
Z REGIONU FIAT BRAVO 2.0 160KM MULTIJET 20www.jazdamiejska.pl »

regionalny dodatek motoryzacyjny

Fot. M
azda

Dołącz do nas na www.facebook.com/JazdaMiejska

regionalny dodatek motoryzacyjny

CLIO GRANDTOUR

W polskich salonach Renault 
można już zamawiać nowe Clio 

Grandtour - miejskie auto w prak-
tycznym i rodzinnym 

nadwoziu kombi. 
Nowy model 

zachowuje 
sportowy styl 

i dynamizm 
wersji 5-

drzwiowej. 
Ceny zaczyna-

ją się od 43.590 zł. 

Napędy hybrydowe, królewskie wnę-
trza i technologie przyszłości ukryte 
w dynamicznych kształtach limuzyn  
- przyjdź i poznaj świat marki Lexus.

W dniach 22-23 lutego salon Toyoty 
przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 1 bę-
dzie gościł przedstawiciela światowej 
klasy Premium - Lexusa. Do Torunia na 
dwa dni przyjadą �lagowe GS-y (model 
450h oraz 350 AWD), LS 460 V8 czy hit 
w świecie luksusowych crossoverów 
- model RX. Do dyspozycji klientów, o 
nieco bardziej zasobnych portfelach, 
oddane będzie ponad tysiąc rasowych 
koni mechanicznych karmionych na 
przemian benzyną oraz energią elek-
tryczną. Napędy hybrydowe są bowiem 
domeną japońskiego producenta, stąd 
z pewnością nie zabraknie ich na spe-
cjalnym pokazie w Toruniu. 

Połączenie silnika elektrycznego ze 
spalinowym znajdziemy choćby w naj-

nowszym dziecku Lexusa - limuzynie 
GS 450h. Auto wyróżnia się elegancką, 
sportową sylwetką, a połączenie obu 
jednostek pozwala rozpędzić ważący 
prawie 2 tony „okręt” w czasie poniżej 6 
sekund. Co jeszcze ciekawsze - średnie 
zużycie paliwa wynosi dokładnie tyle 
samo, ile czas do osiągnięcie pierwszej 
setki na liczniku - 5,9 litra na 100km. 
Niewiarygodne? Przyjdź i sprawdź.   

Dla mieszkańców Kujaw i Pomorza 
Dni Otwarte Lexusa będą bodaj pierw-
szą okazją do wkroczenia w świat no-
woczesnych technologii, siły, luksusu 
i najwyższej jakości. Z bliska będzie 
można poznać, a także przetestować 
auta, które dziś tworzą wizerunek i 
prestiż japońskiej marki na świecie. 

W piątek toruński salon Toyoty bę-
dzie czynny w godzinach 10:00 - 18:00, 
zaś w sobotę �irma Bednarscy zaprasza 
od 10:00 do 15:00. Więcej informacji 
na stronie www.toyota.torun.pl.

Technologie przyszłości, czyli świat marki Lexus
Dni Lexusa w Toruniu
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Mazda CX-5 - wciąż zdobywa nagrody
Zainteresowanie Mazdą CX-5 nie 
słabnie, mimo iż jest obecna na ryn-
ku już prawie od roku. Długa i stale 
rosnąca lista wyróżnień dla tego 
modelu potwierdza jego możliwości 
- podobnie jak wyniki sprzedaży. 

Najnowszą nagrodą zdobytą przez 
CX-5 jest przyznane mu w Paryżu (w 
grudniu 2012 r.) przez francuski tygo-
dnik l’Argus de l’Automobile „trofeum 
SUV”, które CX-5 zdobył, wyprzedzając 
Opla Mokkę i Range Rovera. Niewie-
le wcześniej, 29 listopada, CX-5 ogło-
szono japońskim samochodem roku 
2012–2013. Publikując nadspodziewa-
nie zgodny werdykt jury - składające 
się z 60 ekspertów motoryzacyjnych - 

doceniło CX-5 przede wszystkim za „re-
wolucyjną” TECHNOLOGIĘ SKYACTIV, 
w tym za ekonomiczny, czysty silnik 
diesla SKYACTIV-D, oraz za wyjątkowe 
właściwości jezdne. 

