażony w takie
rozwiązanie. Dzięki jego zastosowaniu silnik ulegał
samoczynnemu wyłączeniu w momencie, gdy auto
zatrzymywało się w miejscu, skrzynia biegów znajdowała
się w położeniu neutralnym, a pedał sprzęgła był
uniesiony. Pozwalało to zredukować zużycie paliwa o
kilka procent. Wprowadzenie systemu Citymatic do
produkcji poprzedziły szeroko zakrojone testy. Przede
wszystkim miały one dać odpowiedź na pytanie, czy
konieczność częstego uruchamiania jednostki napędowej
nie wykończy w szybkim tempie rozrusznika. W próbie
uczestniczyło dziesięć prototypowych egzemplarzy Fiata
Ritmo, które wcześniej posłużyły projektantom do
opracowania zmian stylistycznych w ramach liftingu modelu i
przeznaczone były do kasacji. Do każdego z nich
zamontowano urządzenie, dzięki któremu po 10-ciu
sekundach pracy silnik automatycznie wyłączał się na 20
sekund, a następnie ponownie uruchamiał na 10 sekund
itd. Auta biorące udział w próbie ustawiono obok siebie,
odpalono i pozostawiono na sześć tygodni. Tyle czasu trzeba
było bowiem na to, aby osiągnąć założone 120 tysięcy cykli
uruchamiania jednostki napędowej. Test zakończył się
pełnym sukcesem. Wszystkie samochody bezproblemowo
dotrwały do końca, a wymontowane z nich rozruszniki nie
wykazywały żadnych oznak zużycia, za co w głównej mierze
odpowiadała ich bardzo szybka dezaktywacja. Okazało się
więc, że nie ma się czym niepokoić. W rezultacie podjęto
decyzję, że system Citymatic stanie się ser yjnym
wyposażeniem Fiata Regaty ES, jednak klienci nie byli chyba
jeszcze na taką innowację gotowi, obawiając się przede
wszystkim tego, że po wyłączeniu silnik nie odpali ponownie i
samochód zostanie unieruchomiony na środku drogi.
Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ nic takiego nie
miało miejsca, a Citymatic działał naprawdę dobrze.
Mimo to auto nie cieszyło się zbytnią popularnością,
przez co po wyprodukowaniu około 5000 egzemplarzy
jego produkcję zakończono. Tyle tylko, że rynkowe
niepowodzenie to jedno, a przetarcie szlaku
systemowi automatycznie wyłączającemu silnik
podczas postoju - drugie. Na upowszechnienie musiał
on co prawda czekać długie lata, ale w końcu nastał
czas, kiedy jego obecność na pokładzie samochodu
przestała już kogokolwiek dziwić.
k
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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

KAR
AUTO GAZ MONTAŻ

KRISCAR
SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

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

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

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

SQAD

SKLEP
..
CITROEN PEUGEOT RENAULT

YSIEK
KRZ

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

ZBIEŻNOŚĆ

50 zł rabatu
przy kosztach naprawy powyżej 200 zł

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

AUTO

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

SERWIS

www.autogazkargaz.pl
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tel. 12 636-21-01, tel. kom.:606-230-750

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

OS. GRĘBAŁÓW, UL. GEODETÓW 18 B
www.fhumaripol.pl
e-mail: sklep@fhumaripol.pl

MONTA¯

SERWIS

Kraków, ul. Pachońskiego 2a

USŁUG

NAPRAWY

REGULACJE

AUTO GAZ

BG-Gas

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZĘŚCI - AKCESORIA

ZAKRES

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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PEŁNY

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

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

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

Mechanika i elektryka samochodowa

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

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

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"

Sklep z czêœciami i
Serwis Aut Francuskich

Lakier nictwo

www.ubezpieczeniamateczny.pl
s.c.

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

E!!!

CJ

MO
PRO

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

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

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)
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towarzystw
w jednym
miejscu

Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne, maj¹tkowe i inne

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
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REKLAMY / OG£OSZENIA

Castrol

Kraków
ul. Jana Brzechwy 1
tel.: 501 809 408
503 626 219
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Dzień dobry kliencie
Podstawą zadowolenia z usługi jest wzajemne zrozumienie – dotyczy to każdej ze stron, tak serwisu,
jak również klienta. Jeżeli jego nie będzie prędzej, czy później może dojść do nieporozumienia
i niepotrzebnych tarć. O obecnych realiach i komunikacji na linii serwis-klient rozmawiamy z panem
Tomaszem Dziadur, kierownikiem Bosch Car Service w Transbud Nowa Huta
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Robert Lorenc: W jaki sposób klienci podchodzą
obecnie do obsługi serwisowej swoich samochodów? Czy
są roszczeniowi i oczekują, aby naprawę wykonać im
natychmiast? A może wręcz przeciwnie, czyli potrafią
zadzwonić, umówić się z wyprzedzeniem i przyjechać w
wyznaczonym terminie bez żadnego narzekania i
wykłócania się?
Tomasz Dziadur: Tak naprawdę jest tyle postaw ilu
klientów. Nie da się ukryć, że Polakom żyje się coraz lepiej.
Kiedyś luksusem był jeden samochód w rodzinie, dzisiaj
nikogo już nie dziwią dwa, a czasami nawet i trzy. Poza tym
auta są coraz nowsze, lepsze i bardziej zaawansowane
technicznie, a co za tym idzie wymagają fachowej obsługi i
specjalistycznej wiedzy. Wydaje się, że klienci coraz silniej
zaczynają to dostrzegać. Dlatego też szukają naprawdę
dobrych serwisów, które są cenione za solidność i jakość
usług. Bosch Car Service bez wątpienia jest jednym z nich.
Oferujemy bowiem podobne standardy jak ASO, ale stawka
roboczogodziny, a co za tym ceny napraw są u nas
niższe. Polska sieć Bosch Car Service liczy już ponad
400 punktów na terenie całego kraju. W każdym
obowiązują takie same wyśrubowane normy, dzięki
którym możemy oferować usługi na najwyższym
poziomie. Z moich obserwacji wynika, że właściciele
nowoczesnych samochodów coraz rzadziej decydują
się serwisować je w nieautoryzowanych prywatnych
warsztatach. Zdecydowanie bardziej wolą umówić się
na wizytę w profesjonalnym serwisie, chociażby
takim, jak nasz. Widać też, że nie odkładają napraw na
później, tylko jeśli coś w aucie zaczyna niedomagać,
22 to zlecają naprawę bez zbędnej zwłoki. Przykładowo,

niedawno mieliśmy klienta, któr y przyjechał
samochodem dostawczym do okręgowej stacji
kontroli pojazdów znajdującej się na terenie naszej
firmy. Auto pozytywnie zaliczyło przegląd, ale
diagnosta stwierdził, że kilka rzeczy niemających
wpływu na bezpieczeństwo jazdy wymaga interwencji
mechanika. Klient stwierdził, że skoro tak, to nie ma
sensu czekać i od razu podjął decyzję o naprawie
wszystkich usterek w naszym serwisie. Samochód
był bowiem jego narzędziem pracy, w związku z czym
nagła awaria mogłaby spowodować przestój, a co za
tym idzie stratę pieniędzy. Narażanie się na takie
ryzyko nie miało najmniejszego sensu. Zauważam,
że takim bardzo rozsądnym podejściem nasi klienci
wykazują się coraz częściej.
Czy wśród właścicieli samochodów ciągle
panuje przeświadczenie, że serwisy naciągają ich
na niepotrzebne koszty sugerując konieczność
wymiany części, które tak naprawdę jeszcze tego
nie wymagają? A może klienci mają już
świadomość, że niektóre części warto wymieniać
profilaktycznie, nawet jeśli nie ma ku temu
żadnych empirycznych przesłanek?
Ostrożność jest na pewno wskazana, ponieważ
zawsze znajdą się takie warsztaty, które chcą zarobić
w nie do końca nieuczciwy sposób. Niestety, w dobie
szybkiego przepływu informacji przez takie „czarne
owce” rykoszetem obrywają także lojalne i rzetelne
serwisy, które wcale nie chcą narażać klientów na
wydawanie pieniędzy bez potrzeby. W Bosch Car

