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wydanie specjalne MOTO-TOR 2012

Fot. Bartek Kozłowski

Dołącz do nas na www.facebook.com/JazdaMiejska

wydanie specjalne MOTO-TOR 2012

NOWA KLASA A

„Puls nowego pokolenia” - pod 
takim hasłem promowane 

jest najnowsze dziecko 
Mercedesa - Klasa A.  

Zdaniem wielu 
nowa Klasa A ma 
wszelkie predys-

pozycje ku temu, 
by stać się praw-

dziwym hitem.

Więcej na str. 12.
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Używane prosto z salonu

Toruński salon Toyoty jako pierwszy 
w regionie podszedł do tematu sprze-
daży samochodów używanych bardzo 
profesjonalnie. Kilka lat temu, w Ły-
somicach pod Toruniem, powstał „Sa-
lon samochodów używanych” oparty 
na programie Pewne Auto. Zebrane 
doświadczenie oraz uwagi klientów 
zaowocowały poszerzeniem oferty o 
pakiet gwarancyjny na niemal wszyst-
kie sprzedawane pojazdy. Aby jednak 
uzyskać taki status, samochód musiał 
przejść szczegółową kontrolę technicz-
ną oraz spełniać kilka ważnych warun-
ków. Dzięki temu klient kupujący takie 
auto mógł być spokojny o jego kondycję 
i status prawny, Toyota ręczy za niego 
nawet do 12 miesięcy od daty zakupy. 

Dzisiaj w ofercie przysalonowego 
komisu  Pewne Auto znajdziemy głów-
nie auta kilkuletnie, zakupione w pol-
skiej sieci dilerskiej i tam regularnie 
serwisowane. Jeśli poprzedni właści-
ciel dokonywał jakichkolwiek napraw 
blacharsko-lakierniczych, sprzedawca 

Toyota już od kilkunastu lat rozwija 
swój autorski program obrotu samo-
chodami używanymi - Pewne Auto. 
Dzisiaj oferuje pojazdy, za które rę-
czy nawet do 12 miesięcy. 

Toyota Bednarscy 
wyprzedaje testówki
Toruński salon Toyoty przy ulicy 
M.Skłodowskiej-Curie 1-3, kontynu-
uje akcję wyprzedaży samochodów 
testowych. Pod „młotek” idą najbar-
dziej popularne modele Aygo, Yaris, 
Corolla, Avensis, RAV4 oraz Hilux. 
Wszystkie są bogato wyposażone, 
wyprodukowane w 2012 roku (Hilux 
jako jedyny jest o rok starszy) oraz 
oferujące dodatkowe akcesoria. Ce-
chą niemal wszystkich wystawionych 
na sprzedaż auta jest bardzo niski 
przebieg: od 190 km do 1.900 km! To 
daje gwarancję, że samochody, choć 
używane, wyglądają wciąż na nowe.

Decydując się na zakup wybrane-
go auta demonstracyjnego możemy 
liczyć na oszczędności rzędu nawet 
19.855 zł. Taki zysk osiągniemy ku-
pując Toyotę Avensis Wagon w wer-
sji SOL, z dodatkowymi pakietami 
Business oraz Plus. 

W październiku do oferty dołączyły 
również samochody zastępcze.

Michał Jasiński m.jasinski@jazdamiejska.pl

Fot. M
ichał Jasiński

nam o tym powie. Otrzymamy również 
wgląd do protokołu z badania stanu 
technicznego oraz jego historii serwi-
sowej. Na placu znajdziemy głównie 
modele produkowane przez Toyotę, 
Mazdę oraz Lexusa. Firma dba jednak o 
różnorodność swoich ofert i przyjmuje 
także samochody innych producentów.

Jedną z ciekawszych propozycji są 
samochody testowe, czyli takie, któ-
re służyły dilerowi przez krótki okres 
czasu do jazd próbnych dla klientów 
salonu. Dzisiaj możemy je kupić w bar-
dzo okazyjnych cenach i z szeroką ofer-
tą dodatkowych gadżetów. Toruński 

diler dba również o to, aby samochody 
„demo” nie przekraczały przebiegów 
rzędu 700-1000km, co zapewnia im 
niemal fabryczny, świeży stan. 

W tym miesiącu do oferty komisu 
Pewne Auto dołączyły samochody za-
stępcze. W sumie do wyboru mamy 
kilkanaście modeli Yarisa, Aurisa oraz  
Avensisa. Pełną specyfikację, obszerną 
galerię, wyszczególnione gratisy oraz 
korzyści płynące z zakupu Pewnego 
Auta znajdziemy na stronie www.toy-
ota.torun.pl. Tam również sprawdzimy,  
co wkrótce pojawi się w ofercie, zanim 
auto przejdzie obowiązkowe badanie.

Pierwszy minivan w rodzinie

Dacia Lodgy to samochód o długości 
4,5 m, który może pomieścić nawet 7 
osób, w zależności od wersji. Charak-
teryzuje się wyjątkowo przestronnym 
wnętrzem, dużą funkcjonalnością i 
nowoczesną stylistyką wnętrza. Utrzy-
mane jest ono w nowym tonie i zwraca 
uwagę wyższą jakością wykończenia. 
Lodgy oferuje także niespotykane do-
tąd w Dacii elementy wyposażenia, 
takie jak system multimedialny MEDIA 
NAV z panelem sterującym wbudowa-
nym w konsolę i 7-calowym ekranem 

Model Lodgy to kolejny samochód z 
coraz bogatszej gamy Dacii spełnia-
jący oczekiwania rodzin poszukują-
cych wszechstronnego samochodu, 
vana w atrakcyjnej cenie. 

Fot. M
ichał Jasiński

5»www.jazdamiejska.plUNI-CAR DWA

dotykowym, obejmującym: nawigację, 
radio, telefoniczny zestaw głośnomó-
wiący Bluetooth oraz umożliwiający 
podłączenie zewnętrznych urządzeń. 

To zaprojektowane dla całej rodzi-
ny i jej bagażu auto dysponuje jedną z 
największych przestrzeni bagażowych 
w tym segmencie. W wersji pięciomiej-
scowej pojemność bagażnika wynosi 
827 dm3. Po złożeniu tylnej kanapy 
zwiększa się aż do 2 617 dm3. W zależ-
ności od poziomu wyposażenia kanapa 
może być również składana i dzielo-
na w układzie 1/3-2/3, aby zapewnić 
maksymalne możliwości aranżacji 
wnętrza zależnie od potrzeb. 

Dacia Lodgy dostępna jest z trzema 
silnikami: 1.6 MPI 84, 1.5 dCi 90 i 1.5 
dCi 110, w czterech wariantach wy-

posażenia. Ofertę silników wkrótce 
uzupełni nowa jednostka 1.2 TCe 115, 
wprowadzona niedawno do oferty Re-
nault Mégane i Renault Scénic. Szcze-
gólnie godnym polecenia jest uznany i 
niezawodny diesel 1.5 dCi w mocniej-
szej odmianie 110 KM. Dysponuje on 
wysokim momentem obrotowym 240 
Nm, który zapewnia doskonałą dyna-
mikę i gwarantuje... niskie zużycie pa-
liwa. Występuje z 6-stopnią, manualną 
skrzynią biegów. 

Koszty obsługi technicznej i mate-
riałów eksploatacyjnych są niezwykle 
konkurencyjne dzięki wydłużeniu prze-
biegów między wymianami klocków 
hamulcowych, opon czy filtrów. Lodgy 
objęte jest też 3-letnią gwarancją ogra-
niczoną przebiegiem do 100 tys. km. 

Premiery w Paryżu

Osiem lat po premierze Logana – mo-
delu, który był symbolem powrotu 
Dacii na rynek – marka przypomina o 
sobie przy okazji Paris International 
Motor Show trzema propozycjami: 
nowym rodzinnym Loganem o płyn-
nej i eleganckiej linii, modelem San-
dero - przestronnym i kompaktowym 
hatchbackiem z 5 wygodnymi miej-
scami oraz nowym Sandero Stepway. 

Wszystkie prezentowane w Paryżu 
modele zachowały cechy stanowiące 
o sukcesie Dacii: wyjątkowy stosu-
nek ceny do przestronności, wysoką 
niezawodność oraz atrakcyjny design, 
nowe osiągi i silniki. Zamówienia na 
nowe modele Dacii Sandero Stepway 
i Sandero przyjmowane są już teraz. 
Nowa Dacia Logan znajdzie się w 
sprzedaży pod koniec roku. 
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Limuzyna z charakterem

Avensis, jako reprezentacyjny model 
Toyoty w klasie średniej-wyższej, jest 
w Polsce ceniony za legendarną jakość 
i niezawodność, komfort, elegancję, do-
skonałe wyposażenie jak w segmencie 
Premium, oraz dynamiczne i ekono-
miczne silniki, w szczególności diesle. 