Model CX-5 zajął też pierwsze miejsce 
w rankingu Auto + Verkehr niemieckiej 
stacji telewizyjnej SWR obejmującym 
23 nowe modele, wyprzedzając Volvo 
V40 i Hyundaia i30, które uplasowały 
się odpowiednio na drugiej i trzeciej 
pozycji. Z kolei w Austrii CX-5 zdekla-
sował samochody takie jak Audi A3, 
BMW serii 3 i Mercedes klasy A, zdoby-
wając nagrodę ARBÖ (Automobilklubu 
Austrii) w kategorii obejmującej samo-
chody osobowe w cenie od 20 tys. do 
40 tys. euro. 

Fo
t. 

Le
xu

s



re
kl

am
a

CITROËN C-ELYSEE

Zaprezentowany po raz pierwszy na 
salonie samochodowym w Paryżu 
Citroen C-Elysee w styczniu pojawił 
się w polskich salonach. 

C-Elysee swoją harmonijną sylwetką w 
pełni wpisuje się w kanon stylistyczny 
marki. Dzięki najszerszemu w swojej 
kategorii rozstawowi osi wynoszące-
mu 2,65 metra najnowszy model spod 
znaku szewrona oferuje pasażerom 

przestrzeń godną sedanów z wyższych 
segmentów rynkowych, a bagażnik o 
pojemności 506 litrów jest jednym z 
największych w swojej kategorii.

Projektanci Citroëna wzięli pod uwa-
gę fakt, że klienci traktują samochód w 
kategoriach zakupu długoterminowe-
go i skonstruowali ten model tak, aby 
jak najlepiej i najdłużej mógł służyć 
użytkownikom w różnych warunkach 
klimatycznych. Wzmocniona trwałość 

osiągnięta przez m.in. odpowiednio 
dostosowane prześwit i opony, dodat-
kowe zabezpieczenie podwozia oraz 
wzmocnioną budowę elementów ka-
roserii, została potwierdzona na trasie 
łącznie około 4 milionów kilometrów 
w różnych częściach świata.

Oferta premierowa na produkowane-
go w hiszpańskiej fabryce Vigo Citroëna 
to 38 900 złotych za wersję Attraction 
z 3-cylindrowym silnikiem nowej gene-
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racji PureTech 1.2 VTi o mocy 72 KM. 
W standardzie znajdziemy już przed-
nie i boczne poduszki powietrzne, sy-
stem ABS z ESP, elektrycznie sterowa-
ne przednie szyby oraz wspomaganie 
kierownicy. Z jednostek napędowych 
możemy wybrać jeszcze benzynowy 
motor 1.6 VTi 115 KM oraz turbodiesla 
1.6 HDi o mocy 90KM. 

Oprócz atrakcyjnej ceny producent 
przygotował także 5-letnią gwarancję.

Przetestowany na dystansie...4 milionów kilometrów

Od 1 lutego toruńscy kierowcy mogą 
regulować należność za parkowanie 
przy użyciu systemu płatności przez 
komórkę SkyCash. Wraz z usługą 
startuje promocja, dzięki której par-
kowanie będzie tańsze aż o 50%. 

Aplikacja SkyCash (do pobrania ze 
strony m.skycash.com) z usługą mo-
biParking pozwala na dokonywanie 
płatności za parkowanie przy użyciu 
telefonów komórkowych z dostępem 

do Internetu. Wystarczy uruchomić 
SkyCash, wejść do zakładki mobiPar-
king i określić czas, po jakim naliczanie 
opłaty zostanie automatycznie zakoń-
czone. Następnie kierowca wybiera 
z listy numer rejestracyjny pojazdu, 
określa podstrefę parkowania A lub B i 
zatwierdza płatność kodem PIN. 

Po dokonaniu rejestracji należy 
umieścić w samochodzie identyfika-
tor, np. w formie naklejki dostępnej w 
biurze Strefy Płatnego Parkowania lub 

wydruku, którego wzór można znaleźć 
na stronie www.skycash.com. 

– Działający już w mieście system 
moBilet spełnia nasze oczekiwania od 
strony technicznej, jednak zależy nam 
na bardziej intensywnym promowaniu 
płacenia komórką wśród toruńskich 
kierowców. SkyCash ma taki potencjał, 
czego dowodem jest atrakcyjna pro-
mocja powitalna – powiedział Marian 
Arendt, kierownik Biura Obsługi Pasa 
Drogowego MZD w Toruniu.

Parkowanie w strefie tańsze o 50%
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Zanim Majowie się rozmyślą
Wyprzedaż rocznika 2012 w salo-
nach Toyoty rozpoczęła się od... ofi-
cjalnego komunikatu starożytnych 
Majów: końca świata nie będzie. 