zdjęcie: senivpetro/Freepik

SERWIS

Service wymieniamy i naprawiamy tylko to, co jest
potrzebne. Klient zawsze dostaje od nas stare części
wymontowane z jego samochodu (może oczywiście
powiedzieć, że ich nie chce – wtedy je utylizujemy).
Poza tym na fakturze zawsze są wyszczególnione
wszystkie pozycje wraz z numerami katalogowymi,
dzięki czemu klient może sobie sprawdzić, czy
faktycznie dane elementy zostały wymienione.
Dodatkowo, podczas odbioru auta pokazujemy
klientowi, które części są nowe. O żadnym naciąganiu nie ma tu więc mowy.
Nadal jest tak, że podczas wyboru części
klienci kierują się głównie ceną i decydują się na
te, które są najtańsze, czy jednak wolą dopłacić za
lepsze podzespoły o wyższej jakości i trwałości?
To zależy. Są klienci, którzy już podczas
otwierania zlecenia wyraźnie zaznaczają, żebyśmy
ograniczyli koszt naprawy do minimum. Inni proszą,
aby naprawa została wykonana przede wszystkim
dobrze, a cena ma drugorzędne znacznie. Z kolei
jeszcze inni mówią, abyśmy nie montowali im części
z najniższej półki, tylko lepsze. My, jako Bosch Car
Service, zawsze proponujemy klientom części
Boscha, co jest zupełnie naturalne, ponieważ
zakładamy, że jeżeli ktoś zdecydował się serwisować
samochód właśnie u nas, to oczekuje części
sygnowanych przez markę Bosch. Oczywiście, na
życzenie możemy zamontować części pochodzące
od innych producentów. Zdecydowanie lepiej
pozostać jednak przy produktach Boscha, ponieważ
w razie czego my, jako jego autoryzowany serwis,
będziemy mogli w imieniu klienta łatwiej i szybciej
wyegzekwować gwarancję. Zresztą klienci sami mają
już świadomość, że części z górnej półki stanowią
optymalne rozwiązanie, ponieważ ich jakość

zapewnia spokój na długi czas.
Klienci nie lubią być zaskakiwani niespodziewanymi
dodatkowymi kosztami, o których dowiadują się dopiero
podczas odbioru samochodu. Mam tutaj na myśli dopłatę
za usunięcie usterek, które wyszły na jaw podczas
ustalonej wcześniej naprawy.
W naszym serwisie nic takiego nie ma miejsca,
ponieważ jeżeli zachodzi konieczność rozszerzenia zlecenia,
to od razu powiadamiamy o tym klienta i pytamy, czy wyraża
na to zgodę. Nieraz rzeczywiście się tak zdarza, ponieważ
żaden mechanik nie jest jasnowidzem, a niektóre usterki
wychodzą na jaw dopiero po rozebraniu auta, o czym klienta
bezzwłocznie informujemy. Wszelkie nieuczciwe praktyki są
nam zupełnie obce. Przede wszystkim zależy nam na
zaufaniu i zadowoleniu każdego klienta, bo dzięki temu
istnieje duża szansa, że do nas wróci, a to jest właśnie
głównym celem, który sobie stawiamy. Budowanie bazy
klientów jest bardzo długim i niełatwym procesem, ale
procentuje na przyszłość.
Jakich klientów życzyć na serwisie w przyszłym roku?
Przede wszystkim nie odkładających wszystkiego na
ostatnią chwilę. Jeżeli przykładowo zbliża się czas wymiany
opon na zimowe, to niech nie będzie tak, że każdy czeka do
momentu, aż spadnie śnieg, bo wtedy tworzą się ogromne
kolejki, co nie jest korzystne ani dla klientów, ani dla
serwisu. To samo dotyczy przedsezonowych przeglądów.
Bosch Car Service organizuje w ciągu roku cztery kampanie,
podczas których można zweryfikować stan techniczny
swojego samochodu. Korzystajmy z tego jak najczęściej.
Lepiej bowiem profilaktycznie zareagować na pierwsze
niepokojące objawy niż czekać, aż dojdzie do poważnej
awarii, której naprawa mocno uszczupli domowy budżet.
Reasumując, idealnie byłoby, gdyby klienci byli przezorni i
umawiali się na wizytę w serwisie z wyprzedzeniem.
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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REKLAMY / OGŁOSZENIA

BOSCH

Profesjonalny SERWIS
aparatury wtryskowej

23

PRAWO

Pojazd
z przyczepą
– prawne ABC

Zawodowo lub w celach prywatnych np. podczas przeprowadzki czasami używamy pojazdów
z dołączoną przyczepą. Pomimo technicznych trudności jakie przysparza ten sprzęt wielu kierowcom
trzeba docenić przyczepy jako niezastąpione narzędzie transportowe. Ekspert Availo objaśnia aspekty
prawne używania tego typu sprzętu.
Kazus przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o., operatora programu prawnicy.Trynid.pl

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
dla kier

Według ogólnej definicji przyczepka to pojazd bez silnika,
który jest przystosowany do łączenia go z innym pojazdem.
Występuje co najmniej kilka rodzajów przyczep. W praktyce,
przyczepa przydatna jest najczęściej do przewiezienia rzeczy
różnego rodzaju.
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Regulacje prawne
Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej
przez samochód osobowy nie może przekraczać
rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu
przyczepy podobnie jak pojazdu samochodowego jest
dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza
się:
- przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji.
- następnie, przed upływem 5 lat od dnia pierwszej
rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia
pr zeprowadzenia popr zedniego badania
technicznego.
- następnie, przed upływem kolejnego roku od dnia
przeprowadzenia badania.
Należy tutaj jednocześnie podkreślić, że przyczepa
lekka, czyli pojazd bez silnika, której dopuszczalna
masa całkowita nie przekracza 750 kg nie podlega
okresowym badaniom technicznym.

Ubezpieczenie
Badania techniczne
Przyczepa zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach
Właściciel przyczepy jest zobowiązany przedstawiać
ją do badania technicznego. Okresowe badanie obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
techniczne przyczepy o dopuszczalnej masie Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Partner rubryki

prawnicy

zdjęcie: Jonathan Ybema/unsplash

Komunikacyjnych, została skategoryzowana jako ciągnącym albo
pojazd mechaniczny – czyli podlega obowiązkowemu
2. odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i
ubezpieczeniu OC. Ubezpieczeniem OC posiadaczy przestała się już toczyć.
pojazdów mechanicznych jest objęta
odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która
Upraszając – jeśli szkoda powstała przez przyczepkę
kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania niezłączoną z samochodem lub taką, która odłączyła się od
odpowiedzialności
niego i już przestała się
ubezpieczeniowej, wyrządziła
toczyć, to likwidacja powinna
Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy
szkodę w związku z ruchem
nastąpić z OC przyczepki.
www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
tego pojazdu.
Natomiast gdy szkoda
---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
została wyrządzona przez
również zabytkowych
Jeżeli szkoda zostaje ---- wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
przyczepę pozostającą w
---- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
wyrządzona ruchem zespołu ---- wer yfikacja numeru VIN pojazdów
złączeniu z pojazdem lub w
weryfikacja jakości napraw pojazdów
pojazdów mechanicznych, ---sytuacji, kiedy przyczepka
---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
u b e z p i e c z e n i e m O C ---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
odłączyła się od
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
posiadacza pojazdu
pojazdu i jeszcze się
mechanicznego ciągnącego
toczyła, wówczas
jest objęta szkoda
szkoda winna być
spowodowana przyczepą, która:
zlikwidowana z OC pojazdu ciągnącego, czyli z
1. jest złączona z pojazdem silnikowym albo
samochodu.
2. odłączyła się od pojazdu silnikowego
ciągnącego i jeszcze się toczyła.
Procedura likwidacji szkody nie jest odmienna niż
likwidacja szkody spowodowanej pojazdem
Ubezpieczeniem OC posiadacza przyczepy są samochodowym. Trzeba jednak wiedzieć i pamiętać,
objęte szkody spowodowane przyczepą, która:
który zakład w danych okolicznościach będzie
1. nie jest złączona z pojazdem silnikowym właściwy według wskazanej powyżej procedury.
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Szkoda powstała przez przyczepkę złączoną z samochodem lub taką,
która odłączyła się od niego i jeszcze się toczyła winna być
zlikwidowana z OC pojazdu ciągnącego, czyli z samochodu.