Od początku 2012 roku zmoderni-
zowana Toyota Avensis znalazła w 
Polsce niemal 3.000 Klientów, będąc 
najbardziej popularnym samocho-
dem segmentu D w Polsce.

Fot. M
ichał Jasiński

Najczęściej wybieraną przez klien-
tów jednostką napędową jest zmo-
dernizowany silnik 2.0 D-4D o mocy 
124 KM. Kto jednak szuka limuzyny ze 
sportowym zacięciem powinien rozej-
rzeć się za topową wersją turbodiesla - 
2.2 D-CAT o mocy 177 KM. Wariant z 6-
stopniową manualną skrzynią biegów 
pozwoli osiągnąć pierwszą „setkę” w 
czasie nieco ponad 8 sekund, co biorąc 
pod uwagę masę auta (ponad 2 tony), 
jest wynikiem bardzo dobrym. Nie bez 
znaczenia jest też tutaj wysoki moment 

obrotowy wynoszący 400 Nm i dostęp-
ny już od poziomu 2.000 obrotów sil-
nika. W porównaniu do podstawowego 
silnika diesla, jednostka D-CAT zapew-
nia go też w szerszym zakresie pracy sil-
nika. Poprawia to elastyczność, zwłasz-
cza podczas wyprzedzania na szybkich 
autostradach. Niestety sportowa jazda 
okupiona będzie wyższym apetytem na 
paliwo. Na szczęście jednostka oferuje 
też wariant „ekonomiczny” i przy spo-
kojnej jeździe pozwoli osiągnąć wynik 
zbliżony do silnika 2.0 D-4D.

Avensis Emotion i 
Hilux Adventure - 
edycje specjalne

Od połowy września Toyota Avensis 
i Hilux otrzymały specjalne pakiety 
stylistyczne podkreślające ich najważ-
niejsze cechy: dynamikę oraz dziel-
ność w terenie. Korzyści przy zakupie 
edycji specjalnych wynoszą 12.000 zł 
w przypadku Avensisa oraz 15.100 zł 
w przypadku Hiluxa. 

Avensis Emotion dostępny jest wy-
łącznie w nadwoziu kombi z najbar-
dziej popularnym wyposażeniem Sol 
i pakietami Business oraz Plus. Ofe-
ruje dodatkowo 17” felgi w kolorze 
czarnym, poszerzenia progów Toyota 
Motor Sport, sportowy spojler dolny 
tylnego zderzaka oraz liczne elemen-
ty chromowane. 

Hilux Adventure otrzymał przed-
nią osłonę zderzaka oraz zabudowę 
przestrzeni ładunkowej zaprojekto-
waną przez renomowaną firmę ARB. 
Cały pakiet kosztuje 17.000 zł, ale w 
ramach edycji specjalnej sprzedawa-
ny jest za dopłatą 1.900 zł. Wersja 
Adventure dostępna jest do Hiluxa 3.0 
D-4D SR5, zarówno z manualną jak i 
automatyczną skrzynią biegów.

Auris ze 
specjalnym rabatem

Ponad 10.000 zł można zaoszczędzić 
kupując teraz Toyotę Auris obecnej 
generacji. To specjalny prezent dla 
osób, które nie chcą czekać na oficjal-
ną premierę nowego modelu (debiut 
na polskim rynku w styczniu 2013). 
Wybierając więc kompaktowego Au-
risa płacimy tyle, co za dobrej klasy 
auto niższego segmentu B. Oprócz 
upustu w wysokości nawet 10.700 zł, 
klient otrzyma niską cenę startową 
w kredycie 50/50 - od 26.540 zł oraz 
ubezpiecznie za 3,6% wartości auta.

7»www.jazdamiejska.plARPOL

Pod dachem na piątkę z plusem

Budowa nowego salonu SEAT-a i Mit-
subishi „na piętrze” była wydarzeniem 
bez precedensu, nie tylko na toruńskim 
rynku. Czy ma to jednak jakieś znacze-
nie dla potencjalnego klienta?

Pierwszą, niezaprzeczalną zaletą 
toruńskiego salonu jest olbrzymia po-
wierzchnia wystawowa jaką dysponu-
je diler. Oprócz ekspozycji całej palety 
nowych modeli Mitsubishi i SEAT-a, 
pod jednym dachem mieści się również 
sporej wielkości komis dilerski. Jest to 
obecnie jedyny w kujawsko-pomor-
skim „salon samochodów używanych”, 
dający klientowi możliwość obejrzenia 
aut w warunkach niezależnych od po-
gody. Tutaj, na piętrze, zawsze mamy 
sucho, ciepło i przyjemnie. 

Do listy zalet warto też dopisać za-
plecze serwisowe, jakim dysponuje to-
ruński diler. Firma Arpol od lat znana 
jest z olbrzymiego dostępu do części 

Jedyny na Kujawach i Pomorzu ko-
mis dilerski pod dachem, oferuje 
klientom aż trzy rodzaje gwarancji.  
Oprócz pakietów SEAT-a i Mitsubishi 
mamy też autorski program Arpolu.   

SEAT Toledo powraca jako sportowy sedan

Nowy Toledo to dojrzałe auto: przy 
długości 4,48 metra posiada duże i 
szerokie piąte drzwi. Po ich otwarciu 
oczom ukazuje się przedział bagażowy 
o pojemności 550 litrów, który można 
powiększyć do zdumiewających 1490 
litrów po złożeniu składanej tylnej 
kanapy. Tak więc pod względem moż-
liwości przewozowych Toledo może 
się równać z wieloma autami w wersji 
kombi. Stosunkowo duży rozstaw osi 2 
602 milimetrów (o 80 mm więcej niż w 
przypadku Toledo II) sprzyja uzyskaniu 
przestronnego wnętrza i wystarcza-
jącej ilości miejsca na nogi wszystkich 
pasażerów, a szerokie drzwi gwarantu-
ją łatwe wsiadanie i wysiadanie. 

Jak przystało na całkowicie nowy 
model, Toledo wyposażono w najnow-
sze silniki i skrzynie biegów wykorzy-
stywane w Grupie Marek Volkswagena. 
Topowe wersje posiadają bardzo eko-
nomiczne jednostki benzynowe TSI i 

Nowy, najbardziej sportowy sedan 
w swojej klasie, lepiej niż kiedykol-
wiek łączy design z walorami użyt-
kowymi, dynamikę z ekonomicznoś-
cią oraz wysoką jakość. 

Fot. SEAT

Fot. Toyota
Fot. M

ichał Jasiński

wysokoprężne TDI z układem Common 
Rail, zaś najmocniejszy silnik benzy-
nowy łączony jest z 7-biegową, zauto-
matyzowaną i 2-sprzęgłową skrzynią 
DSG. Jednostki benzynowe oferują moc 
maksymalną w zakresie od 55 kW (75 
KM) do 90 kW (122 KM). 

Wersja Ecomotive wyróżnia się emi-
sją CO2 na poziomie 116 gramów na 
kilometr. Natomiast w połączeniu z 
silnikiem wysokoprężnym TDI, który 
dostarcza 77 kW (105 KM) z 1,6 litra 
pojemności, wersja E-Ecomotive może 

pochwalić się zużyciem paliwa o warto-
ści 3,9 litra na 100 kilometrów i emisją 
104 gramów CO2 na kilometr. W 2013 
roku SEAT poszerzy ofertę silników 
TDI w Toledo o wersję 90-konną.

Dzięki czwartej już generacji mo-
delu, który odnosi sukcesy od ponad 
dwóch dekad, SEAT kontynuuje wspa-
niałą tradycję Toledo – auta, łączącego 
przestronność pierwszej generacji z 
atrakcyjną stylistyką drugiej. Wszystko 
poparte bardzo ekonomicznymi silni-
kami, lekką konstrukcją, sportowym 

Jesienne promocje 
w salonie SEAT-a
Do  końca października SEAT oferuje 
rabaty sięgające nawet 7.000 zł oraz 
dodatkowe wyposażenie COPA w 
atrakcyjnej cenie. 

Ceny najmniejszego modelu z gamy 
SEAT-a - Ibizy SC - zaczynają się już od 
38.882 zł, po uwzględnieniu rabatu 
w wysokości 4.500 zł. Nieco więcej 
zaoszczędzimy kupując wersję Style 
z silnikiem 1.4 lub 1.2 TSI. Podobne 
upusty, 4.5000 zł lub 5.000 zł, obo-
wiązują przy zakupie Ibizy ST (kom-
bi) oraz Ibizy 5D.