W tym roku Toyota naprawdę się posta-
rała i stworzyła nietuzinkową i chwyt-
liwą kampanię reklamową promującą 
wyprzedaż modeli ze starego roczni-
ka. Przy niewielkich kosztach, filmy i 
zdjęcia z Majami odwołującymi koniec 
świata ze względu na pokusę zakupu 
niezawodnej Toyoty na lata, dotarły do 
tysięcy osób. Efekt? Atrakcyjne rabaty i 
już ostatnie sztuki z rocznika 2012.
    Najmniejsza w gamie Toyota Aygo 
została przeceniona nawet o 3.300 zł. 
W ofercie pozostają pakiety VIP oraz 
Tech niewielkim kosztem wzbogaca-
jące naszego „malucha” o dodatkowe 
gadżety.  

Na większe korzyści możemy liczyć 
przy zakupie najnowszego Yarisa, któ-
rego ceny z rocznika 2012 zostały ob-

niżone aż o 5.000 zł. Za podstawowy 
model Terra z silnikiem benzynowym 
1.0 VVT-i zapłacimy teraz 34.900 zł.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia - im 
większe mamy plany zakupowe, tym 
bardziej Toyota robi się dla nas hojna. 
W gamie aut kompaktowych poprzed-
nia generacja Aurisa oferowana jest 
teraz z rabatem przekraczającym kwo-
tę 10.000 zł, który skutecznie opróżnił 
centralne magazyny z tego auta. U dile-
rów zostały już ostatnie sztuki. 

Nieco mniej zaoszczędzimy kupując 
limuzynę segmentu C - Corollę. Ra-
bat, jaki otrzymamy w salonie za stary 
rocznik i tak pozwoli nam, bezpłatnie, 
spędzić z całą rodziną dwutygodniowe 
wakacje nad słonecznym Morzem Śród-
ziemnym. Jeśli jednak na urlop wybie-
ramy się z całym życiowym dorobkiem, 
warto będzie rozejrzeć się za bardziej 
praktycznym i przestronnym autem. 
Do wyboru mamy tutaj Toyotę Verso 
dostępną już od 64.900 zł lub flagowy 
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Graliśmy z WOŚP
Koncerty, licytacje oraz tysiące to-
runian z naklejonymi czerwonymi 
serduszkami - finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy za nami.

W tym roku Toyota Toruń bardzo 
aktywnie włączyła się w organizację 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Podczas weekendu z nową Toy-
otą Auris, w salonie trwała zbiórka 
pieniędzy. Dodatkowo z każdej trans-
akcji sprzedaży firma przekazała 
1.000 zł na konto toruńskiego Sztabu. 
W sumie udało się „przelać” ponad 
3.000 zł, a symboliczny czek po finale 
otrzymał szef WOŚP-u w Toruniu, Ro-
bert „Sauron” Majewski.

Po raz pierwszy do pomocy przy or-
ganizacji tak wielkiego przedsięwzię-
cia ruszyły specjalne „orkiestrowe” 
samochody. Na ulicach Torunia i nie 
tylko można było spotkać oklejone  
w „orkiestrę” Yarisy. Auta, z ekono-
micznymi silnikami i przestronnym 
wnętrzem, pomagały w transporcie 
nagród, gadżetów oraz specjalnych 
zestawów dla wolontariuszy. Torunia-
nie mieli również okazję licytować aż 
trzy specjalne weekendy z najnowszą 
Toyotą Auris, której premiera przy-
padła właśnie na 12-13. stycznia.
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model japońskiego producenta - Aven-
sis, z rabatem sięgającym aż 19.000 zł.  
Oprócz dużych upustów, warto w salo-
nie zapytać o kredyt 50/50 oraz pro-
mocyjne ubezpieczenie.

Fani off-roadu i lekkich sportowo-re-
kreacyjnych samochodów mogą liczyć 
na rabaty rzędu 20.000 zł (RAV4) oraz 

28.000 zł (Land Cruiser). Nieznisz-
czalny pick-up Hilux został przecenio-
ny o 16.100 zł. 

