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Do boju ruszyli rajdowcy 
rywalizujący w toruńskich 

„Mini-Maksach”. I runda od-
była się  11 marca. Zawody 

wygrał Oskar Lubieński 
(Honda Civic). II runda 

już 15. kwietnia na 
torze rajdowym „Poli-
gon”. Więcej informa-

cji na stronie www.
jazdamiejska.pl

Przed zakupem ubezpieczenia OC i 
AC warto porównać ceny polis do-
stępnych na rynku. Może okazać się, 
że do tej pory przepłacaliśmy, i to 
słono, za nasze ubezpieczenie.

Szybko i w prosty sposób możemy 
wybrać i kupić najkorzystniejszą po-
lisę w CUK – Centrum Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych. W ciągu zaledwie 
kilku minut, na miejscu w oddziale lub 
telefonicznie, otrzymamy symulację 
cen polis OC i AC z 20 wiodących Towa-
rzystw Ubezpieczeniowych.

CUK posiada autorski system infor-
matyczny, dzięki któremu możliwe jest 
szybkie i precyzyjne wyliczenie skła-
dek ubezpieczeń OC, AC oraz całych pa-
kietów ubezpieczeniowych. Polega on 
na tym, że po wpisaniu podstawowych 
informacji, np. na temat kierowcy i jego 
pojazdu, program przeprowadza pre-
cyzyjną symulację cen oraz dobiera za-
kres polisy, który interesuje klienta. Po 
chwili otrzymamy gotowy, bezpłatny 
wydruk, który zawiera aktualne ceny 
polis z 20 Towarzystw Ubezpieczenio-
wych. Już nie musimy poświęcać kilku 

W Toruniu polisy OC i AC mogą być tańsze
godzin czy nawet dni, poszukując naj-
tańszej polisy. A różnica w cenach może 
wynosić nawet kilkaset złotych! W jed-
nym miejscu, w oddziale CUK, możemy 
znaleźć, wybrać i zakupić polisę. Nie 
musimy nawet nosić gotówki – zapłacić 
za ubezpieczenie możemy kartą płatni-
czą. Dzięki systemowi CUK dobór ubez-
pieczenia staje się prosty i przyjemny, a 
co najważniejsze – tańszy! 

CUK to nie tylko ubezpieczenia sa-
mochodowe. W oddziale kupić możemy 
polisę na życie, ubezpieczenie mieszka-
nia lub domu, a także polisę turystycz-

ną. Bogata oferta umożliwia elastyczne 
tworzenie pakietów ubezpieczeń, które 
szyte są na miarę i dostosowywane do 
indywidualnych potrzeb i możliwości 
finansowych każdego klienta. 

CUK Centrum Ubezpieczeń Komuni-
kacyjnych w Toruniu znajduje się przy 
ul. Żółkiewskiego 37/41 (wjazd na par-
king od ul. Wschodniej). W tygodniu ot-
warte jest od 8.30 do 18.00, a w soboty 
od 9.30 do 13.30. Symulację cen polis 
otrzymamy pod numerami: 655 20 66, 
658 51 10-11, 658 72 51 lub wysyłając 
zapytanie ze strony www.cuk.pl.  

Miałeś wypadek? Chcesz wynająć 
auto zastępcze, a koszty odzyskać 
od Ubezpieczyciela? Według decyzji 
Sądu Najwyższego już możesz. 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe muszą 
zwrócić poszkodowanemu koszty wy-
najęcia samochodu zastępczego, nawet 
w sytuacji, gdy korzystał on ze swojego  
auta tylko w celach prywatnych. Pie-
niądze mają pochodzić z OC kierowcy, 
który spowodował wypadek.

Co dalej z tym autem zastępczym?
 – Wcześniej zwrot kosztów za wyna-
jem pojazdu zastępczego był najczęś-
ciej przyznawany, gdy uszkodzone auto 
służyło do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Sąd Najwyższy stwier-
dził jednak, że taki podział poszkodo-
wanych pozbawiony jest jakichkolwiek 
podstaw prawnych – komentuje Ma-
ciej Kuczwalski, ekspert CUK Centrum 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych. 