Sportowy kompakt Leon kusi w 
październiku rabatem sięgającym na-
wet 7.000 zł. Najtańszy model kosz-
tuje obecnie 52.364 zł (1.2 TSI 105 
KM Reference). Bogatsza wersja Style 
(dodatkowo m.in. automatyczna kli-
matyzacja, el. sterowane tylne szyby, 
tempomat) oferuje upust w wysoko-
ści 7.000 zł. Za model z silnikiem 1.6 
TDi 105 KM zapłacimy 67.688 zł.

SEAT przygotował również promo-
cyjny cennik na model Altea. Podsta-
wowa odmiana Reference z jednostką 
1.2 TSI kosztuje teraz 53.618 zł. 

Fot. M
ichał Jasiński

zamiennych wszystkich marek. Dzięki 
temu mechanicy są w stanie na miejscu 
naprawić niemal każdy model samo-
chodu. A takiej różnorodności w komi-
sie dilerskim nie brakuje. 

Z uwagi na autoryzację SEAT-a i Mit-
subishi, to właśnie te marki dominują 

w ofercie komisu Arpolu. Na więk-
szość aut diler może udzielić pisemnej 
gwarancji (maksymalnie na okres 24 
miesiący), nawet na modele starsze 
niż  2 lata, czy z przebiegiem ponad 
100.000km. Jeśli zdecydujemy się na 
zakup używanego auta innej marki 

niż SEAT (oraz modele z grupy: Skoda, 
Volkswagen) czy Mitsubishi, również 
mamy możliwość otrzymania pakie-
tu gwarancyjnego. Arpol przygotował 
własną umowę, która gwarantuje, mak-
symalnie przez rok, sprawność silnika i 
najważniejszych podzespołów auta. 
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Mitsubishi Outlander „nowego horyzontu”

W porównaniu z poprzednim mode-
lem, nowy Outlander jest teraz mniej 
sportowy i mniej agresywny. Zyskał za 
to na elegancji, ale bez jakiś ekstrawa-
ganckich dodatków i gadżetów. Delikat-
nej finezji nadają mu jedynie przednie 
światła - wąskie i szerokie, rozdzielone 
dwiem chromowanymi liniami. 

Ważniejsza jest jednak geneza po-
wstania kolejnej generacji Outlande-
ra. Otóż nowy model, jako część planu 
„Nowy horyzont”, jest pierwszym seryj-
nie produkowanym autem, w którym 
od początku przewidziano możliwość 
montażu tradycyjnego oraz hybrydo-
wego układu napędowego. Na Salonie 

Trzecia generacja Outlandera zrywa 
z wizerunkiem klasycznego SUV-a na 
rzecz wysokiego kombi aspirującego 
do klasy Premium. Doskonały napęd 
na cztery koła na szczęście pozostał.

Fot. M
ichał Jasiński

Samochodowym w Paryżu debiutuje 
właśnie wersja PHEV, wyposażona w 
silniki elektryczne z możliwością łado-
wania z domowego gniazdka.

Ekologicznych akcentów znajdziemy 
tutaj jeszcze sporo. Jednym z nich jest 
nowy tryb pracy napędu na cztery koła 
„4WD ECO”. W tym ustawieniu cały mo-
ment obrotowy przenoszony jest na oś 
przednią, co korzystnie wpływa na zu-
życie paliwa. W sytuacjach awaryjnych 
część momentu przenoszona jest na 
koła tylne. 

W wersjach ze skrzynią manualną 
albo CVT dostępny jest również system 
„Automatic Stop & Go”, wyłączający sil-
nik na krótkich postojach. Na konsoli 
środkowej znajdziemy także specjalny 
zielony przycisk „Eco Mode”, za pomo-
cą którego możemy „osłabić” jednostkę 
napędową (apetyt na paliwa zmniejszy 
się o ok. 10%), a dysponując bezstop-

niową skrzynią CVT - dodatkowo spo-
wolnić jej reakcję na pedał gazu. Cieka-
wostką jest również budowa 2-litrowej 
jednostki benzynowej (150KM), w 
której rozrząd sterowany jest pojedyn-
czym wałkiem, nie dwoma. Dodano za 
to nowy system bezstopniowej zmiany 
faz rozrządu MIVEC (w dieslu brak). 

Wnętrze nowego Outlandera jest 
teraz bardziej przestronne, a w wersji 
7-osobowej oferuje dodatkowe dwa, 
łatwo rozkładane fotele. Bagażnik 
może pomieścić do 591 litrów (+50l, 5-
miejsc). Komfort podróżowania umili 
po raz pierwszy 2-strefowa klimatyza-
cja oraz lepiej wyciszona kabina.

Diamentowa 
gwarancja na 5 lat
Mitsubishi wprowadziło dla swoich 
klientów nowy program Diamentowej 
Gwarancji, dzięki której właściciele 
nowych aut otrzymują dodatkowe dwa 
lata spokoju. Po zakończeniu fabrycz-
nej gwarancji producenta, udzielanej 
na okres 3 lat (lub do  100.000km), 
zaczyna obowiązywać gwarancja 
Diamentowa. Możemy wykupić ją na 
okres roku lub dwóch lat. Ograniczona 

jest przebiegiem auta wynoszącym aż 
300.000km. Jej zakres jest bardzo zbli-
żony do gwarancji fabrycznej i obejmuje 
m.in. silnik, sprzęgło, skrzynię biegów 
czy układy napędowe. 

Koszty zakupu takiego programu 
można wliczyć sobie w ratę leasingo-
wą. Dodatkowy okres spokoju zwiększa 
również wartość samochodu przy dal-
szej odsprzedaży. Naprawy w ramach 
Diamentowej Gwarancji dokonywane są 
wyłącznie z wykorzystaniem oryginal-
nych części i tylko w ASO.  

Ostatnie sztuki ASX-a
Firma Arpol, toruński diler Mitsubishi, 
posiada w swojej ofercie ostatnie sztu-
ki nowego crossovera ASX z rocznika 
2011. Rabaty sięgają nawet 16.500 zł. 
Dodatkowo salon przygotował upust 
w wysokości 20.000zł na dostępny 
od ręki model Pajero, w najbogatszej 
wersji i z 200-konnym silnikiem diesla. 
Oferty promocyjne obowiązują rów-
nież na modele Lancer, Colt oraz Out-
lander poprzedniej generacji. 

Jedno miejsce, 
wiele możliwości
Galerie handlowe mają niewątpliwie 
jedną zaletę - w jednym miejscu może-
my kupić chleb i owoce, elegancki gar-
nitur oraz dobrej jakości sprzęt audio.

Podobna cecha wyróżnia pierwszy 
w kujawsko-pomorskim salon samo-
chodowy skupiający pod swoim da-
chem aż pięć marek. Nowopowstały 
obiekt w Bydgoszczy przy Fodońskiej 
353, oprócz sprzedaży nowych samo-
chodów Subaru, Fiat, SEAT oraz Isuzu, 

może pochwalić się mocno rozbudowa-
nym działem serwisowym. Jako jedyni 
w regionie dysponują nowoczesnym 
urządzeniem do badania pełnej geome-
trii pojazdu z kompensacją. Wystarczą 
4 minuty, aby uzyskać informację, czy 
auto pozostawia na drodze „dwa ślady” 
lub też czy wymaga szybkiej interwencji 
mechanika. Do tego MultiSalon Reiski 
może pochwalić się pierwszą w Polsce 
automatyczną myjnią bezdotykową z 
najwyższej półki. Urządzenie, sterowa-
ne z pilota i oferujące kilka trybów my-
cia, przywróci blask naszemu autu już w 

ciągu kilku minut, nawet jeśli kilka dni 
temu jechaliśmy błotnistym szlakiem. 

Stacja przy Fordońskiej 353 dyspo-
nuje także najnowocześniejszą w Pol-
sce blacharnio-lakiernią wyposażoną w 
bardzo zaawansowany systemem zarzą-
dzania procesem lakierowania i susze-
nia. Maksymalnie w ciągu 3 dni udaje się 
naprawić większość uszkodzonych po-
jazdów, niezależnie od marki i modelu. 
Na udzielone naprawy lakiernicze firma 
udziela nawet 3-letniej gwarancji!

Nowością i autorskim projektem fir-
my jest „Certyfikat Bezpieczeństwa”, 

który mogą otrzymać auta pomyślnie 
przechodzące surowy egzamin spraw-
ności. Specjalna ścieżka diagnostyczna 
bada szereg podzespołów samochodu w 
odpowiedniej kolejności i zgodnie z za-
programowaną listą czynności - diagno-
sta nie może niczego tutaj pominąć. Na 
koniec klient otrzymuje jeden wydruk z 
informacją o kondycji swojego auta. Jeśli 
wszędzie są „ptaszki” diagnosta wręcza 
„Certyfikat”, który może być wartością 
dodaną np. przy sprzedaży samochodu.  
Takie badanie przechodzą choćby auta z 
komisu dilerskiego MultiSalonu Reiski.