W 2012 roku do oferty Toyoty dość 
odważnie wkroczył nowy, sportowy 
model - GT86. Bolid z napędem na tyl-
ne koła i silnikiem Boxer kosztuje teraz 
mniej o 10.000 zł.
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Gotowy na podbój świata

Wyjątkowość modelu 2008 polega mię-
dzy innymi na tym, że przy zaledwie 
4160 mm długości zapewnia właści-
wości jezdne i charakterystykę pro-
wadzenia hatchbacka, a wytrzymałość 
i moc pojazdu klasy SUV. Wnętrze zo-
stało zaprojektowane tak funkcjonal-
nie i komfortowo, aby w pełni cieszyć 
się każdą chwilą spędzoną w kabinie. 
Nowy model sprawdza się równie do-
brze w miejskiej dżungli, jak i na trasie, 
gdzie ucieczkę od codziennego zgiełku 

Peugeot 2008, nowoczesny crossover z segmentu B, powstał na bazie do-
świadczeń marki zdobytych dzięki sukcesowi rynkowemu modelu 3008. 
Samochód pojawi się na rynku wiosną 2013 roku, kontynuując dynamiczną 
ofensywę produktową w klasie małych aut zapoczątkowaną przez 208-kę.

Fot. Peugeot

ułatwiają wyjątkowe właściwości jezd-
ne i liczne, poprawiające komfort udo-
godnienia. 

Model 2008 na nowo definiuje stan-
dardy dotyczące pojemnych pojazdów 
w segmencie małych aut. Już na pierw-
szy rzut oka widać, że jest to nowoczes-
ny pojazd, łączący dwa odmienne świa-
ty – wyrazista, atrakcyjna stylistyka 
miesza się tu z niezwykłą funkcjonal-
nością pojemnego wnętrza oraz niepo-
wtarzalnymi doznaniami z jazdy. 

- Model 2008 – kontynuacja ofensy-
wy produktowej marki Peugeot oraz 
owoc sukcesu modelu 3008 – to no-
woczesny, miejski crossover, który ma 
przyciągnąć międzynarodową klientelę 
- mówi Xavier Peugeot, Dyrektor ds. 
Produktu Peugeot.

 Wyższa pozycja za kierownicą, opo-
ny typu M+S, 17-calowe matowe felgi 
Diamond oraz wydatne nadkola to cha-
rakterystyczne elementy modelu 2008, 
które – wraz z czarnymi zderzakami i 
ochronnymi listwami bocznymi oraz 
przednimi i tylnymi osłonami ze stali 
nierdzewnej – nadają mu wyjątkowo 
atrakcyjny i solidny wygląd. 

Nowy crossover wyróżnia się rów-
nież wydatnym profilem nadkoli i wy-
razistą linią boczną, które czynią jego 
sylwetkę bardziej masywną. Duże po-

wierzchnie przeszklone i panoramicz-
ny dach „zdradzają” wyjątkowo prze-
stronne wnętrze. 

Tylna część nadwozia również stano-
wi połączenie siły i dynamiki. Pojemny 
bagażnik z wygodnym niskim progiem 
załadunku otacza od góry mocno wy-
profilowana linia dachu, wyraźnie na-
wiązująca do stylistyki modelu RCZ. 
Granice szerokiego otworu ładunko-
wego wytyczają masywne klosze lamp, 
mieszczące po trzy świetliste pazury, 
które od spodu podświetlono diodai. 

Do napędu modelu 2008 posłuży 
gama lekkich, nowoczesnych silników. 
Dzięki zastosowaniu technologii e-HDi 
oraz nowych trzycylindrowych jedno-
stek benzynowych, model 2008 będzie 
się wyróżniał wyjątkowo niskim pozio-
mem emisji CO2 (od 99 g/km).
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Ponad osiem tysięcy koni mecha-
nicznych zagrało na Jordankach w 2. 
finale toruńskiej MotoOrkiestry. Zi-
mowa sceneria, tony śniegu i lodowa 
nawierzchnia zapewniły uczestni-
kom niezapomniane przeżycia. 

Swój prawy fotel pod licytację oddawa-
ły takie gwiazdy motorsportu jak Mar-
cin Gagacki (Mitsubishi Lancer Evo IX, 
rajdowy II wicemistrz Polski w grupie 
N), Marcin Wicik (Ford Fiesta T-16, uty-
tułowany rallycrossowiec), Mirosław 
Witkowski (Mitsubishi Lancer Evo IX, 
rajdowy mistrz Torunia) oraz tegorocz-
ny mistrz Polski i wicemistrz Europy w 
rallycrossie - Łukasz Kabaciński (Mit-
subishi Lancer Evo IX). Kierowcy za 
sterami swoich potężnych „czteroła-
pów” wiedzieli, jak wykorzystać zimo-
we warunki i zaserwować wszystkim 
niesamowite widowisko. Efektowne 

slajdy rozbijające białe bandy toru i 
wzbijające w powietrze tony śniegu, 
zakończone kręciołkami wokół beczki, 
rozgrzewały niejedno serce. Uczestnicy 
nie szczędzili więc grosza na przejażdż-
ki z mistrzami. 