k
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prawnicy
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Prawdy o samochodach
elektrycznych. Prawda
trzecia - serwis

Użytkowanie samochodu wiąże się z ponoszeniem regularnych kosztów. Jednym z nich jest koszt
cyklicznych przeglądów technicznych, w trakcie których sprawdzana jest kondycja podzespołów
samochodu, jak również wymieniane są płyny i filtry. Tak jest w samochodach z tradycyjnym napędem,
a jak to wygląda przy samochodzie elektrycznym?

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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Na początku warto sobie uświadomić, że wbrew temu,
co często mówią obiegowe opinie samochód elektryczny nie
jest wcale nad wyraz skomplikowaną konstrukcją. Takie
błędne przekonanie bierze się w dużej mierze stąd, iż w
mniemaniu wielu osób „elektryki” to w motoryzacji nowość,
a jeżeli coś jest w jakiejś dziedzinie nowością, to przecież
musi być skomplikowane. Tymczasem prawda jest zupełnie
inna. Auta elektryczne nie są niczym nowym, pojawiły się
bowiem już w XIX wieku. Tyle tylko, że dość szybko przegrały
rywalizację z samochodami spalinowymi, przez co na długie
lata ich rozwój mocno wyhamował. Teraz, z racji coraz
bardziej zaostrzonych norm emisji spalin, które
pojazdom zasilanym benzyną i olejem napędowym
trudno jest spełnić bez nadmiernej komplikacji
układów napędowych, „elektryki” wracają do łask.
Nie dość, że same w sobie nie emitują
zanieczyszczeń będących efektem spalania paliwa,
to w dodatku ich konstrukcja jest dość prosta, co
przynosi wymierne korzyści podczas serwisowania.
Jak bowiem mówi znane przysłowie „jeżeli czegoś nie
ma, to się nie zepsuje”. A „elektryk” pozbawiony jest
wielu newralgicznych podzespołów (takich jak
26 skrzynia biegów, sprzęgło, dwumasowe koło

zamachowe, układ rozrządu, alternator, rozrusznik,
turbosprężarka czy filtr cząstek stałych), które z
czasem lubią odmówić posłuszeństwa, co wymaga
interwencji mechanika i w rezultacie wydatki.
Zapomnieć możemy również o serwisie olejowym –
silnik elektryczny nie wymaga smarowania, jak to ma
miejsce w jednostkach spalinowych. Problem polega
jednak na tym, że z prądem nie ma żartów. W związku
z tym obsługą układu napędowego auta
elektr ycznego może zajmować się jedynie
wykwalifikowany mechanik posiadający uprawnienia
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) do 1kV, a
takiego nie znajdziemy w pierwszym warsztacie za
rogiem. Ktoś, kto nie odbył odpowiedniego szkolenia
i nie posiada stosownego certyfikatu pod żadnym
pozorem nie powinien podejmować się obsługi
komponentów napędu elektrycznego. Może się to
bowiem skończyć tragicznie. Co prawda, wszelkie
przewody i miejsca, w których panuje wysokie
napięcie dla większego bezpieczeństwa oznaczone
są jaskrawopomarańczowym kolorem, ale i tak
osoba bez odpowiedniej wiedzy nie ma tutaj czego
szukać. Inna sprawa, że podzespoły napędu

elektrycznego są bardzo trwałe i praktycznie nie
ulegają awariom. Żadnych kłopotów nie sprawia
silnik elektryczny wraz z przekładnią, czasami
usterce ulega jedynie falownik, czyli element
przekształcający prąd stały (zmagazynowany w
baterii) na prąd przemienny (trafiający do silnika).
Kluczową i jednocześnie najbardziej newralgiczną
składową układu napędowego każdego „elektryka”
jest akumulator trakcyjny. Najczęściej to właśnie on
po upływie pewnego czasu wymaga naprawy lub
wymiany. Nie wynika to jednak z wad popełnionych na
etapie projektowania czy też produkcji, ale z
niewłaściwego sposobu użytkowania i/lub
naturalnego zużycia eksploatacyjnego. Wiek, liczba
pokonanych kilometrów, a także częstotliwość oraz
sposób ładowania (rodzaj ładowarki) wpływają
negatywnie na kondycję baterii. Odpowiedź na
pytanie w jakim stopniu jest ona zużyta daje
diagnostyka komputerowa w serwisie dysponującym
odpowiednim oprogramowaniem oraz wykwalifikowanym personelem.

Aby mieć pełny obraz sytuacji należy jeszcze napisać
parę słów na temat płynów eksploatacyjnych w
samochodach elektrycznych. Jak już wcześniej wspomniano
silnik elektryczny nie wymaga smarowania olejem, ale
współpracująca z nim prosta przekładnia – już tak. Owy olej z
czasem traci swoje pierwotne właściwości, dlatego należy
go wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta auta.
Wymieniać trzeba również płyn chłodniczy, który w
„elektrykach” odpowiedzialny jest w szczególności za utrzymywanie optymalnej temperatury akumulatora trakcyjnego.
W bardziej zaawansowanych samochodach elektrycznych o
dużej mocy płynem chłodzony jest również silnik (słabszym
jednostkom wystarcza z reguły chłodzenie za pomocą
wentylatora). Nie można również zapomnieć o regularnej
kontroli płynu hamulcowego, przede wszystkim pod kątem
zawodnienia, jest to bowiem ciecz silnie higroskopijna, co
oznacza, że łatwo wchłania wilgoć z powietrza. Rezultatem
jest pogorszenie skuteczności hamowania. W „elektryku”
trudniej jednak to wychwycić, przeważnie mamy tutaj
bowiem do czynienia z hamowaniem rekuperacyjnym, w
którym bierze udział silnik działający wtedy jak prądnica i
doładowujący akumulator trakcyjny. Jako że tradycyjny układ
hamulcowy pełni w tym wypadku jedynie funkcję pomocniczą
spadek jego skuteczności może zostać niezauważony nawet
przez długi czas, co może mieć opłakane skutki w krytycznej
sytuacji, gdy zajdzie potrzeba nagłego i niespodziewanego
hamowania. Dlatego cykliczne sprawdzanie jakości płynu
zdjęcie:
BMW
hamulcowego
jest
tutaj tak istotne.
Jak to zatem wygląda w praktyce. Samochody
elektryczne, tak samo jak spalinowe, wymagają regularnego
serwisu, a niekiedy także napraw. Identycznie, jak w
przypadku samochodów z tradycyjnym napędem, wymagane
jest przeprowadzenie przeglądu technicznego po upływie
roku (od zakupu lub ostatniego przeglądu) lub po
wskazanym przez producenta przebiegu (co nastąpi
pierwsze). Co istotne, nie możemy tego dokonać w
dowolnym warsztacie, a tylko w takim, który posiada
odpowiednie – udokumentowane – kwalifikacje. Warto o tym
wiedzieć już w trakcie nabywania modelu. Przykładowo w
Krakowie żaden z autoryzowanych serwisów Renault nie ma
takich uprawnień, a najbliższy znajduje się na Śląsku.
Posiadając Nissana Leafa czy też Audi e-trona nie będziemy
już mieli takich problemów i jego serwisu dokonamy w
Krakowie.
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Dodatek współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zdjęcie: Jaguar Land Rover Limited
Na zdjęciu: Jaguar I-Pace EV400 AWD