Na zimę kup sobie „czterołapa”

Pod jednym dachem możemy wybierać 
i przebierać w szerokiej ofercie samo-
chodów oferujących napęd na wszyst-
kie koła, i to w różnych wariantach. 

Podróż zaczynamy od Fiata. Tutaj 
diler oferuje nam największe dzie-
cko koncernu - model Freemont (od 
129.990 zł). Na suchej i czystej na-
wierzchni napędzane są koła przednie. 
Tylne dołączają się automatycznie w 
momencie utraty przyczepości. Mimo, 
że kierowca nie ma żadnej kontroli 
nad pracą tego układu, testy pokazały, 
że system działa szybko i skutecznie. 
W ofercie nadal pozostaje Fiat Sedici 
(wersja 4x4 zaczyna się od 58.000 zł), 
bliźniaczy brat Suzuki SX4, oferujący 
sprawdzony i skuteczny na co dzień na-
pęd na wszystkie koła, z trybem LOCK 
do jazdy po błocie, śniegu i piasku.

Większy wybór „czterołapów” znaj-
dziemy kilka metrów dalej, na stoisku 
Mitsubishi. Japoński producent oferu-

Zima tuż tuż... a i jesień bywa śliska 
i niebezpieczna. Modne, zwłaszcza 
w tym okresie, stają się więc auta z 
napędem 4x4. Szeroki wybór „czte-
rołapów” oferuje MultiSalon Reiski.

Fot. M
ichał Jasiński

Fot. M
ichał Jasiński

Auto chyba na każdą drogę i na każde warunki pogodowe - Subaru.

Fiat Freemont oferuje dołączany napęd 4x4.

je nam Outlandera (w dwóch genera-
cjach), Pajero oraz sportową maszynę 
- Lancera Evolution. Układ 4x4 auto-
matycznie działa jedynie w pierwszym 
modelu, chociaż daje kierowcy sporą 
dowolność w ustawieniach centralnego 
„dyfra”. W nowym Outlanderze system 
może pozostać „spięty” przy każdej 
prędkości - poprzednik rozłączał układ 
po przekroczeniu prędkości 80km/h.  

W terenie, niezależnie od pogody i 
podłoża, najbardziej dzielny okaże się 
Mitsubishi Pajero. Co ciekawe, topowa 
terenówka spod znaku „Trzech Dia-
mentów” daje możliwość jazdy z napę-
dem tylką na tylną oś (mniejsze zużycie 
paliwa). W sytuacjach ekstremalnych 
kierowca ma pod swoją kontrolą całą 
nowoczesną technikę do blokowania 
poszczególnych dyfrencjałów. 

Najbardziej rozpoznawalną marką 
oferującą doskonały i stały napęd 4x4 
jest Subaru. Tutaj każdy model wypo-
sażony jest w nowoczesny i skuteczny 
system Symetrical AWD, doskonale 
sprawdzający się niemal w każdych 
warunkach. Ceny już od 77.000 zł.

Ofertę aut 4x4 znajdziemy także w 
Seacie (Altea Freetrack) oraz Isuzu. 
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Przygoda i wolność w wersji Limited

W świetle reflektorów na paryskim 
stoisku marki Jeep eksponowany jest 
nowy Jeep Grand Cherokee SRT Limi-
ted Edition w kolorze białym Bright 
White. Oparty na wyczynowym Grand 
Cherokee SRT8, nowy model serii li-
mitowanej imponuje niezwykłym wy-
glądem z przyciemnianymi detalami 
nadwozia oraz potężnym 6,4-litrowym 
silnikiem HEMI o mocy 468 KM. Nowy 
Grand Cherokee SRT Limited Edition to 
ukłon w kierunku entuzjastów sportu 
motorowego, którzy chcą wyróżnić się 
z tła - nawet na wyzwalających adrena-
linę torach wyścigowych.

Obok Grand Cherokee SRT Limited 
Edition debiutuje nowy Jeep Wrangler 
Moab. Przyciągający wzrok nowym 
kolorem nadwozia Rock Lobster ten 
indywidualizowany fabrycznie model 
Wranglera inspirowany jest atmosferą 
regionu Moab w stanie Utah - miejscem 
rozlicznych imprez i przygód off-roa-
dowych. Słynny champion 4x4 nabrał 
jeszcze bardziej agresywnego i efek-
townego wyglądu.

Aurę niespotykanej elegancji i luk-
susowego wyposażenia w miejskim 
SUV’ie klasy kompaktowej marki Jeep 
roztacza pokazywany w Paryżu po raz 
pierwszy, nowy Jeep Compass Overland. 

Na tegorocznym Salonie w Paryżu 
Jeep prezentuje po raz pierwszy trzy 
nowe edycje specjalne: flagowy Jeep 
Grand Cherokee Limited Edition, 
ikona marki Jeep Wrangler Moab 
oraz kompaktowy miejski SUV Jeep 
Compass Overland - każdy z nich w 
ramach serii limitowanej.

Bogaty w najnowocześniejsze wyposa-
żenie infotainment, Compass Overland 
stanowi najbardziej ekskluzywną pro-
pozycję w tej linii modelowej.

Do grupy pozostałych pojazdów eks-
ponowanych na paryskim stanowisku 
Jeep’a należą: nowa wersja Jeep Grand 
Cherokee S Limited, Jeep Wrangler z no-
wym wyposażeniem wnętrza oraz Jeep 
Compass Black edycji limitowanej. 

Jeep Grand Cherokee SRT Limited Edition

Jeep Wrangler Moab

Jeep Compass Overland

Sztuka uwodzenia

208 GTi już na pierwszy rzut oka zdra-
dza swoją wyrafinowaną, sportową 
naturę. Układ wydechowy, przecho-
dzący pod tylną nakładką zderzaka w 
czarnym, błyszczącym kolorze, zwień-
czony został podwójną, trapezoidalną 
chromowaną końcówką. Dolną kra-
wędź szyb ozdabia chromowany pas 
tworzący charakterystyczny akcent 
nawiązujący do historycznego modelu 
205 GTi. Co więcej, w tylnym słupku 
wkomponowano logo „GTi” wykończo-
ne chromem i dodatkowo podkreślone 
czerwonymi akcentami.

 Niezależnie od koloru nadwozia, 
wspomniane czerwone akcenty sty-
listyczne ozdabiają wiele elementów 
nadwozia 208 GTi: zaciski hamulcowe, 
dolne wykończenie osłony chłodnicy, a 
także oznaczenie „Peugeot” na pokry-
wie bagażnika i osłonie chłodnicy. Do-
datkowo, siateczkę przedniego wlotu 
powietrza ozdabia motyw nawiązujący 
do wykorzystywanej w sportach moto-
rowych flagi z szachownicą. 

Peugeot 208 aspiruje obecnie do segmentu premium… dzięki wersjom 208 
XY oraz 208 GTi, które łączą w sobie komfort, wszechstronność i przestrzeń. 
Te dwie wyjątkowe odmiany wyróżniają się silnymi i zróżnicowanymi osobo-
wościami stylistycznymi, a wersja GTi dorzuca zwinność i doskonałe osiągi. 

Fot. Jeep

Sportową atmosferę w środku tworzą 
liczne elementy, jak na przykład alumi-
niowe pedały, aluminiowa dźwignia 
zmiany biegów, niewielka kierownica 
obszyta skórą czy sportowe fotele. 

Peugeot 208 GTi daje kierow-
cy ogromną przyjemność z jazdy za 
sprawą dynamicznie zestrojonego za-
wieszenia. Sprężyny, specjalnie skali-
browane amortyzatory, drążek stabi-
lizatora, wzmocniona przednia i tylna 
belka oraz specjalnie dobrane koła – 
wszystkie te elementy zostały stworzo-
ne z myślą wyłącznie o tym modelu.

Sercem Peugeota 208 GTi jest ben-
zynowy silnik 1,6 THP o mocy 200 KM, 
zapewniający sprint do 100 km/h w 
czasie poniżej 7 sekund. W połącze-
niu z 6-stopniową manualną skrzy-
nią biegów o krótkich przełożeniach, 
umożliwia on wykorzystanie pełnego 
potencjału podwozia. Imponująca jest 
również elastyczność– na piątym biegu 
auto przyspiesza od 80 do 120 km/h w 
czasie poniżej 7 sekund.
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Gwiazda nowego pokolenia
Mocno myli się ten, który sądzi, że to 
kontynuacja dotychczasowej koncepcji 
Klasy A (W168 i W169), czyli połącze-
nia minivana z niewielkim autem kom-
paktowym o wymiarach zewnętrznych 
zbliżonych do pojazdów tzw. segmentu 
B. Trzecia generacja tego miejskiego 
Mercedesa to coś zupełnie nowego. 
Model oznaczony w fabrycznej nomen-
klaturze jako W176 to bardzo efektow-
ny kompaktowy hatchback należący do 
segmentu C.