Odważni mogli spróbować swoich 
sił również na prawym fotelu bardziej 
amatorskich rajdówek czy driftowo-
zów. Nie zabrakło też popisów speców 
od jazdy na quadach oraz crossowych 
motocyklach.

Na scenie, podczas trwania impre-
zy, przeprowadzano losowania moto-
ryzacyjnych gadżetów oraz licytacje 
pamiątek przekazanych m.in. przez 
Krzysztofa Hołowczyca, Tomka Ku-
chara, Kajetana Kajetanowicza, Rafała 
Sonika czy Huberta Ptaszka. W sumie, 
choć na razie jeszcze nie oficjalnie, wo-
lontariusze MotoOrkiestry zebrali na 
ten szczytny cel blisko 10.000 zł. 

Orkiestrowy 
rock’n roll

Fot. Bartosz Jędrzejewski
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Clio IV najbezpieczniejsze w mieście
Podsumowując wyniki wszystkich 
testów zderzeniowych przeprowa-
dzonych w 2012, organizacja Euro 
NCAP uznała Renault Clio 4 za naj-
bezpieczniejszy samochód w kate-
gorii pojazdów miejskich.

Rok 2012 był dla Euro NCAP kolejnym 
etapem w ocenie bezpieczeństwa czyn-
nego i biernego. Wyniki Renault Clio 
nowej generacji okazały się modelowe: 
88% za ochronę dorosłych, 89% za 
ochronę dzieci, 66% za ochronę pie-
szych oraz 99% za systemy wspomaga-
jące prowadzenie. 

Dzięki otrzymanej nocie łącznie 
85%, nowe Clio uzyskało jeszcze lepszy 
wynik niż model poprzedniej generacji, 

plasując się na czele segmentu i może 
się wręcz poszczycić najlepszą w nim 
oceną za bezpieczeństwo dzieci, zde-
rzenie z pieszym i wyposażenie podno-
szące bezpieczeństwo. Dzięki tym wy-
nikom nowe Clio zostało uznane przez 
Euro NCAP najlepszym samochodem 
roku 2012.

Wszystkie wersje Renault Clio 
czwartej generacji są wyposażone w 
ESC, ASR, ABS i wspomaganie nagłego 
hamowania oraz zmienne, elektryczne 
wspomaganie układu kierownicze-
go i ogranicznik-regulator prędkości. 
W zakresie bezpieczeństwa biernego 
wzmocniona konstrukcja nadwozia zo-
stała wykonana ze stali o bardzo wyso-
kim współczynniku sprężystości. 

Co kupujemy na Kujawach i Pomorzu

W 2012 roku mieszkańcy Kujaw i 
Pomorza kupili ponad 9 tys. nowych 
samochodów. Najczęściej wybierali 
Skodę Octavię. Wśród crossoverów 
królował Nissan Qashqai.

Analizując rynek samochodów oso-
bowych w naszym regionie, rok 2012 
był nieco gorszy od okresu styczeń-
grudzień 2011. W Wydziałach Komu-
nikacji w kujawsko-pomorskim zare-

jestrowano o 3,8% nowych aut mniej, 
niż w roku ubiegłym. Nadal najchętniej 
kupujemy Skodę Octavię (408), choć w 
grudniu podium należało do Toyoty Ya-
ris. Drugie miejsce zajmuje Opel Astra 
(384), zaś trzecie należy do przedsta-
wiciela segmentu crossoverów - Nissa-
na Qashqaia (334).

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce 
zestawienia zabrakło modeli Volks-
wagena oraz KIA (w rankingu marek 
producent z Wolfsburga zajął 4. miej-
sce, a Koreańczycy 6.). Mieszkańcy re-
gionu cenią sobie za to Dacię Duster, 
Opla Corsę, Hyundaia ix35 oraz Forda 
Fiestę, który zamyka tabelę dziesięciu 
najczęściej rejestrowanych w regionie 
samochodów osobowych.   

Lp. Model Rejestracje

1. Skoda Octavia 408

2. Opel Astra 384

3. Nissan Qashqai 334

4. Toyota Yaris 292

5. Skoda Fabia 277

6. Opel Corsa 272

7. Chevrolet Aveo 227

8. Dacia Duster 207

9. Hyundai ix35 184

10. Ford Fiesta 177

Żródło: Samar.pl, kuj.-pom. I-XII.2012
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