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KONKURS z zimowymi nagrodami

GŁOSUJMY NA 
MOTOSPORTOWCÓW!

Plebiscyt „Sportowiec Regionu 2011” organizowany przez 
Gazetę Pomorską pokazuje, że w Kujawsko-pomorskiem 
nie tylko żużlowcy odnoszą sukcesy w sporcie motorowym. 
Do walki o tegoroczny tytuł nominowani zostali rajdowiec z 
Włocławka, wicemistrz Strefy Europy Centralnej w grupie A 
- Ariel Piotrowski , oraz dwukrotny mistrz Polski w wyścigach 
na 1/4 mili (klasa open oraz RWD Turbo) - Paweł Kowalski. Do 
19. grudnia trwa głosowanie na szczeblu lokalnym - w Toru-
niu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Chojnicach i we 
Włocławku. Aby oddać głos na Pawła Kowalskiego należy wy-
słać sms-a na numer 71466 (koszt 1,23 zł z VAT) w treści wpi-
sując: toru.8. Z kolei, aby zagłosować na Ariela Piotrowskiego 
trzeba wysłać sms-a na ten sam numer o treści: wloc.6. 

Do kolejnego etapu, regionalnego, obejmującego całe Ku-
jawsko-Pomorskie, przejdzie po trzech kandydatów z każdego 
z głosowań lokalnych. Etap regionalny rozpocznie się po 20. 
grudnia i potrwa co najmniej do 9. stycznia. Więcej informacji 
o plebiscycie kibice znajdą m.in. na łamach Gazety Pomorskiej 
i w Internecie pod adresem www.pomorska.pl.

Motoryzacja okiem kobiety, 
czyli bardziej subtelny męski 
punkt widzenia
Po sukcesie ostatniego, specjalnego numeru „Magazynu JazdaMiejska”, pojawienie się kolejne-
go było tylko kwesti ą czasu. Ale czy ktoś spodziewał się w tym miejscu kobiety? 

Zapewne nikt, bo określenie „niewielu” byłoby tu zwyczajnym nadużyciem. Motoryzacja 
powoli przestaje być wyłącznie domeną mężczyzn, bo od kilku lat, śladami współprowadzącej 
„Automaniaka”, coraz więcej pasjonatek motoryzacji mówi o swoich zainteresowaniach głośno. 
Cieszę się, że mogę wyrazić kobiece spojrzenie na pewne sprawy, choć po przeczytaniu relacji 
z testu Mazdy3 „Ona i on” można łatwo zauważyć, że nie jest ono tak drastycznie różne od 
męskiego punktu widzenia. Może po prostu czasami naszą uwagę przyciągają inne detale? 

W tym numerze chcieliśmy także przybliżyć nieuchronnie zbliżające się zmiany w ustawie o 
kierujących pojazdami, nowinki z „wielkiego świata motoryzacji” oraz (a może przede wszyst-
kim) informacje o promocjach prosto z salonów. Jak zwykle nie zabranie też przydatnych porad, 
rzetelnych testów, a także relacji ze zmagań motosportowców z regionu. Oby te kilkadziesiąt mi-
nut poświęconych na lekturę naszego magazynu, było jedną z przyjemniejszych chwil tego dnia!
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TEST. Mitsubishi ASX z nowym silnikiem diesla
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NA WSTĘPIE

3

Justyna Kalinowska
redaktor wydania

Startuj po nagrody! Do wygrania są latarki, kable rozruchowe, koszule, zimowe płyny do spryskiwacza, kalendarze, skrobaczki, narzędzia i 
wiele innych gadżetów niezbędnych każdemu kierowcy zimową porą. Nagrody funduje toruńska fi lia hurtowni motoryzacyjnej Inter Cars. 

Zasady konkursu sa prostę. Wystarczy tylko:
1. Do 31.12.2011r zostać fanem „JazdyMiejskiej” na Faceboku
2. Wejść na stronę www.jazdamiejska.pl i kilknąć „Lubię to” na prawym pasku „Znajdź nas na Facebooku”
3. Spośród wszystkich nowych fanów rozlosujemy zestawy „Zimowy niezbędnik kierowcy”
4. Dodatkowy, specjalny zestaw zostanie powędruje do jednej z naszych nowych fanek 
5. Losowanie już 5. stycznia 2012r. Wyniki opublikujemy na portalu www.jazdamiejska.pl.
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MITSUBISHI