- To nie jest po prostu ulepszona do-
tychczasowa Klasa A – podkreśla Jan 
Madeja, prezes Mercedes-Benz Polska. 
– To auto zbudowane całkowicie od 
podstaw, od czystej kartki papieru.

Nowa Klasa A nie przypadkowo jest 
promowana pod hasłem „Puls nowego 
pokolenia”. To samochód wręcz stwo-

Fot. M
ercedes-Benz

15. września w salonach Mercedes-Benz w całym kraju o�icjalnie zadebiutowało najmłodsze dziecko koncernu 
Daimler AG. Zdaniem wielu nowa Klasa A ma wszelkie predyspozycje ku temu, by stać się prawdziwym hitem.

rzony dla nowoczesnego, dynamicznie 
żyjącego użytkownika, auto które ma 
znakomicie sprawdzać się nawet w 
najbardziej wymagających warunkach 
wielkomiejskich dżungli. Na uwagę w 
tym miejscu zasługuje choćby poziom 
zaawansowania technologicznego po-
kładowych systemów elektronicznych. 
Z nową Klasą A można komunikować 
się nawet za pomocą własnego głosu. 
Komputer pokładowy integruje się z 
asystentem Siri firmy Apple, systemem 
Linguatronic i jest w stanie zwracać się 
do użytkownika po polsku!

Nowinek technicznych w W176 jest 
co niemiara. Innowacyjne systemy 
multimedialne przenoszą otaczającą 
nas cyfrową rzeczywistość do wnętrza 
tego samochodu. Wyświetlacz o prze-
kątnej ekranu dochodzącej do 17,8cm 
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efektownie wizualizuje funkcje audio, 
mapy, strony internetowe i aplikacje.

Zaawansowana elektronika wydat-
nie podnosi także poziom bezpieczeń-
stwa kierowcy i pasażerów podróżu-
jących nową Klasą A. Odpowiadają za 
to takie ultranowoczesne systemy jak 
chociażby Collision Prevention Assist i 
Attention Assist.

Dużym atutem nowej Klasy A jest z 
całą pewnością gama zastosowanych w 
tym modelu silników. Pierwotnie paleta 
będzie obejmowała jednostki benzyno-
we o mocy od 122 do 211 koni mecha-
nicznych i turbodiesle CDI (od 109 do 
136KM). „Serca” te to doskonały miraż 
dynamiki i wytrzymałości z ekonomią.  
Przysłowiową kropką nad „i” w zakre-
sie należytego przeniesienia mocy na 
drogę są znakomite skrzynie biegów, 

a zwłaszcza 7G-DCT. Przygotowywana 
jest też prawdziwa „petarda”, czyli nie-
samowicie szybka wersja AMG. Ma ona 
mieć moc około 335-340 koni mecha-
nicznych i napęd na cztery koła. Będzie 
to najmocniejszy kompakt dostępny na 
światowym rynku.

Sportowy styl nowego Mercedesa 
kryje się nie tylko pod maską, ale też 
na zewnątrz i wewnątrz auta. Uwagę 
elektryzują chociażby wyraziste prze-
tłoczenia bocznych części nadwozia i 
niezwykle efektowna, trójwymiarowo 
zaprojektowana osłona chłodnicy

Mercedes po raz kolejny pomyślał o 
indywidualistach, którzy pragną dopa-
sować styl auta do własnej osobowości. 
Przygotowano aż sześć stylizacyjnych 
wersji: Style, Urban, AMG Sport, Night, 
Exclusive i AMG Exclusive.             (TON)

Kolorowy wyświetlacz o maksymalnej przekątnej 
17,8cm pozwala m.in.: oglądać strony www.

W ofercie znajdziemy ponad 11 silników o 
mocach od 109 do około... 340KM.

Fot. M
ercedes-Benz
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Cztery premiery Kia na salonie w Paryżu

Zaprojektowana z myślą o wymagają-
cym i dynamicznym stylu życia nowo-
czesnych rodzin, stylowa i sportowa 
Kia Carens wyróżnia się aerodynamicz-
nym designem nadwozia, niezwykle 
przestronnym wnętrzem w wariancie z 
pięcioma lub siedmioma fotelami oraz 
wyposażeniem, gwarantującym kom-
fort i bezpieczeństwo jazdy. Samochód 
dostępny będzie z czterema jednostka-

Salon Samochodowy Mondial de l’Automobile 2012 w Paryżu jest sceną 
dwóch światowych premier nowych modeli rodziny Kia. Po raz pierwszy za-
prezentowane zostały: nowy MPV klasy kompaktowej Kia Carens oraz spor-
towa Kia pro_cee’d drugiej generacji. W skali europejskiej debiutuje w Pary-
żu nowy sedan Kia Optima Hybrid oraz zmodernizowany SUV Kia Sorento.

mi napędowymi do wyboru o mocy od 
115 do 177 KM.

Produkowana na Słowacji Kia pro_
cee’d łączy w sobie wszelkie zalety i 
ulepszenia pozostałych modeli rodziny 
cee’d, przy jednoczesnym wyraźnym 
wzmocnieniu sportowego wyglądu, 
który przyniósł ogromną popularność 
jej poprzedniej wersji. Model opiera 
się na identycznym zestawie silników, 

skrzyń biegów i zespołów podwozia jak 
pięciodrzwiowa Kia cee’d oraz wersja 
Sportswagon. Choć długość całkowita i 
rozstaw osi pozostaje bez zmian, linia 
dachu jest niższa o 40 mm, a słupek 
środkowy został przesunięty do tyłu 
o 220 mm. Nowe są także panele karo-
serii za słupkiem „B”, okna boczne oraz 
słupek tylny wraz z tylną klapą, tylnymi 
światłami zespolonymi i zderzakiem.

Nowa Optima Hybrid jest pierwszym 
samochodem o napędzie benzynowo-
hybrydowym w europejskim segmen-
cie „D”. Samochód wykorzystuje  inno-
wacyjny system Kia „parallel hybrid”, 
łączący 2,0-litrową jednostkę benzy-

nową i 30-kilowatowy silnik elektrycz-
ny. Sumaryczna moc 190 KM pozwala 
uzyskać przyspieszenie 0-100 km/h w 
ciągu 9,4 s. przy wiodącej w tej klasie 
oszczędności paliwa - 5,4 l/100 km) .

SUV Kia Sorento charakteryzuje się 
istotnymi zmianami, do których nale-
żą m.in. zmodernizowana konstrukcja 
nadwozia,  nowy silnik benzynowy 
2.4 GDI o mocy 192 KM oraz ulepszo-
ne jednostki wysokoprężne o niższym 
poziomie zużycia paliwa i emisji spalin. 
Nowy odświeżony model Sorento to 
także bardziej wyrafinowany komfort 
jazdy oraz bogatsze wyposażenie high-
tech i gwarancja bezpieczeństwa. 

Kia pro_cee’d 2013 Kia Carens
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23. września kierowcy rywalizujący 
w Otwartych Mistrzostwach Torunia  
Rallycross modeli RC po raz ostatni 
w tym sezonie spotkali się na minia-
turyzacjach dwóch krajowych torów: 
Słomczyna oraz Torunia. Do walki o 
ostateczne miejsca w tabeli stanęło 20. 
zawodników z Torunia, Głogowa, Byd-
goszczy, a nawet Poznania. 

Po raz pierwszy na liście startują-
cych znalazł się reprezentant portalu 
JazdaMiejska - Szymon Świątkowski. 
Dla rajdowego mistrza Torunia w cy-
klu „Mini-Max”, był to swoisty debiut 
w zawodach w dużo mniejszej skali. 
Pierwszy wyścig dawał spore nadzieję 
na niezły wynik. Jednak wszystko co 
dobre, szybko się kończy. O kolejnych 
biegach popularny „Święty” chciałby 
szybko zapomnieć. Trudne warunki 
panujące na torze (grząski, mokry pia-
sek) i braki w odpowiednim ustawie-
niu modelu skutkowały częstymi wizy-
tami poza drogą. 

Kłopoty techniczne ominęły fawo-
ryta zawodów, Radosława „Rekina” 
Schenkera. Kierowca zielonego Sub-
aru już po starcie odjeżdżał rywalom 
na bezpieczną odległość i praktycznie 
niezagrożony dojeżdżał do mety na 
pierwszym miejscu w każdym biegu. 
Wygrana w finałowych rundach dała 
kierowcy z Głogowa pierwsze miejsce 
w klasyfikacji generalnej, a tym samym 

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

Finał 
debiutów

i triumfów
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Z matematycznego punktu widzenia wszystko jeszcze było możliwe. Awaria 
lub nieobecność „Rekina” dałaby szansę walki o mistrza Dywizji I aż czterem 
zawodnikom. Tym razem królowa wszystkich nauk dała dojść do głosu spor-
towej rywalizacji, a ta wyłoniła najlepszego z najlepszych w całym sezonie.

trzeci z rzędu w karierze tytuł Rallyc-
rossowego Mistrza Torunia modeli 
zdalnie sterowanych. 