Istnieją sytuacje wykluczające moż-
liwość wynajmu auta zastępczego z OC 

sprawcy. – Auto nie należy się poszko-
dowanemu, gdy ten „sporadycznie” ko-
rzystał ze swojego samochodu bądź też 
dysponuje drugim, którym może jeździć 
do momentu naprawy uszkodzonego 
– mówi Kuczwalski.  Ubezpieczyciele 
najczęściej argumentowali odmowę 
zapłaty za wynajem auta zastępczego 
tym, że kierowca, który wykorzysty-
wał swoje auto wyłącznie do celów 
prywatnych, równie dobrze na czas 
naprawy może korzystać z komunika-
cji miejskiej. Sąd Najwyższy stwierdził, 
że Towarzystwa nie mogą nas zmuszać 
do jazdy komunikacją publiczną. – Po-

trzeby większości z nas sprawiają, że 
codzienne korzystanie z pojazdu jest 
nie tyle wygodą, a koniecznością, która 
wynika m.in. z wykonywania zawodu 
czy miejsca zamieszkania. Posiadanie 
samochodu nie jest już dzisiaj żadnym 
luksusem – dodaje Maciej Kuczwalski. 

Poszkodowany kierowca może wy-
nająć auto zastępcze w dowolnej wy-
pożyczalni. Jedynym warunkiem jest 
konieczność wyboru samochodu o 
podobnej klasie jak ten, który został 
zniszczony. Przed wynajęciem pojazdu 
warto jednak skontaktować się z na-
szym Ubezpieczycielem. 



Pod szczęśliwą siódemką
Piętnaście lat tradycji, dziesiątki 
sprzedanych jednośladów, setki za-
dowolonych klientów. Do tego kon-
cesja słynnej marki Yamaha. 

Roberta Murawskiego i jego firmę 
Moto-Seven zna chyba każdy toruński 
motocyklista. Od piętnastu lat prowa-
dzony przez niego serwis odwiedzają 
tłumy posiadaczy sportowych maszyn, 
ciężkich klasyków, skuterów, quadów, a 
nawet motorowerów.

Skąd jednak siódemka w nazwie i logo 
firmy Moto-Seven ?
- Ta cyfra towarzyszy mi od dawna w 
wielu dziedzinach życia. Przyniosła mi 
wiele szczęścia – podkreśla torunianin.

Pierwsza siedziba firmy mieściła 
się na osiedlu Bielawy-Grębocin przy 
ul. Lubej 7. Obecnie mieści się ona w 
okazałym lokalu przy Wałach gen. Si-
korskiego 29. To właśnie tutaj klienci 
znajdą salon motocykli, skuterów, qua-
dów i motorowerów marki Yamaha. 
Autoryzację na sprzedaż japońskich 
maszyn firma uzyskała w 2006 roku. 
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Trzy lata wcześniej podpisano umowę 
o autoryzacji na obsługę gwarancyjną i 
pogwarancyjną.

Moto-Seven to także serwis wszyst-
kich innych marek japońskich, euro-
pejskich i amerykańskich. Jak podkre-
śla kierownictwo firmy, autoryzowany 
serwis znaczy profesjonalny, lecz nie-
koniecznie drogi.
- Jesteśmy naprawdę elastyczni ceno-
wo, aczkolwiek wiadomo, że podstawą 
w naszej branży jest fachowość – mówi 
Robert Murawski. - Nasi mechanicy to 
wykwalifikowana kadra regularnie po-
szerzająca swoje umiejętności poprzez 
szkolenia organizowane kilka razy w 
roku przez centralę Yamahy.

W salonie poza jednośladami klienci 
mogą przebierać w bardzo szerokiej 
ofercie akcesoriów motocyklowych. W 
Moto-Seven znajdziemy produkty tak 
renomowanych firm jak np. Schuberth 
czy Shoei. Toruńska firma prowadzi 
także sklep internetowy, dzięki które-
mu te wszystkie cuda można mieć na-
wet bez wychodzenia z domu.
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Podróż na inną orbitę
Rzekomo poziom zadowolenia ro-
daków wzrósł tak bardzo, iż kolejny 
pułap może osiągnąć dopiero po lega-
lizacji marihuany. Jednak w rzeczywi-
stości, jedynym skutecznym sposobem 
uszczęśliwienia społeczeństwa jest 
umożliwienie każdemu jazdy na Duca-
ti Panigale. Zrobienie kilku okrążeń w 
zupełności wystarczy do wykreowania 
obsesji na punkcie zdobycia 82.900 zł 
potrzebnych do zakupu podstawowej 
wersji. Kreatywność przedsiębiorczych 
Polaków wzrośnie dziesięciokrotnie, 
powstaną nowe firmy i miejsca pra-

cy. Sami sobie napędzimy rynek we-
wnętrzny osiągając bezprecedensowy 
wzrost gospodarczy… Tak. Kilka minut 
spędzonych na Panigale, nakręci nas do 
tego stopnia, że zmienimy Polskę w naj-
większą potęgę nowoczesnej Europy, a 
na deser kupimy sobie Grecję.