owców
KATALOG
dla kier

Nie da się ukryć, że układ napędowy „elektryka”
diametralnie różni się od tego z pojazdu
spalinowego. Pozostałe układy są jednak w obu
przypadkach tożsame i nie ma przeciwwskazań, aby
ich obsługę i naprawy powierzyć zwykłemu
serwisowi. Jako przykład weźmy chociażby układ
jezdny, któr y w autach elektr ycznych jest
skonstruowany tak samo, jak w spalinowych. W obu
p r z y p a d k a c h m a m y w a h a c z e , s p r ę ż y n y,
amor tyzator y, stabilizator y itd. Jeżeli więc
posiadamy „elektr yka” i z jego zawieszenia
zaczynają dochodzić stuki, to nie musimy szukać
mechanika z uprawnieniami SEP, tylko udać się do
standardowego warsztatu. Podobnie jest z układem
hamulcowym, który w aucie na prąd też nie jest
zbudowany w jakiś nietypowy sposób. Niektórzy
słusznie zauważą, że dodatkowo mamy tutaj
przecież układ odzysku energii podczas hamowania.
Zgadza się, tyle tylko, że jest to oddzielny element i
nie ma nic do rzeczy podczas wymiany klocków czy
tarcz hamulcowych (lub obsługi hamulców
bębnowych, które są spotykane przy tylnych kołach
niektórych samochodów elektrycznych). Żadnych
nietypowych rozwiązań nie znajdziemy również w
układzie kierowniczym, stąd też jego ewentualne
naprawy można powier zyć standardowemu
serwisowi. Kolejna istotna kwestia to regularna
kontrola akumulatora 12V. Zaraz, zaraz...
Akumulator 12V w „elektryku”? Tak, to nie pomyłka.
Samochody na prąd, tak samo jak spalinowe,
wyposażone są w niskonapięciową instalację, która
zasila oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz
elementy wyposażenia wnętrza. Źródło energii dla

tejże instalacji stanowi właśnie zwykły akumulator 12V, a nie
bezpośrednio akumulator trakcyjny, jak się często sądzi. W
związku z tym z ewentualnymi usterkami powinien sobie
tutaj poradzić zwykły elektryk samochodowy. A co z
klimatyzacją? Tutaj też nie ma żadnego problemu, ponieważ
jej obsługę można zlecić standardowemu serwisowi
zajmującemu się klimatyzacją w tradycyjnych pojazdach.
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Zdjêcia Ÿród³owe: Volkswagen, Ika Dam/unsplash; kola¿: kdk.pl

Prawdy o samochodach
elektrycznych. Prawda
czwarta – bezpieczeñstwo

Jednym z kryteriów wyboru samochodu jest bezpieczeñstwo, które zapewnia, tak czynne jak
i bierne. A przynajmniej powinno tak byæ. Czy zakup i poruszanie siê samochodem elektrycznym
wymaga na tej p³aszczyŸnie kompromisów?
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Samochód elektr yczny oferuje taki sam poziom
bezpieczeñstwa, tak czynnego jak i biernego, jak samochód
z napêdem tradycyjnym (benzynowym, czy te¿ Diesla). Na tej
p³aszczyŸnie nie ma ¿adnych kompromisów. Znajdziemy w
nim dok³adnie te same systemy i elementy bezpieczeñstwa.
Wyposa¿ony jest nie tylko w kontrolowane strefy
zgniotu, poduszki powietrzne, czy chocia¿by pasy
bezpieczeñstwa z samonapinaczami, ale równie¿ we
wszystkie elektroniczne nowinki technologiczne
maj¹ce zapobiec wypadkowi. W zale¿noœci od
producenta i modelu znajdziemy w nim Front Assista
(zapobiega najechaniu na poprzedzaj¹cy nas pojazd),
system utrzymania samochodu w osi jezdni,
monitorowania martwego pola, system automatycznego hamowania przed przeszkod¹, czy chocia¿by
adaptacyjny tempomat (utrzymuje odleg³oœæ do
poprzedzaj¹cego nas pojazdu), jak równie¿ system
28 monitoruj¹cy ruch poprzeczny przed naszym

pojazdem, tak z ty³u jak i z przodu. Jak widaæ lista jest
naprawdê szeroka i niczym nie odstaje od tej
dostêpnej w modelach z tradycyjnym napêdem.
Najwiêksza ró¿nica pomiêdzy modelami
elektrycznymi (równie¿ hybrydowymi) w stosunku do
tych z tradycyjnym silnikiem polega na umiejscowieniu w nich baterii z pr¹dem. Obecnie w samochodach elektrycznych znajduj¹ siê one w pod³odze
kabiny pasa¿erskiej (modele hybrydowe najczêœciej
baterie umiejscowione maj¹ w pod³odze baga¿nika).
Rodzi to niepokój wœród klientów. Ten najczêœciej
pojawiaj¹cy siê dotyczy po¿aru powsta³ego w wyniku
wypadku drogowego, jak równie¿ samozap³onu
spowodowanego wadliw¹ instalacj¹, wad¹ baterii,
czy te¿ czynnikami zewnêtrznymi. „Z pr¹dem nie ma
¿artów” – to stare i dobrze znane przys³owie dotyczy
tak¿e samochodów elektrycznych. Ich napêd, w
zale¿noœci od konfiguracji, sk³ada siê z takich