Po zaciętej rywalizacji drugie miej-
sce w „generalce” wywalczył Waldek 
Nadolny, który zdołał uciec Michałowi 
Sybilskiemu oraz Waldkowi Blachow-
skiemu. O dużym szczęściu może mó-
wić zwłaszcza popularny „Sybil”, któ-
remu niedzielne zawody wyraźnie „nie 
leżały”. Mimo problemów technicz-
nych, ostrych starć na torze i porażki 
w ostatniej rundzie, zawodnik Quattro 
Rally Teamu zdołał utrzymać przewa-
gę nad „Valdkiem” i na koniec sezonu 
cieszyć się mu z tytułu drugiego wice-
mistrza Torunia.

Nie mniejsze emocje towarzyszyły 
zmaganiom kierowców w słabszej Dy-
wizji II. Choć przed zawodami sytuacja 
wydawała się czysta i nic nie zapowia-
dało zmian „na szczycie”, to jednak fi-
nał odkrył nowe karty. Sprawcą całego 
zamieszania był Tomasz Buller, zwycię-
żając rundę w Toruniu, a w Słomczynie 
dojeżdżając na drugim miejscu. Świet-
na jazda pozwoliła kierowcy Citroëna 
Saxo wyprzedzić Piotra Słupczewskie-
go oraz Patryka Milde i zgarnąć na ko-
niec sezonu tytuł pierwszego wicemi-
strza. Poza zasięgiem dla pozostałych 
zawodników był przez cały rok Bartek 
Blachowski, który za kierownicą Lan-
cera wywalczył mistrza Dywizji II. 

» 15www.jazdamiejska.plMODELE RC

Zdjęcia: Bartosz Jędrzejewski, Michał Jasiński
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Citroën Jumpy H1L1 to kolejny owoc 
współpracy koncernu PSA i Fiata. 
Razem z Expertem i Scudo stanowią 
ciekawą oraz tańszą alternatywę dla 
Jumpera i jego spółki. 

Przed nami ponad 480cm auta z dość 
długim zwisem przednim i obszerną 
kabiną. Przestrzeń ładunkowa rów-
nież zaskakuje. Po jej otwarciu auto 
„połyka” dwie europalety o łącznej ma-
sie nawet 1000kg. Załadunek ułatwia-
ją szerokie boczne drzwi przesuwne  
oraz dwuskrzydłowe tylne otwierane 
pod kątem nawet 1800. Unieruchomie-
nie  ładunku zapewnią solidne zaczepy 
zamontowane z podłodze. 

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

Oszczędny pracownik na etacie
Komfortowe warunki podróżowania 

zapewnione ma również kierowca.  Fo-
tel o szerokim zakresie regulacji i moż-

ŚWIAT REKLAMY 16»www.jazdamiejska.pl

liwa do ustawienia kolumna kierowni-
cza pozwalają przyjąć wygodną pozycję 
podczas jazdy. Klaustrofobia nie grozi - 

miejsca nad głową jest pod dostatkiem, 
a mocno pochylona przednia szyba 
i „długa” konsola potęgują wrażenie 
przestrzeni. Tworzywa użyte do budo-
wy deski rozdzielczej i poszyć drzwi są 
odporne na zarysowania i nie wydają 
żadnych nieprzyjemnych dźwięków. W 
kabinie łatwo się „poukładać” dzięki 
obszernemu, zamykanemu schowkowi 
przed pasażerem oraz półkom zamon-
towanym nad szybą. 

Puste auto gotowe do drogi waży po-
nad 1600kg, a pod maską mamy „aż” 
92 dieslowskie doładowane konie me-
chaniczne. Niesłuszne obawy o osiągi 
rozwiewa krótko zestopniowana i pre-
cyzyjna skrzynia biegów. Uwaga! Wy-
korzystując maksymalną ładowność 
nie jest już tak łatwo. 180Nm każe 
skrupulatnie planować manewry wy-
przedzania. Średnie spalanie na pozio-
mie 8,5l ON pozwala na pokonanie po-
nad 700km na jednym zbiorniku, który 
de facto mieści 60, a nie 80l paliwa, jak 
deklaruje producent.

Opisywane auto trafiło do floty fir-
my Mar-Mag rok temu. Auto zgodnie z 
przepisami otrzymało deklarację VAT-
1, umożliwiającą odpis podatku VAT 
od ceny zakupu i paliwa. Z opinii prze-
kazanej nam przez właściciela auta, 
Pawła Świtajskiego, wynika, że mały 
dostawczak sprawdza się idealnie na 
krótkich trasach, zapewniając dosta-
wy pomp i armatury przemysłowej dla 
firm i klientów indywidualnych. Jumpy 
służy również jako auto serwisowe i z 
powodzeniem mieści sprzęt niezbędny 
podczas instalacji i napraw urządzeń 
hydroforowych. Mały, a sporo może. 

Fot. M
ichał Jasiński

Nie tylko rajdówka może być kolorowa

Czasami trudno ocenić, czy dany pro-
jekt to oklejenie, czy hydrografika na-
niesiona bezpośrednio na lakier samo-
chodu. Technika poszła tak do przodu, 
że stworzenie ze zwykłego samocho-
du wyścigowego bolidu z logotypami 
największych światowych marek nie 
stanowi praktycznie problemu. Ogra-
niczeniem może być jedynie... umysł 
artysty, który przecież nie istnieje.

Jeśli już mamy pomysł na zmianę 
koloru naszego auta(!) lub oklejenie 
go w niepowtarzalny styl, udajemy się 
z gorącą głową do agencji reklamowej. 
Tutaj, korzystając z profesjonalnych 
programów graficznych, specjaliści 
przeniosą naszą wizję na ekran kom-
putera. Oczywiście im większy, tym ła-
twiejsza i wygodniejsza praca dla pro-
jektanta. Nie rzadko na ich biurkach 
zobaczyć możemy aż trzy, połączone 
ze sobą olbrzymie monitory.

Po akceptacji projektu przez naszą 
gorącą nadal głowę, grafik przygoto-
wuje odpowiedni zestaw form i logo-
typów do wydruku. W zależności od 
posiadanego budżetu możemy zdecy-
dować się na sporo droższą folię wy-
lewaną (dokładniejsze przyleganie do 

re
kl

am
a

Jak Cię widzą, tak Cię piszą - to powiedzenie obowiązuje również w przypad-
ku... samochodów. Choć kolorowe pojazdy kojarzonę są głównie z przedsta-
wicielami handlowymi oraz rajdówkami, to dzisiaj barwne naklejki można 
już spotkać nawet na prywatnych samochodach, jako małe dzieła sztuki. 

Fot. M
ichał JasińskiSubaru Impreza Type-R całej oklejone w barwy... BMW M3 GT2 Art Car

nierównych i obłych części naszego sa-
mochodu, większa swoboda w realiza-
cji finezyjnych projektów i nadruków)  
lub pozostać przy popularnej folii sa-
mochodowej. Do produkcji gotowych 
komponentów naszego projektu po-
trzebnych jest kilka specjalistycznych 
i dość drogich maszyn. Kiedy chcemy 
wyciąć  grafiki jednobarwne z foli kolo-
rowych używamy plotera tnącego - do 
druku pełnokolorowych zdjęć  musimy 
wykorzystać drukarkę wielkoformato-
wą. Wydruki możemy dodatkowo za-
bezpieczyć laminatem UV. 

Grafiki wycięte w foliach powoli i 
dokładnie obieramy, po czym przy-
klejamy na nią tzw. papierową folię 
transportową, by łatwiej i szybciej 
zaaplikować je na nasze auto. Grafiki 
drukowane na różnych foliach przyci-
namy do odpowiednich rozmiarów.

Tak przygotowany zestaw naklejek 
musimy teraz zaaplikować na czysty, 
odtłuszczony lakier samochodu. Cała 
operacja odbywa się wg ściśle okre-
ślonych zasad, wyznaczonych przez 
producenta folii.  Najczęściej do do-
kładnego oklejenia auta muszą być 
zdemontowane niektóre elementy, 

takie jak klamki, kierunkowskazy czy 
wycieraczki. Po naklejeniu grafik  auto 
powinno pozostać jeszcze przez parę 
godzin w pomieszczeniu. Pierwsze 
mycie powinniśmy też przeprowadzić 
najlepiej po dwóch dniach od oklejenia 

auta. Radzimy unikać mocnego i bezpo-
średniego natrysku wody na myjniach 
ręcznych, aby nie zniszczyć projektu. 