Gdybym miał dzisiaj luźne 100.000 złotych bez 
wahania kupiłbym sobie to auto. Jest szybkie, 
oszczędne, pozwala pobawić się w terenie i na 
luźnym piasku. Do tego wygodnie się do nie-
go wsiada, jest wysokie łatwe w prowadzeniu. 
Wszystko pracuje tutaj lekko i przyjemnie: od 
kierownicy, po pedał sprzęgła (a w dieslach 
bywa z tym różnie) i lewarek dźwigni zmiany 
biegów (skrzynia 6-stopniowa!). Pokochają go 
amatorzy sportowej jazdy, miłośnicy pustyn-
nych rajdów i księgowi. Ma rewelacyjny na-

Wilk syty i owca cała
Wiem, że w każdym aucie szukam rajdowych emocji i „tego czegoś”, co elektryzuje mnie 
bardziej niż Angelina Jolie. Ale wsiadając do Mitsubishi ASX nie można było od tego uciec. 
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Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl
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Fot. Michał Jasiński

pęd na cztery koła i równie fantastyczny silnik 
diesla. Oprócz tego, że jest mocny (150KM), to 
pozwala przejechać „pełnym ogniem” dystans 
100 km mając w baku jedynie 6,5 litra oleju 
napędowego. A wady  małej terenówki?

Przede wszystkim Mitsubishi ASX jest ciasny 
z tyłu. Trudno więc traktować go jako jedyny 
samochód w rodzinie. Do tego dochodzi jesz-
cze skromny bagażnik, który nie pozwoli na ty-
godniowe podróże po kraju. Testowana przeze 
mnie wersja Invite korzystała z 16” kół na alu-
miniowych felgach, które sprawiały wrażenie o 
dwa rozmiary za małe. Przy wykorzystywaniu 

pełnej mocy silnika zalecany jest mocny ścisk 
kierownicy, gdyż przód auta ma tendencję do 
uciekania na boki. Ach ta moc silnika...

Ale nie jest tak źle. Mitsubishi pozwala wy-
brać sobie wersję skromniejszą, jeśli nie po-
trzebujemy napędu na cztery koła, silnika dies-
la i kilku innych gadżetów. Dodam, że nawet 
w trybie 2WD, czyli przy napędzie na przednią 
oś, ASX bardzo dobrze sobie radzi na co dzień. 
Silnik benzynowy 1.6 (117 KM) jest tańszy od 
„ropniaka” prawie o 15.000 zł, a producent po-
daje spalanie na poziomie 6,0 litra na 100km, 
czyli wyższe jedynie o butelkę oranżady. 

Nowe Pajero Dakar

Mitsubishi zaprezentowało nowy model 
Pajero po faceliftingu oraz limitowane wer-
sje Pajero i L200 Dakar. Premierę uświet-
nił Adam Małysz, który już w styczniu, za 
kierownicą wyczynowej wersji,  walczyć 
będzie w najtrudniejszym rajdzie świata - 
Dakarze. 

Mitsubishi Pajero 2012 DAKAR bazu-
je na wersji Intense AT. Limitowana seria 
otrzymała najwyższej jakości tapicerkę z 

Alcantarą i wyszywanym emblematem DA-
KAR. Z Alcantary wykonano także kokpit i 
boczki drzwi. Serię DAKAR wyposażono 
dodatkowo w multimedialną stację Alpine 
INE-S900R z nawigacją w języku polskim, 
dotykowym ekranem o przekątnej 6,2 cala, 
odtwarzaczem płyt CD/DVD, wbudowanym 
modułem Bluetooth, możliwością podłą-
czenia i kontroli iPod oraz iPhone, portem 
USB i minijackiem na przednim panelu. W 
zestawie otrzymamy też 8 głośników DLS. 
Na liście wyposażenia limitowanej serii Pa-
jero DAKAR znalazły się także ksenonowe 
reflektory, system nagłośnienia renomo-
wanej firmy DLS oraz kamera cofania, zin-
tegrowana ze stacją multimedialną z kolo-
rowym wyświetlaczem i 127-stopniowym 
kątem widzenia. 

Mitsubishi Pajero DAKAR w tak bogato 
wyposażonej wersji kosztuje 209 990 zł.