wody i zabiera od 36 do 60 minut (na podstawie testów
przeprowadzonych przez amerykańską organizację NFPA Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej). Nawet po
ugaszeniu pożaru wymagane jest dalsze schładzanie
akumulatora wysokiego napięcia (HV) dużymi ilościami
wody, ze względu na możliwość ponownego zapalenia się w
wyniku samozapłonu rozgrzanych ogniw. W trakcje
przeprowadzonych badań doszło do ponownego zapalenia
się ugaszonego akumulatora HV po 7 godzinach (średnio).
Wystąpił również przypadek ponownego zapalenia się
akumulatora HV po 22 godzinach od ugaszenia.
W wyniku wypadku drogowego potencjalnym
zagrożeniem jest również wyciek elektrolitu i związana z tym
możliwość pożaru (w Małopolsce nie odnotowano na dzień
dzisiejszy takiego zdarzenia). W przypadku wycieku
elektrolitu z akumulatora niklowo-wodorkowego (Ni-MH)
należy zmyć go wodą przez ok. 20 minut lub zneutralizować
za pomocą substancji o odczynie kwaśnym takimi jak rozwór
octu lub kwasu bornego w proporcjach 800 g kwasu na 20 l
wody. Wyciek elektrolitu z akumulatora litowo-jonowego jest
niemożliwy, ponieważ elektrolit absorbowany jest przez
elektrody w komorach akumulatora, co zapobiega jego
wyciekowi na wypadek uszkodzenia lub pęknięcia komór
akumulatora. Jest on przy tym łatwopalnym organicznym
materiałem, który niszcząco działa na tkankę ludzką. DEKRA
przeprowadziła testy zderzeniowe wykorzystując do tego
modele Renault ZOE oraz Nissan Leaf (pierwszej generacji).
Zderzenia boczne (z drzewem) przeprowadzono przy
prędkościach: 60 km/h (Renault i Nissan) oraz 75 km/h
(Nissan). Dodatkowo Leafem wykonano zderzenie czołowe
przy prędkości 84 km/h. W wyniku testów okazało się, że
prawidłowo zadziałały wszystkie systemy bezpieczeństwa,
jak również rozłączeniu uległy elementy instalacji wysokiego
napięcia, a pomimo dużej deformacji akumulatorów, nie
zaczęły się one palić.
Akumulatory wysokonapięciowe HV (trakcyjne, niklowowodorkowe) są wrażliwe na wysokie temperatur y.
Osiągnięcie przez ogniwa 60 stopni Celsjusza może
doprowadzić do ich zniszczenia, a na pewno do obniżenia
żywotności baterii. Przy temperaturze 80 stopni Celsjusza
może dojść do samozapłonu ogniw. Równocześnie
odłączenie akumulatora HV od instalacji elektrycznej nie
powoduje zaniku napięcia w instalacji, a czas rozładowania
tego napięcia może wynosić od 8 do 12 minut (w zależności
od modelu i marki pojazdu). Producenci zdają sobie sprawę z
tego zagrożenia, dlatego wyposażają modele w system
zarządzania bateriami. Jego zadaniem jest monitorowanie
baterii i utrzymanie jej pracy w optymalnych warunkach. Dba,
aby nie uległa zbytniemu rozładowaniu (zazwyczaj wartość
bezpieczna dla baterii wynosi około 30% naładowania) oraz
nie została przeładowana (ich optimum zazwyczaj wynosi
80% naładowania). Ingeruje również w momencie
przegrzewania się akumulatora w trakcie szybkiego
ładowania, ograniczając przepływ prądu, jak również
w sytuacji szybkiej jazdy włączając system chłodzenia
– powietrzem lub cieczą w zależności od konstrukcji.
Analogiczne działa w przypadku pracy w niskich
temperaturach (niższych niż wartości bezpieczne dla
określonego typu baterii), podgrzewając akumulator.
Z reguły odbywa się to poprzez włączenie elektrycznej
grzałki.
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elementów jak silniki (bądź silniki) elektryczny,
akumulator trakcyjny, inwer ter (zwany też
falownikiem) oraz przewody wysokiego napięcia.
Jednostka napędowa zasilana jest prądem
przemiennym, którego napięcie wynosi od 400 do
650 V. Natomiast w akumulatorze zmagazynowy
jest prąd stały o napięciu od 200 do 400 V. Za
przekształcenie jednego rodzaju prądu w drugi
odpowiada inweter. Dla bezpieczeństwa wszystkie
elementy instalacji wysokiego napięcia są
oznaczone kolorem pomarańczowym. Samochód
elektryczny zaprojektowany jest w taki sposób, aby
podczas codziennej eksploatacji jego specyficzny
układ napędowy nie stanowił dla użytkowników
najmniejszego nawet zagrożenia. Są jednak
sytuacje, gdy auto na prąd wymaga szczególnych
środków ostrożności. Przykładem jest chociażby
samozapłon lub kolizja drogowa, w wyniku której
taki pojazd zaczyna się palić. W jaki sposób ugasić
pożar? Standardowych procedur przewidzianych
dla tradycyjnych samochodów spalinowych nie
można tutaj zastosować, ponieważ płonący
„elektr yk” wymaga nieco innego podejścia.
Powody są następujące: możliwość porażenia
prądem, którego parametry stanowią realne
zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, ryzyko
uwalniania się pod wpływem wysokiej temperatury
toksycznych substancji, ewentualne rozszczelnienie się akumulatora trakcyjnego i wyciek żrącego
elektrolitu, a także możliwość samozapłonu
akumulatora trakcyjnego po przekroczeniu pewnej
granicznej temperatury. W związku z tym działania
straży pożarnej zaczynają się od ustawienia
pojazdów gaśniczych w odległości minimum 15
metrów od płonącego auta i, co bardzo ważne, od
strony nawietrznej. Niezbędnym wyposażeniem
strażaków są tutaj maski przeciwgazowe chroniące
przed toksycznymi produktami spalania. Przerywany prąd wody lub piany podawany jest bezpośrednio
na źródło pożaru. Niezwykle istotne jest również
nieustanne schładzanie akumulatora trakcyjnego,
aby zapobiec jego zapłonowi. Jeżeli mimo to
zacznie się on palić, to sposób jego gaszenia jest
uzależniony od technologii, w jakiej owy podzespół
został wykonany. Akumulatory niklowo-wodorkowe
gasi się za pomocą bardzo dużej ilości wody, w
której bardzo dobrze rozpuszcza się zastosowany w
nich elektrolit. Zdecydowanie gorzej jest w
przypadku akumulatorów litowo-jonowych, których
gaszenie może trwać bardzo długo, a nawet być
całkowicie nieskuteczne. Nawet jeśli pożar uda się
ugasić, to akumulator trzeba nadal schładzać,
ponieważ istnieje r yzyko jego ponownego
samozapłonu. Dlatego zalecenie mówi, aby
pozwolić takiej baterii do końca spokojnie się
wypalić. Strażacy gaszący samochód elektryczny
muszą cały czas pamiętać o możliwości
wystąpienia wysokiego napięcia na karoserii.
Jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży
Pożarnej na terenie całego kraju wyposażone są w
odpowiednią odzież ochronną (rękawice dielektryczne, gumowe obuwie), ale i tak szczególna
ostrożność jest jak najbardziej wskazana.
Ugaszenie pożaru elektr ycznego samochodu
osobowego wymaga od 4500 do 10000 litrów
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Jak wygląda procedura ratownicza oraz udzielanie pomocy
użytkownikom zdarzenia drogowego z udziałem samochodu hybrydowego lub elektrycznego?
Bartłomiej Rosiek (kapitan, starszy specjalista/oficer
prasowy z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie):
Najważniejsze dla nas jako ratowników jest szybkie
rozpoznanie z jakiego typu pojazdem mamy do czynienia. Do
czasu wykluczenia, że jest to pojazd o napędzie
hybrydowym czy też elektrycznym działamy tak, jakby
był to pojazd elektryczny, a więc ze szczególną
ostrożnością. Pewne etapy zasadnicze to: określenie
rodzaju napędu, stabilizacja pojazdu, odłączenie
zasilania elektrycznego, wykonanie dostępu do osób
poszkodowanych, ewakuacja osób z wnętrz pojazdu.
W sytuacji gdy mamy do czynienia z pojazdem
elektrycznym czy też hybrydowym działania ratownicze są prowadzone ze szczególną ostrożnością w
zakresie porażenia prądem, tj. zachowanie
bezpiecznej odległości, użytkowanie sprzętu ochrony
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dielektrycznej, stosowanie prądów wody kroplistych
przynajmniej do momentu wykluczenia że pojazd
objęty pożarem/biorący udział w zdarzeniu nie jest
napędzany silnikiem elektrycznym czy też ogniwami
hybr ydowymi. Bardzo pomocne dla nas jako
strażaków są stosowane coraz szerzej karty
ratownicze, które przewożone w pojazdach dostarczają nam informacji o miejscach niebezpiecznych,
punktach rozłączników elektrycznych, poduszkach
powietrznych, i rodzaju ewentualnego zagrożenia.
Jaka jest procedura po ugaszeniu pojazdu elektrycznego lub hybrydowego?
Według aktualnie obowiązujących przepisów i
uprawnień stosowanych przez Kierujących Działaniem Ratowniczym z ramienia PSP pojazd/obiekt po
ugaszeniu trafia do właściciela, co zostaje
potwierdzone drukiem przekazania, który zawiera
informacje o konieczności dozoru i zabezpieczenia,
również przed wtórnym zapaleniem.