I tak oto w kilka godzin można za-
mienić swój ładny bolid w jeszcze ład-
niejszy i niepowtarzalny egzemplarz.

Długość nie ma znaczenia.
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Za plecami Pana fotografa

Bartka Kozłowskiego na co dzień spot-
kać można biegającego po odcinkach 
specjalnych z ołówkiem w ręku, stope-
rem albo z pendrivem. W Automobil-
klubie Toruńskim pełni funkcję sędzie-
go. W wolnych chwilach chwyta jednak 
„nikonowską” lustrzankę i udaje się na 
niezwykłe sesje. Obiektem jego zdjęć i 
nie są pędzące w tumanach kurzu raj-
dówki czy motocrossowe maszyny. On 
wybrał sobie... kobiety. 

Po raz pierwszy na naszych zdjęciach postanowiliśmy połączyć dwie istoty, bez których prawdziwy facet nie może żyć - piękny samochód i piękną kobietę. 
Zadanie, choć niełatwe i mocno stresujące, wykonał z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem Bartek Kozłowski, a my z ukrycia przyglądaliśmy się jego 
pracy.  U boku modelek stanął biało-perłowy Peugeot RCZ, a za plener posłużyły widoki, delikatnie skropionego deszczem, Pałacu w Ostromecku.

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl Młody i przyszły toruński prawnik 
nie boi się jednak nowych wyzwań. 
Podjął się zadania trudnego i niebez-
piecznego - połączenia dwóch pięknych 
istot - kobiety i samochodu. Bohater-
kami jego sesji w malowniczym, choć 
zimnym Pałacu w Ostromecku, było 
pięć niezwykłych kobiet prezentujące 
swoje wdzięki u boku białego Peugeota 
RCZ. Bezcenna okazała się pomoc Oli i 
Marty, które nadawały kolorytu model-
kom - światłem i kredką. Teraz efekt ich 
pracy możecie zobaczyć na... okładce.

Więcej zdjęć 
na www.jazdamiejska.pl

Partnerzy akcji:
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Auto na każdą drogę
Subaru XV łączy w sobie cechy typowe-
go crossovera, który radzi sobie zarów-
no w miejskiej dżungli, jak i poza nią, 
ale nieobce są mu także nieprzetarte 
jeszcze szlaki.

XV jako samochód przyjazny miastu, 
radzi sobie w tym terenie nadzwyczaj 
dobrze. Niewielkie, jak na samochód 
tej klasy, wymiary zewnętrzne pasują 
do wąskich, miejskich ulic, natomiast 
obszerne i ustawne wnętrze posłuży 
każdej osobie i każdemu bagażowi jaki 
znajdzie się w samochodzie. Gdy jed-
nak zapragniemy zjechać z miejskiego 
szlaku, odkryjemy kolejne możliwo-
ści. Dzięki muskularnym zderzakom, 

Wygląd, który robi różnicę. Sprawność, która porusza. Doświadczenie, które ochrania. Oto Subaru XV. Ten samochód 
ma styl, duszę i wszechstronność - jest wyjątkowym narzędziem, które podąży tam, gdzie poprowadzi życie.

nieprzeciętnemu prześwitowi (aż 220 
mm) oraz stałemu napędowi wszyst-
kich kół Symmetrical AWD, Subaru XV 
spisze się świetnie również poza asfal-
towymi drogami.

Spoglądając na design da się wyczuć, 
że wykracza on poza ramy, wzbudzając 
zainteresowanie wszędzie, gdziekol-
wiek się pojawi, również przez wio-
dący efektowny kolor „pomarańczy”. 
Wyeksponowane nadkola błotników i 
smukły, aerodynamiczny profil już na 
pierwszy rzut oka wskazują, że XV jest 
nowoczesnym crossoverem. Rzeźba 
płaszczyzn i krawędzi nadwozia od-
powiednio ukierunkowuje przepływ 

powietrza, by zmniejszyć jego opory, 
zaś przednia szyba jest zarówno agre-
sywna stylistycznie, jak i prawidłowo 
ukształtowana w celu poprawy widocz-
ności. W ten sposób połączono funkcje 
praktyczne z artystyczną wizją stylisty.

Wnętrze Subaru XV robi wrażenie 
zarówno pod względem użyteczności 
i komfortu, jak również jakości wyko-
nania. Zajmując miejsce w XV poczują 
Państwo, jakby świat wokół stał się ela-
styczny. Kierowca i pasażer z przodu 
zauważą, że mają więcej miejsca na po-
ziomie bioder, łokci i ramion. Podróżu-
jący na tylnej kanapie stwierdzą z kolei, 
że większy rozstaw osi dostarczył im 

więcej miejsca na nogi. Wysoka pozycja 
za kierownicą i doskonała widoczność 
to nie tylko elementy wpływające na 
bezpieczeństwo, ale również więcej 
frajdy podczas jazdy. 

Pod maską Subaru XV znajdziemy 
nową generację silników typu Boxer.  
Oprócz tradycyjnych, dobrze już zna-
nych zalet, nowe jednostki zyskały lep-
szą sprawność i mniejsze zużycie pali-
wa. Dalsza oszczędność zużycia paliwa 
jest możliwa dzięki zastosowaniu no-
wej generacji bezstopniowych skrzyń 
biegów Lineartronic (CVT) oraz nowo 
opracowanego i wdrożonego systemu 
„Auto Start Stop”. 
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Finał z niedosytem

30. września rozegrano siódmą, fi-
nałową rundę Mistrzostw Strefy Pół-
nocnej w motocrossie. W Lipnie Gród 
Kopernika reprezentowali Kamil Zych 
i Arkadiusz Meredyk z SM Marbud 
Racing Team oraz Karol Kruszyński 
z Motosport Team Toruń. Najlepiej 
na grząskim i piaszczystym torze ra-
dził sobie zawodnik MTT, który mimo 
awarii motocykla w drugim wyścigu, 
został sklasyfikowany na 9. miejscu 
całego dnia. O dwa oczka niżej upla-
sował się Kamil Zych wyprzedzając 
nieznacznie swojego kolegę z teamu 
- Arka (12. miejsce). W klasyfikacji ca-
łego sezonu koledzy z Marbud Racing 
Teamu zamienili się jednak miejsca-
mi. Lepszy okazał się Arek (9.), wy-
przedzając Kamila (10.) oraz Karola 
(14.) z Motosport Team Toruń.    (MS)

Fot. M
agdalena Surdyk

Inowrocławianin mistrzem Polski

Prowadzenie w tabeli tegorocznego 
czempionatu w kategorii Młodzik 60 
zmieniało się kilkukrotnie. Kasiborski 
do decydującej batalii w Bydgoszczy 
przystępował z zaledwie czteropunk-
tową przewagą nad najgroźniejszym 
rywalem.

Zawodnik Automobilklubu Inowroc-
ławskiego już w trakcie piątkowych 
treningów na bydgoskim Kartodromie 
udowadniał, że nie przypadkowo jest 
liderem mistrzostw. Ogromne emocje 
zaczęły się jednak w chwili podjęcia ry-
walizacji o punkty. Podczas tworzenia 
okrążenia formującego do pierwszego 
z wyścigów kartingowiec z Inowroc-

Michał Kasiborski, reprezentujący barwy MK-Speed Racing Teamu, po niezwykle emocjonującym sezonie sięgnął po 
swój pierwszy tytuł kartingowego mistrza kraju. Losy mistrzostwa ważyły się do ostatniego wyścigu.

ławia... wypadł poza tor. W chwili, gdy 
nastąpił start, reprezentant MK-Speed 
Racing Teamu miał do całej grupy około 
stu metrów straty. Pościg w wykonaniu 
Michała Kasiborskiego był doprawdy 
imponujący. Ostatecznie minął on linę 
mety na trzeciej pozycji! W drugim bie-
gu Kasiborski nie popełnił już żadnego 
istotnego błędu i zwyciężył. W trzecim 
podczas tworzenia okrążenia formu-
jącego znowu było bardzo nerwowo. 
Przy najeździe na linę startu inowroc-
ławianin popełnił nieznaczny falstart. 
Dwunastolatek był najszybszy w tym 
wyścigu, jednak po nałożeniu kary, 
spadł aż na piątą pozycję.

Michał Kasiborski udowodnił, że w 
decydującym momencie jest w sta-
nie poradzić sobie z ciążącą presją. W 
pierwszym łuku popisał się odważnym 
manewrem po zewnętrznej, dzięki cze-
mu wysunął się na czoło stawki. Prowa-
dzenia mimo zaciętych ataków rywali 
nie oddał aż do samego końca.