Nie wszystkim się spodoba, że Pani-
gale ma więcej elektroniki niż autobus 
Tuska. Według części z nas motocykli-
sta musi utrzymać status większego 
twardziela niż Chuck Norris. Powinien 
więc samodzielnie okiełznać moc, bo 
tylko wtedy jest prawdziwym facetem. 

Ducati postanowiło zrobić ukłon w 
ich stronę. Wszystkie systemy może-
cie sobie wyłączyć za pomocą jednego 
przycisku. Jeżeli lubicie dostawać du-
ble i częściej się wywracać, to proszę 
bardzo. Dla pozostałych Panigale ofe-
ruje raj na ziemi. 1199 zabierze Cię na 
zupełnie inną orbitę. Teraz uślizgi będą 
się przytrafiać w nieosiągalnej wcześ-
niej dla zwykłych śmiertelników sferze 
motocyklowej skuteczności. Komuni-
kacja z maszyną będzie dużo bardziej 
zrozumiała, a dokonywanie ustawień 
dziecinne proste. 

Nowe Ducati przejeżdża przez za-
kręt burząc znany dotychczas logiczny 
porządek rzeczywistości. Nieprawdo-
podobna stabilność i szokująca natu-

ralność w złożeniu na dużej prędkości 
wydaje się być z pogranicza jawy, snu i 
fantazji. Z Panigale czujesz się pewnie.

Silnik Superquadro do odcięcia na 
poziomie 12 tys. obrotów wkręca się 
z determinacją atakującego kamikaze, 
zapewniając w górnej części skali dy-
namikę do tej pory zarezerwowaną wy-
łącznie dla czterocylindrowych maszyn 
wyścigowych. 

Panigale 1199 to ucieczka w inną 
rzeczywistość. Pomyśl o tym zanim ku-
pisz kosiarkę, której nigdy nie wyciąg-
niesz z garażu lub nowszego laptopa bo 
obecny ma już miesiąc. W życiu warto 
sięgnąć po coś więcej. Panigalizm to 
ekstremalne przeżycie duchowe. Ma-
szynę dostajesz gratis.

Rozpoczęła się nowa era. Po raz pierwszy różnica pomiędzy za-
awansowanym motocyklem wyścigowym, a jego wersją drogową 

sprowadza się do braku numeru startowego na owiewkach.

Piotr (Pejser) Surowiec
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Niebieska technologia
Nie ma turbo, wlotu na masce i ku-
bełkowych foteli. O stałym napędzie 
na cztery koła też mogę zapomnieć. 
Ale 19-calowe felgi i sportowa mu-
skulatura crossovera przyciąga bar-
dziej, niż kumulacja w Toto Lotka. 

Mazda, przy okazji premiery modelu 
CX-5, bardzo mocno promuje zastoso-
waną tutaj technologię SKYACTIV. Żeby 

nie zanudzać tych, którzy o lekkich sta-
lach, spawach i kołach zębatych wolą 
nie czytać, przejdę od razu do praktycz-
nych korzyści nowych rozwiązań.

Silnik na diecie, ale z wigorem
Testowany model napędzany jest 2-li-
trowym silnikiem benzynowym Sky-
active-G o mocy 160 KM. Tyle koni 
inżynierom udało się wykrzesać bez 
zastosowania „dopalaczy” w postaci 
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turbiny czy kompresora! To na razie 
najlepszy wynik w klasie, podobnie jak 
wysoka wartość momentu obrotowe-
go - 208 Nm. To daje Maździe solidne-
go „kopa” już na starcie spod świateł i 
podczas przyspieszania.