W momencie wypadku kierowca
powinien wyłączyć zapłon oraz
opuścić pojazd i oczekiwać na
zaalarmowane służby ratownicze.

Jak prawidłowo powinien zachować się kierowca i
pasażerowie „elektryka” i hybrydy w momencie
stłuczki, kolizji, czy też zderzenia drogowego?
Przede wszystkim powinien wyłączyć zapłon/kluczyk/kartę dostępową oraz opuścić pojazd i oczekiwać na zaalarmowane służby ratownicze, a w czasie
zgłoszenia telefonicznego zdarzenia zaznaczyć, iż w
zdarzeniu bierze udział pojazd o napędzie
elektrycznym czy też hybrydowym.

instalacje w taki sposób, aby podczas kolizji/zderzenia
samoczynnie zasilanie zostało rozłączane. Nie od dziś
znamy na przykład klemy akumulatorowe z systemem
rozłączania przy nagłym zatrzymaniu/zderzeniu.

Jakie informacje są zawarte w zgłoszeniu wysłanym
przez automatyczny system powiadamiania e-call?
Od 1 kwietnia 2018 r. wszystkie pojazdy produkowane i
sprzedawane w UE powinny być wyposażone w e-Call.
System ten wysyła sygnał/połączenie telefoniczne do
Czego nie powinien dotykać kierowca w elektryku i Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Najczęściej są to
informacje o adresie zdarzenia/koordynaty GPS, marce
czy te miejsca są jakoś oznaczone?
Podczas udziału w kolizji/zderzeniu z udziałem pojazdu, ilości pasażerów i kierunku jazdy. Oczywiście,
pojazdu hybr ydowego czy też elektr ycznego pełna wiedza i rozpoznanie odbywa się już na miejscu
odradzamy samodzielną ingerencje w jakiekolwiek zdarzenia przez pierwszego kierującego działaniem
instalacje elektryczne, rozłączniki elektryczne czy ratowniczym. Wtedy często dochodzi do potrzeby
też bezpieczniki. Punkty te, jak również przewody określenia zagrożeń za pośrednictwem przesłanych kart
wysokonapięciowe są transparentnie oznaczone ratowniczych w formie elektronicznej na miejsce
kolorem pomarańczowym/żółtym. Na szczęście zdarzenia.
Zdjęcie: Josh Casey/Unsplash
wielu producentów pojazdów konstruuje swoje
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Mario Puzo
Ojciec chrzestny. Trylogia

PREMIERA: 13.11.2019

Wydawnictwo: Albatros,
Tłumaczenie: Zieliński Bronisław, Jackowicz Jan, Fedyszak Marek
Wyjątkowe wydanie ze specjalnym wstępem Francisa Forda Coppoli przygotowanym z okazji
pięćdziesięciolecia wydania Ojca Chrzestnego.
Trzy porywające opowieści o honorze i nienawiści, szacunku i pogardzie, miłości i śmierci, w
których Puzo wciąga czytelnika w mroczny świat przemocy, w którym każda zniewaga musi
zostać zmyta krwią.

KSIĄŻKA

Ojciec Chrzestny
Vito Corleone jest Ojcem Chrzestnym jednej z sześciu nowojorskich rodzin mafijnych.
Sprawuje rządy żelazną ręką, a ci, którzy nie podporządkowują się jego decyzjom, nie mogą
liczyć na łaskę. To człowiek honoru, ale zarazem tyran i szantażysta, który wśród wrogów
wzbudza strach, a wśród przyjaciół – zasłużony, choć nie całkiem bezinteresowny, szacunek.
Kiedy odmawia uczestnictwa w nowym, niezwykle opłacalnym interesie – handlu
narkotykami – wchodzi w ostry konflikt z cosa nostrą. Przyszłość rodziny może uratować
tylko najmłodszy syn Vita, Michael, bohater wojenny, który z brudnymi interesami nie chciał mieć nic
wspólnego. Czy okaże się godnym następcą Ojca Chrzestnego?

Sycylijczyk
Druga część trylogii zapoczątkowanej „Ojcem Chrzestnym”. Puzo wciąga czytelnika w mroczny świat sycylijskiej prowincji,
świat przemocy, w którym każda zniewaga musi zostać zmyta krwią. Po dwuletnim pobycie na Sycylii syn Vita Corleone,
Michael, ma powrócić do domu. Ojciec Chrzestny zleca mu ważną misję: ma zabrać do Ameryki Salvatore Guiliana,
uwielbianego przez wszystkich legendarnego sycylijskiego banitę, który od kilku lat na czele swojej bandy broni uciskanych
ziomków przed wszechwładzą miejscowych bogaczy i przywódców mafijnych.
Omerta
Omerta – zmowa milczenia – pozwoliła włoskiej mafii przetrwać przez lata. Jej złamanie oznacza śmierć i utratę honoru. U
schyłku XX wieku honor ma jednak poważnego konkurenta – pieniądze. Czy to właśnie one są motywem zabójstwa
popełnionego w biały dzień w samym środku Manhattanu na Raymonde Aprilem, czołowym amerykańskim mafiosie, który
przed trzema laty zerwał z działalnością przestępczą? Czy może chodziło o złamanie mowy milczenia?

Małgorzata Rogala
Cicha noc

PREMIERA: 30.10.2019

Wydawnictwo: Czwarta Strona
Show biznes, zbrodnia i śnieg skrzypiący pod butami
Podczas przyjęcia, na którym świętowano sukces reality show „Nowe życie”, został
zamordowany reżyser programu. Wszystko wskazuje na to, że zabójcą jest ktoś z
uczestników imprezy. Do rozwiązania sprawy przydzielona zostaje Agata Górska, która mimo
problemów ze zdrowiem robi wszystko, żeby spełnić oczekiwanie przełożonego – sprawca
ma być ujęty przed świętami!
Tymczasem Sławek Tomczyk wyjeżdża na szkolenie do Budapesztu. Jednak gdy dowiaduje
się o uprowadzeniu swojej siostry, błyskawicznie wraca do Polski. Rozpoczyna się wyścig z
czasem. Czy to możliwe, żeby zniknięcie Kingi i sprawa, nad którą pracuje Agata, były ze
sobą powiązane?
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Ewa Ornacka
Wrobiony w dożywocie

Liczba stron: 288, Wydawnictwo: Rebis
Pociąg do „Hollywood”