- Było sporo stresu, ale na całe szczęś-
cie w odpowiednim momencie uda-
ło się opanować emocje. Rywale byli 
naprawdę szybcy, ale wiedziałem, że 
przede wszystkim muszę wygrać sam z 
sobą – robić swoje, unikać błędów i nie 
oglądać się na innych. I to się udało!                                                   

(TON)

Fot. G
rzegorz O
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BMW Klub Toruń ostatnim zlotem pożegnał lato
W ostatnią niedzielę września na toruń-
skim Moto Parku ponownie zrobiło się 
głośno, a słońce nieśmiało skryło się za 
kłębami białego dymu. Asfaltowa część 
toru została opanowana przez tylnona-
pędowe driftowozy ze znaczkiem BMW 
na masce. Pod sędziowską wieżyczką  
czekali fani jazdy „bokiem do przodu”, 
gotowi zapłacić każdą cenę, aby zasiąść 
na prawym fotelu takiej maszyny. 

- Ci goście są niesamowici. Czy oni 
w ogóle wiedzą, co to jest strach? - z 
wyraźnie wyczuwalnym drżeniem w 
głosie opowiadał jeden z uczestników 
Drift Taxi. - Myślałem, że za chwilę ude-
rzymy w opony. A on po prostu spokoj-
nie robił swoje. Ekstaza.

Na placu Moto Parku zaparkowało 
ponad 200 egzemplarzy niemieckich 
limuzyn, sportowych coupe oraz efek-

townych kabrioletów. Łączyło ich jedno 
- czarne kółeczko na masce z wtopioną 
biało-niebieską szachownicą, kolekcjo-
nerski stan oraz w pełni odwzajemnio-
na miłość ich właścicieli.

Uczestnicy niedzielnego zlotu, oprócz 
kłopotliwych i wymagających pytań w 
konkursie „Wiedzy o BMW”, mieli rów-
nież okazję wziąć udział w przejazdach 
driftowozem lub samodzielnie spraw-

dzić siebie i swoją maszynę na wyści-
gowym torze. Chętnych nie brakowało, 
a na starcie ustawiała się bardzo długa 
kolejka lśniących „beemek”, nie tylko ze 
znaczkiem „M” na klapie bagażnika. W 
programie zlotu znalazł się także pokaz 
ratownictwa medycznego oraz wyboru 
najładniejszego auta zlotu. Nie zabra-
kło testów mocy na hamownii oraz... 
grillowanych kiełbasek.

UDANY DEBIUT 
W MISTRZOSTWACH EUROPY

Reprezentant Automobilklubu To-
ruńskiego załapał się na podium w aż 
dwóch klasyfikacjach: w klasie 6. był 
trzeci, w markowym Pucharze Forda 
Fiesty odbywającym się przy okazji Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski, zajął znakomite drugie miejsce. 
W generalce torunianina sklasyfikowa-
no na przyzwoitej, 26. pozycji. Wynik 
ten tym bardziej zasługuje na uwagę, 
gdy uwzględni się nawierzchnię, po 
której przyszło ścigać się kierowcom. 
Na szutrach tradycyjnie najlepiej radzą 
sobie mocne czteropędowe auta i tzw. 
ośkom trudno z nimi w tych warunkach 
konkurować.

Hubert Ptaszek po raz kolejny udo-
wodnił, że pomimo młodego wieku 
i wynikającego z niego stosunkowo 
małego doświadczenia, na luźnej na-
wierzchni radzi sobie doprawdy świet-

Za nami 69. Rajd Polski, czyli najważniejsza tegoroczna impreza rajdowa w 
kraju. Hubert Ptaszek, reprezentujący Automobilklub Toruński, trudny eg-
zamin na mazurskich szutrach zaliczył z naprawdę dobrym wynikiem.

Fot. Dariusz Marczak

Automobilklub Toruński

nie. Szutrowy debiut zaliczył rok temu 
w niemieckim Lausitz Rally. Wówczas 
również stawał na podium. „Pudło” w 
klasie było też na zakończenie pierw-
szej rundy tegorocznych mistrzostw 
Polski, czyli Rajdu Lotos Baltic Cup, 
gdzie zawodnicy również nie ścigali się 
po „twardym”.

- Tak, faktycznie lubię ścigać się na 
tego typu nawierzchni – stwierdza dzie-
więtnastolatek z Torunia. – W Rajdzie 
Polski jechało mi się bardzo dobrze. To 
impreza w randze nie tylko mistrzostw 
kraju, ale też i Europy stąd kilometrów 
oesowych było naprawdę dużo. Przed 
startem zastanawiałem się, na ile pora-
dzę sobie z takim wyzwaniem, ale, jak 
widać, chyba sprostałem temu zada-
niu. Udało mi się nie popełnić żadnego 
większego błędu, obyło się bez poważ-
niejszych przygód, a Fiesta tradycyjnie 

spisywała się znakomicie. Z tempa na 
odcinkach specjalnych i zajętych miejsc 
jestem naprawdę zadowolony. 

Torunianin mimo końcowego sukce-
su docenia klasę rywali.

- Niektórzy mieli trochę pecha, a Fi-
lip Nivette, który triumfował w klasie i 

klasyfikacji Castrol Edge Fiesta Trophy, 
chyba jechał jakiś inny rajd. Był dla 
mnie zupełnie poza zasięgiem. Dobrze, 
że mogę rywalizować z takimi zawod-
nikami jak on, czy Radek Typa, bo jest 
się od kogo uczyć i widzę, gdzie obecnie 
jestem - ile brakuje mi do najlepszych.

Bydgoski kierowca Marcin Gagacki z Oponeo Motosport swój sukces w klasie N 
(3. miejsce, 14. w „generalce”) zadedykował nowonarodzonej córeczce - Izuni.

Fot. Bartosz Jędrzejew
ski
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Toruń ma najlepszych sprinterów

Automobilklub Toruński

Po odwołaniu ostatniej rundy cyklu SSS 
Racing, czyli polskiego czempionatu 
w wyścigach równoległych na ćwierć 
mili, stało się jasne, że zawodnicy zwią-
zanego z Automobilklubem Toruńskim 
Adex MTC Teamu w tym roku zwycię-
żyli w aż dwóch prestiżowych klasach. 
Co więcej, być może dojdzie do tego 
jeszcze trzeci tytuł. W tej chwili trwają 
oczekiwania na podanie klasyfikacji ze-
społowej. Sporo wskazuje na to, że to-
runianie byli najlepszą samochodową 
drużyną w całych mistrzostwach.  

Wojciech Ludwisiak został mistrzem 
jednej z dwóch najliczniej obsadzonych 
w tym roku klas, czyli Street RWD. Po-
siadacz fachowo wzmocnionego Mer-
cedesa SL55 AMG sezon rozpoczął od 
dobrego występu na Bemowie. Potem 
„czarna strzała” przechodziła dalsze 
modyfikacje. Efektem tego były jeszcze 
lepsze czasy i wyższe miejsca. Torunia-
nin najpierw zajął trzecią lokatę w Czę-
stochowie, a potem zwyciężył podczas 
ostatniej rundy mistrzostw, która od-
była się w Ełku. W tym momencie objął 
prowadzenie w klasyfikacji sezonu. Po 

Fot. M
ichał Jasiński

odwołaniu rundy w Białej Podlaskiej 
stało się jasne, że klubowicz Mercedes 
Toruń Club i Automobilklubu Toruń-
skiego może sięgnąć po szampana.

Paweł Kowalski (Porsche 911) w po-
równaniu z kierowcą Mercedesa to już 
prawdziwy rutyniarz. W „ćwiartkach” 
rywalizuje dziesięć lat. Pochodzący z 
Warszawy sprinter jest jednym z naj-
bardziej utytułowanych polskich za-

wodników w historii tej dyscypliny. W 
ubiegłym roku wywalczył tytuł zarów-
no w swojej klasie, jak i w kategorii 
Open, czyli mistrzostwo „wszechklas” 
(King of Poland). W tym roku nie udało 
mu się obronić tego drugiego tytułu, ale 
po raz kolejny potwierdził swój prymat 
w dragowej klasie RWD Turbo.

Zespół Adex MTC powstał z połą-
czenia ADEX Racing Teamu Pawła Ko-

Zakończył się sezon mistrzostw Pol-
ski w wyścigach na 1/4 mili. Woj-
ciech Ludwisiak (Mercedes SL55 
AMG) i Paweł Kowalski (Porsche 
911) z Automobilklubu Toruńskiego 
sięgnęli po tytuły w swoich klasach.

walskiego i grupy wywodzącej się z 
Mercedes Toruń Club AT. W jego skład 
poza oboma tegorocznym mistrzami 
wchodzą też Jacek Ludwisiak, Tomasz 
Niejadlik i drifter Michał „Obebo” Przy-
bylski. Obecnie trwają oczekiwania na 
podanie klasyfikacji zespołowej. Wiele 
wskazuje na to, że toruńsko-warszaw-
ska ekipa w cyklu SSS Racing zwycięży-
ła także w zestawieniu teamów.