Kolejną zaletą jednostki Skyactive-G 
jest niskie zużycie paliwa. Bez prob-
lemu Mazda pokonuje rywali nawet z 
niższej klasy. Po Toruniu CX-5 spaliła 
średnio 8,5 litra, mając na pokładzie 
automatyczną skrzynię biegów, prawie 
1,5 tony masy i 19” felgi aluminiowe. 

6-stopniowy automat Skyactive-
Drive pracuje szybko i płynnie. Nasta-
wiony jest na oszczędzanie, stąd biegi 
zmienia zanim silnik przekroczy 2.000 
obr./min. Trochę za szybko, bo tracimy 
wtedy na elastyczności. Jednak zdecy-
dowane wciśnięcie pedału gazu w pod-
łogę momentalnie podnosi moc i wci-
ska nas w przytulny, skórzany fotel. 

W teren, ale nie na Dakar
Napęd 4x4 dołączany jest w Maździe 
automatycznie w momencie uślizgu 
przedniej osi. Dla miłośników off-roa-
du to pewnie mało. Układ działa jednak 
tak szybko, że próba ruszenia na śli-
skiej nawierzchni nie stanowi dla CX-5 
żadnego problemu. Nawet start z kop-
nego piachu dość szybko załącza tylną 
oś do pracy i dzielnie ciągnie Mazdę do 
przodu. Na co dzień powinno nam to 
w zupełności wystarczyć, ale lasy i pu-
stynie zostawmy jednak prawdziwym 
„królom bezdroży”. 

Wszystko pod kontrolą
Przy okazji testowania napędu 4x4, 
czyli jazdy po różnych nawierzchniach, 
szybko ujawniła się kolejna zaleta 
Mazdy CX-5 - zawieszenie, również w 
technologii Skyactive. Konstrukcja auta 
została wzmocniona i usztywniona 
tak, aby podczas jazdy po kocich łbach 
i piaszczystych pagórkach do wnętrza 

nie przedostawały się niemal żadne od-
głosy pracy zawieszenia czy kół. Autem 
nie buja na prawo i lewo. Cały czas to 
my prowadzimy auto, a nie ono nas.  

Ceny CX-5 zaczynają się od 91.900 zł. 
Testowany model to wydatek  ponad 
134.900 zł. Czy warto? Przekonajcie się 
sami w salonie Mazdy w Łysomicach 
pod Toruniem. Kontakt znajdziecie na 
stronie www.mazda.torun.pl. 
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co kazałoby mi zostać minutę dłużej. 
No może po za silnikiem diesla.

Motor „by Renault” 1.6 dCi osiąga 
moc 130 KM i daje sporo frajdy z jaz-
dy. Auto chętnie przyspiesza, kręci się 
wysoko i pozwala nieźle poszaleć. Na-
wet przy sportowej jeździe spalanie z 
trudem przekraczało poziom 6,5 litra, 

a średni wynik w teście to 5,5 litra. Do 
tego precyzyjna skrzynia biegów, układ 
kierowniczy dający nam pełną kontro-
lę nad autem oraz niezwykle mały pro-
mień skrętu, pozwalający bez stresu 
parkować w miejskich zatoczkach. 

Qashqai udowodnił mi, że szara 
myszka też może pokazać pazura.

Na jednym zbiorniku paliwa przeja-
dę trasę Rubinkowo-Rudak aż 100 
razy! Kosztować mnie to będzie  oko-
ło 380 zł. Na miejski autobus wydał-
bym... ponad 500 zł. 

Nissan Qashqai to już weteran wśród 
crossoverów. Pojawił się w 2007 roku 
a dzisiaj wygląda niemal tak samo. 
Jednak mimo upływu lat i nowej silnej 
konkurencji, to nadal najlepiej sprze-
dający się crossover w Polsce z wciąż 
chwalonym napędem 4x4. 

Sylwetkę Nissana trudno uznać dzi-
siaj za porywającą czy zapierającą dech 

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl Fot. Michał Jasiński
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Recepta na kryzys
w piersiach. Ale widać nie tego ocze-
kują klienci. Qashqai jest jak dobrze 
skrojony garnitur - nie uwiera, ciągle 
wygląda elegancko i zawsze lubimy go 
nosić, niezależnie od sytuacji. 