Książka dostępna również jako e-book
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Dziś mówi, że to był
impuls, młodzieńczy
bunt. Działo się to w pierwszej połowie lat 90.
– Uciekłam ze Śląska z
koleżanką w dniu swoich
osiemnastych urodzin – wspomina Mirela Andersson. –
Wskoczyłyśmy do pociągu i pojechałyśmy do Gdańska.
– Dlaczego tam?
– Bo tak nam było po drodze. To wolne miasto, plaża i morze,
tłumy turystów. Dopiero tam poczułam, że żyję. Nie jak na
Śląsku, gdzie dni były do siebie podobne. W Gdańsku było jak w
Hollywood: kolorowe neony, kluby nocne, kasyno, bogaci
mężczyźni i strumienie szampana.
Zatrudniła się w U Maxima w Gdyni, słynnej restauracji w
malowniczej części miasta – Orłowie, nad samym morzem, przy
molo. Wtedy Maximowi popularnością dorównywał jedynie
sopocki SPATiF. W latach 80. częstym gościem bywał tam m.in.
reżyser Jerzy Gruza, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, bywali
też bogaci turyści i marynarze z różnych stron świata, a potem
trójmiejska mafia. Dziś są tam jedynie ruiny, aż trudno uwierzyć,
że z najsłynniejszego lokalu pozostała spróchniała buda.
– Byłam kelnerką, ale nie od razu trafiłam na salę. Szef
skierował mnie najpierw do kuchni, żebym nauczyła się wszystkich potraw i potrafiła polecać je gościom. Robiłam za pomoc
kuchenną, a następnie gotowałam z kucharzami. Kelnerką,
podobnie jak inne dziewczyny, zostałam po dwóch miesiącach.
Szef chyba był gejem, kobiety traktował z szacunkiem, ale wobec
wszystkich pracowników był restrykcyjny. Kazał oddawać
napiwki, za to nie szczędził dodatków do pensji: kupował nam
świetne ciuchy i zapewniał najlepszych fryzjerów. Wszystkie
wyglądałyśmy jak laleczki.
Z czasem przeniosłam się do Sopotu. Znalazłam pracę w
restauracji Meduza, a gdy dowiedziałam się, że w pobliżu
otwierają klub go-go, zaczęłam tam pracę jako barmanka.
W głowie Mireli zawirowało. Mężczyźni nie mogli oderwać od niej
oczu, dawali spore napiwki, a prywatnie spełniali wszystkie jej
zachcianki. Czerpała z życia pełnymi garściami i wierzyła, że
kiedyś, spacerując brzegiem morza w blasku księżyca, spotka
swoją wielką miłość.
Wtedy jeszcze nie wiedziała, że piękna dziewczyna bez pieniędzy
szybko stanie się czyjąś zabawką.
– Wróciłam do domu z brzuchem. Urodziłam dwóch chłopców,

ale nie byłam wzorową matką – przyznaje.
Wykarmiła ich, odchowała, a gdy pili już mleko z butelki,
znów spakowała walizkę. Ciągnęło ją do świata.
Rozgrzeszała się, że zostawia bliźniaki pod najlepszą
opieką – babcia i dziadek nieba by im przychylili.
Wsiadła do pociągu i pojechała do Gdańska. Tym razem
przepadła na dobre.
– Pamiętam ją z tamtych czasów – wspomina Piotr
Krajewski, artysta malarz z Trójmiasta. – Przyciągała
wzrok jak magnes. Miała bujne rude włosy i piękną
twarz. Naprawdę wyjątkowa uroda, ta dziewczyna była
kwiatem towarzystwa. Widywałem ją w nocnych lokalach
w otoczeniu ludzi z półświatka. Zwracali się do niej
„Ewa” i traktowali z szacunkiem. Związała się ze znanym
w Gdańsku złodziejem samochodów i jakiś czas byli
parą. Dość szybko jednak została mu „odbita” przez
samego Nikosia. Jego autorytet sprawiał, że nikt nie
odważyłby się źle do niej odezwać.
Nikoś to nieżyjący już Nikodem Skotarczak – u schyłku
PRL-u okrzyknięty królem szulerów i złodziei
samochodowych. Generał Adam Rapacki, jeden z
najlepszych w Polsce policjantów, współtwórca
Centralnego Biura Śledczego, zwykł mawiać, że to w
środowisku skupionym wokół Nikosia narodziła się tak
zwana polska mafia. Czytelnikom zorientowanym w
historii zorganizowanych grup przestępczych postać
Nikodema Skotarczaka jest zapewne znana, lecz
prawdopodobnie nie tylko oni czytają tę książkę. Przyda
się zatem kilka słów wprowadzenia, tym bardziej że nie
tylko losy Mireli były z nim związane. Ulubieńcem
Nikosia był bowiem Marek Cisoń, o którego zabójstwo
oskarżono Arkadiusza Kraskę. Marek pracował
dla Nikodema, miał jego poparcie w półświatku i
niewykluczone, że z tego powodu zginął.
Drogi tych czterech osób: szefa trójmiejskiej
mafii, rudowłosej dziewczyny, młodego złodzieja
samochodów i zagorzałego kibica Pogoni
skrzyżowały się pewnego styczniowego dnia
1998 roku w restauracji hotelu Park w
Szczecinie. Tamto spotkanie, którego szczegóły
poznamy w dalszej części książki, na zawsze
zmieniło życie Mireli i Arkadiusza. Trzy miesiące
później Nikodem został zastrzelony w gdyńskiej
agencji towarzyskiej Las Vegas. Marek Cisoń
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W 1999 roku od kul zginęli dwaj mężczyźni związani z półświatkiem.
Na dożywocie za mafijną egzekucję skazany został Arkadiusz Kraska.
Wyrok był wypadkową przestępstw popełnionych w śledztwie przez
policjantów, niechlujstwa prokuratora i rutyny sędziego, przekonanego
o własnej nieomylności.
Po kilkunastu latach spędzonych za kratami Arkadiusz Kraska otrzymał
szansę na sprawiedliwość. Dały mu ją dwie kobiety – dziennikarka
śledcza oraz prokurator. W 2016 roku w serialu Kobiety i mafia,
realizowanym przez Ewę Ornacką, prokurator Barbara Zapaśnik
powiedziała: „W moim przekonaniu, wbrew zapadłym wyrokom,
Arkadiusz Kraska nie jest sprawcą tego zabójstwa”. Słowa te wywołały
lawinę zdarzeń. Ewa Ornacka rozpoczęła dziennikarskie dochodzenie,
a prokurator Zapaśnik poprowadziła nowe śledztwo. To, co odkryły,
okazało się szokujące.
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PREMIERA: 30.10.2019
Alicja Rokicka
Świętujemy! Roślinne przepisy na uroczystości i święta

Wydawnictwo: Marginesy
Smakoszu! Zatop zęby w rozpływających się kartaczach z rydzami i niech poniesie cię
fantazja przy gotowaniu gulaszu. Może spróbujesz też roślinnego steka, a rodzinę
oczarujesz niebiańskim soczewicowym pasztetem pod pierzynką z chrzanu i legendarnym
już selerem a la śledź – z ogórkiem kiszonym i sojonezem. A na koniec pokrop spotkanie
wytrawnym ponczem.
Jedzenie zbliża ludzi. Przy jednym stole niech zasiądą wszystkożercy, ci, którzy ograniczają
jedzenie mięsa, oraz wegetarianie i weganie.
Chociaż mięso to jeden z podstawowych składników polskiej kuchni, wcale nie jest
niezastąpione. Wegański stół jest tak samo bogaty, różnorodny i uginający się od pyszności
jak ten tradycyjny. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: zwolennik typowej polskiej kuchni oraz
entuzjasta nowych smaków.
KSIĄŻKA

Ta książka to kompozycja ponad stu wspaniałych i stuprocentowo roślinnych przepisów na
śniadania, obiadki i podwieczorki, zupy, drugie dania i desery. Codzienne i świąteczne.
Alicja Rokicka bierze pod nóż regionalne receptury. Przedstawia je w wersji bezmięsnej z ciekawym twistem. Wszystko
lokalnie i sezonowo. Każda z potraw sprawdzi się nie tylko w Wigilię, Wielkanoc czy na przyjęciu noworocznym, ale nawet u
cioci na imieninach.
Te święta nie mogą się nie udać!
Kopytka, rosół z lanymi kluskami, pyzy czy chrupiąca panierka kotletów schabowych – to moje wspomnienia z dzieciństwa.
Okazuje się, że smaki, które kojarzymy z niedzielnym obiadem u babci, mogą być równie pyszne także w roślinnym wydaniu.
PREMIERA: 16.10.2019
Jakub Chełmiński
SMOG. Diesle, kopciuchy, kominy, czyli dlaczego w Polsce nie
da się oddychać?