Crossover Nissana ma w sobie to coś, 
co powoduje, że po zajęciu miejsca kie-
rowcy jesteśmy z nim od razu zaprzy-
jaźnieni. Nie musiałem się go uczyć, 
szukać przycisków ani bać się parko-
wać. W dobrze wyprofilowanym fotelu 
poczułem się jak w domowym „cen-
trum dowodzenia TV”. Nie chciałem z 
niego wysiadać, choć tak naprawdę nie 
było w nim też niczego szczególnego, 



RENAULT MEGANE Z SILNIKAMI ENERGY
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Renault wprowadza zmiany w całej 
gamie Megane, flagowego modelu 
marki pod względem jakości i de-
signu. Najistotniejsze można znaleźć 
pod maską nowego Renault Megane.

Renault Megane świetnie sprzedaje się 
w Europie dzięki nowoczesnej stylisty-
ce i powszechnie uznanym właściwoś-
ciom jezdnym. Model ten w znacznym 
stopniu przyczynił się do poprawy wi-
zerunku Renault w ciągu ostatnich lat. 
Wysoki poziom jakości, podkreślany 
we wszystkich badaniach, stanowi po-
twierdzenie osiągniętego przez markę 
przełomu w tej dziedzinie. 

Nowe Renault Megane jest bardziej 
nowoczesne, ale jednocześnie wierne 
swojemu stylowi, który zapewnił mu 
sukces. Przód zmienia się wraz z poja-
wieniem się świateł do jazdy dziennej z 
diodami LED, a elementy ozdobne chro-
mowane lub pokryte czarnym błyszczą-
cym lakierem podkreślają wyższą klasę 
auta. Jeśli chodzi o wnętrze, w ofercie 
znalazły się nowe tapicerki materiało-
we oraz tapicerki skórzane łączone z 
elementami alcantary.

Nowe Renault Mégane jest najbar-
dziej oszczędnym samochodem w 

swojej kategorii dzięki trzem nowym 
silnikom Energy wyposażonym w za-
awansowane technologie, w których 
wykorzystano doświadczenie Renault 
nabyte w Formule. 

Rodzina Energy TCe
Silnik Energy TCe 115 to 4-cylindro-

wa jednostka benzynowa o pojemno-
ści 1,2 l z doładowaniem i wtryskiem 
bezpośrednim osiągająca moc 115 KM. 
Wyjątkowo dynamiczny, wyróżnia się 
również oszczędnym zużyciem paliwa 
na poziomie 5,3 l/100 km. 

Energy dCi 130 zastępuje silnik 1.9 
dCi 130. Wprowadzony w 2011 r. w 
modelu Scenic i Grand Scenic, ten silnik 
wysokoprężny nowej generacji o po-
jemności 1,6 l, łączy przyjemność pro-
wadzenia auta z niskim zużyciem pali-
wa - zaledwie 4,0 l/100 km oraz emisją 
CO2 na poziomie 104 g/km. 

W celu zapewnienia wyższego kom-
fortu i bezpieczeństwa, nowe Renault 
Megane wyposażono w systemy wspo-
magające prowadzenie, zastosowane po 
raz pierwszy w nowym Renault Scenic 
i Grand Scenic, takie jak: Visio System 
czy system wspomagania przy rusza-
niu. W modelu tym pojawia się także 
nowy radioodtwarzacz R-Plug&Radio+ 

wyposażony w Bluetooth, oferowany w 
standardzie już od pierwszego pozio-
mu wyposażenia.

Oferta Renault Sport obejmuje wer-
sje GT i R.S. o bardziej wyrazistym sty-
lu. Megane R.S. zyskał dodatkowo 15 
KM i 20 Nm, co zapewnia mu moc 265 
KM i moment obrotowy 360 Nm.

Do polskich salonów nowe Renault 
Megane trafi już na początku kwietnia. 

Technologia z F-1

Ceny zaczynają się od kwoty 61.550 zł, 
ale możemy liczyć na rabat w wysokości 
8.000 zł. Najtańszy model z benzyno-
wym silnikiem Energy TCe 115, choć w 
bardzo przyzwoitej opcji wyposażenia 
Bose Edition,  to wydatek rzędu 76.350 
zł (nie uwzględniając rabatu).  Megane 
z silnikiem diesla Energy kosztuje w 
salonach 83.250 zł (wersja Dynamique 
Energy dCi 130).
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