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
W Trójmieście batalię ze smogiem rozpoczęto już w ubiegłym stuleciu.
W Warszawie to aktywiści wskazują błędy urzędnikom i apelują o wymianę pieców.
Na Śląsku z pomocą przychodzą drony.
W Skawinie stężenie zanieczyszczeń jest tak duże, że mieszkańcy mówią „wyjść na otwarte
powietrze”, bo o świeżym mogą tylko pomarzyć.
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Jakub Chełmiński odwiedza wielkie aglomeracje, miasta oraz wsie, by zobaczyć jak w
praktyce wygląda problem smogu w Polsce i jakie są przyczyny zanieczyszczenia powietrza.
Opisuje zaangażowanie mieszkańców i rozmawia z działaczami, którzy niejednokrotnie
walczą nie tylko ze smogiem, lecz także z urzędowymi procedurami. Rewiduje fakty i mity
narosłe wokół smogu: czy paląc drewnem w piecu też możemy przyczyniać się do jego
powstawania? Co bardziej truje środowisko: diesel czy benzyna? Dlaczego wiele maseczek
antysmogowych jest nieskutecznych? Czy wdychając zanieczyszczone powietrze będziemy
KSIĄŻKA
żyć rok krócej? Jak działają tabletki antysmogowe? I czy Kraków ma najgorsze powietrze ze
wszystkich miast w Polsce?
Prawdziwa. Zrozumiała. Szokująca.
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CZAS WOLNY

Natasza Socha, Magda Mazur
Drogi święty Mikołaju

Liczba stron: 304, Wydawnictwo: Edipresse Książki
jak na nikim innym.
– Beatko…? – wtrąciła Karolina, żeby na wszelki
wypadek uciąć dyskusję o wszechstronnym talencie
Karola.
– A tak, kochanie, ja w sprawie Gwiazdki. Naturalnie u
nas, bo mamy najwięcej miejsca, oczywiście. Będą twoi
rodzice, zaprosimy też kilka znajomych par i wuja
Teodora, ale żadnej dalszej rodziny, żeby nie było zbyt
ckliwie. Karpie już zamówiłam, z ekologicznych stawów.
– Jest listopad – przerwała Karolina.
A konkretnie początek listopada.
– No właśnie, wiem, bardzo późno, ale ten pobyt na
Majorce strasznie mi wszystko pokrzyżował. Mam
okropnie mało czasu na dopięcie szczegółów, sama nie
wiem, czy dam radę, stąd taki pomysł! Ot, właśnie wpadł
mi do głowy i pomyślałam, że to przecież cudownie
przygotować wszystko razem! Jak uważasz?
Ostatni radosny okrzyk sprawił, że telefon prawie wypadł
Karolinie z ręki. Zostały jej mikrosekundy, żeby wymyślić
jakiś wiar ygodny powód, dla którego odmówi
organizowania czegokolwiek w za dużej rezydencji jej
nieteściów, dla ludzi, których w większości nie zna i znać
nie chce.
– Obawiam się, że to niemożliwe, mam teraz… eee…
cykl szkoleń z prawa rodzinnego – odpowiedziała, choć
bez przekonania.
– Moje dziecko, nie możesz tak dużo pracować. Czas z
rodziną jest najważniejszy, nic innego w życiu się nie
liczy – stwierdziła kategorycznie kobieta, z którą na razie
nic jej nie łączyło, znana z utrzymywania rodzinnych
relacji tylko z tymi krewnymi, których uważała za
odpowiednio eleganckich.
„Skoro idą święta, można napisać list do
Świętego Mikołaja. Poproszę go, żeby uwolnił
mnie od takich telefonów”, przemknęło Karolinie
przez głowę.
– Musimy jak najszybciej umówić się na zebranie
organizacyjne! – Beata nie odpuszczała.
W drzwiach od salonu stanął Karol.
– Świetnie, że jesteś, twoja mamusia dzwoni –
radośnie zakrzyknęła Karolina i wcisnęła w dłoń
mocno nieprzytomnego chłopaka telefon. –
Powiedz jej, że oddzwonię, muszę teraz wyjść.
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Książka dostępna również jako audiobook i e-book
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Karolina weszła na
schody i przekręciła
klucz w zamku.
– Karol? – zawołała w
głąb mieszkania, ale nikt
się nie odezwał.
Porozrzucane ubrania prowadziły prosto do sypialni. Była
siedemnasta, a jej chłopak spał jak dziecko, wtulony w dwie
poduszki tak, że było widać tylko jego grzywkę.
Zamknęła cicho drzwi pokoju za sobą.
W mieszkaniu piętrzyło się wszystko, co tylko mogło – puszki po
piwie, brudne naczynia, wymiętoszone T-shirty, pety.
– Mieszkam w melinie – powiedziała do siebie Karolina.
Bez zdziwienia, bez pretensji, po prostu beznamiętnie
stwierdziła, co widzi. Zgarnęła z kanapy w salonie flanelową
koszulę, kilka okładek płyt winylowych, talerz z zaschniętym
keczupem oraz wymięty egzemplarz kobiecego magazynu,
przełożyła to wszystko na stół i ciężko usiadła.
Sędzia Karolina Wolej wydała dzisiaj orzeczenie w sprawie
trzech rozwodów, ale miała całkowitą pewność, że każde z tych
małżeństw było zdecydowanie bardziej udane niż jej związek. W
rodzinie nie mogła liczyć na zrozumienie, bo kiedy padał temat
Karola, zazwyczaj kwitowano wszystko stwierdzeniem „no tak,
ale on jest artystą”. Jakby to miało czynić z niego inny gatunek
człowieka, żyjącego w sposób zaskakujący, niezbadany,
wymykający się definicjom. W opinii Karoliny jedno, co na pewno
robił artystycznie, to bajzel.
„Szkoda, że do żadnej innej dziedziny sztuki nie ma już takiego
talentu”, pomyślała gorzko. Z kieszeni płaszcza dobiegło
wibrowanie komórki. Zerknęła na wyświetlacz – mama Karola.
– Karolciu – Beata mówiła tak do niej od dwudziestu lat, czyli od
czasów, kiedy byli z Karolem w jednej klasie w podstawówce –
nie mogę się do mojego Karolcia dodzwonić, pewnie całą noc
malował…
– Karol już nie maluje – poczuła się w obowiązku uaktualnić
sytuację zawodową swojego partnera. – Teraz zdecydował
wyrażać się poprzez performance.
– Karol zawsze miał świetną intuicję do tego, co modne w sztuce
– skomentowała z dumą i powagą Beata, energiczna
pięćdziesięciopięciolatka, żona bogatego męża i matka
wypieszczonego jedynaka.
„Przepieszczonego”, mawiała zawsze Małgosia, przyjaciółka
Karoliny, góralka, która na nicponiach i darmozjadach znała się
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To historia o tym, co najważniejsze. O tym, co jest w każdym z nas,
czasem ukryte, czasem zapomniane. O miłości, przebaczaniu,
zrozumieniu i tolerancji. O tym, że święta mogą się udać, pod
warunkiem, że pozwolimy sobie na szczerość.
Co wywołuje prawdziwego, dickensowskiego ducha świąt? Kolejna pościel z Mikołajem? Kolorowe bombki na choince? Pierniczki w puszce?
To nieprawda, że święta Bożego Narodzenia dla każdego pachną
miłością, szczęściem, pierniczkiem i spełnieniem marzeń. To najbardziej
ponury okres w życiu niektórych ludzi. Samotnej matki z kredytem na
głowie oraz zbuntowanym dwunastolatkiem albo kobiety, która próbuje
za wszelką cenę zdobyć żonatego mężczyznę. I wreszcie pary, nie
potrafiącej odnaleźć miłości w świecie, w którym na pierwszym miejscu
stawia się konsumpcjonizm.
Czy te Święta można jeszcze uratować? Odnaleźć w nich magię
i wszystko to, co za czym każdy z nas tęskni?
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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.: 7-21,
os. Bohaterów Września 1H,
sobota 8-16
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 STACJĘ 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
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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 stycznia. 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
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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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