Wilk syty i owca cała

CUK RADZI

Zima bezpieczniejsza z polisą AC 

W miesiącach zimowych mamy do czynienia z 
trzykrotnie większą liczbą kolizji i awarii samo-
chodów niż w pozostałych porach roku. 
- Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowuje się 
zwykle w okresie przedświątecznym, gdy na 
drogach panuje wzmożony ruch. W tym czasie 
ludzie tłumnie ruszają do sklepów. Duża liczba 
samochodów na ulicach powoduje korki, a co 
za tym idzie stłuczki. Dodatkowo intensywne 
opady paraliżują niejedno miasto, a minusowe 
temperatury często zamieniają ulice w lodowi-
ska. Zima stanowi zatem spore wyzwanie dla 
kierowców - mówi Maciej Kuczwalski, ekspert 
CUK Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

W takich warunkach o wypadek nie trudno. 
Dzięki polisie AC zyskujemy poczucie bezpie-
czeństwa szczególnie w sytuacji, gdy do kolizji 
dojdzie z naszej winy lub nie znamy sprawcy. 
- Polisa Autocasco jest dobrowolnym typem 
ubezpieczenia, które zimą może okazać się 
niezwykle przydatne. Przede wszystkim pokry-
je ona szkody związane z naprawą auta, gdy 
to my ponosimy winę za jego uszkodzenie. Do 
polisy AC możemy dodatkowo wykupić ubez-
pieczenie bagażu. Ochrona obejmuje wtedy 
rzeczy osobiste przewożone w aucie takie jak 

Zimowa aura sprawia, że kierowcy mają więcej problemów ze swoim autem niż zwykle. Rozładowany akumulator, zamarznięte 
drzwi, poranne skrobanie szyb - to tylko niektóre przeszkody. Dodatkowo trudne warunki pogodowe zwiększają liczbę kolizji na 
drogach. Dlatego zanim na dobre zapanuje zima, warto zawczasu pomyśleć o tym, jak ją pokonać.

telefon komórkowy, laptop, nawigacja samo-
chodowa, aparat cyfrowy, fotelik czy wózek 
dla dzieci oraz box dachowy. Zatem warto 
rozejrzeć się za odpowiednią polisą, która za-
gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w 
razie zniszczenia lub uszkodzenia samochodu 
i bagażu - radzi Maciej Kuczwalski. 

Do tej pory kierowców odstraszał stereotyp 
wysokich cen polis AC. Jednak w rzeczywisto-
ści są one dużo tańsze. - „Przykładowo, polisa 
AC dla 4-letniego VW Golfa w zależności od 
wariantu oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe-
go kosztuje od 700-1000 zł. Co więcej, istnie-
je wiele sposobów, które mogą obniżyć cenę 
tego ubezpieczenia. Jednym z nich jest sko-
rzystanie z tzw. wariantu pakietowego, czyli 
wykupienia np. polisy AC razem z OC. Oprócz 
tego Klienci, którzy posiadają zniżkę OC, mogą 
liczyć nawet na 40 proc. tańsze ubezpieczenie 
Autocasco. Wszystkie szczegóły ubezpieczeń 
przybliżą kierowcom konsultanci CUK Cen-
trum Ubezpieczeń Komunikacyjnych. W zale-
dwie kilka minut możemy przedstawić oferty 
20 czołowych Towarzystw Ubezpieczeniowych 
i doradzić w wyborze tej najbardziej atrakcyj-
nej” - mówi Maciej Kuczwalski. 

Każdy kierowca samo-
dzielnie może przeprowa-
dzić wstępną symulację 
wysokości swojej składki 
dzięki kalkulatorowi, który 
umieszczony jest na stronie  
internetowej www.cuk.pl.

Łukasz Czachor

            Specjalista radzi

Maciej Kuczwalski, ekspert CUK 
Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

»
Polisa Autocasco zimą może oka-

zać się niezwykle przydatna. Przede 
wszystkim pokryje ona szkody zwią-
zane z naprawą auta, gdy to my po-
nosimy winę za jego uszkodzenie. 
Możemy też wykupić ubezpieczenie 
bagażu, jeśli planujemy wyjazd na 
ferie, czy do rodziny na święta.



     SUBARU IMPREZA
Na ostatnich targach motoryzacyjnych w Tokio miało miejsce wiele premier, 
w szczególności na stoiskach japońskich producentów. Subaru zaprezentowa-
ło najnowszą generacje Imprezy, który jest niewątpliwie najpopularniejszym 
modelem tej marki. Zaprezentowane w Tokio wersje Imprezy są napędzane 2.0-
litrowym, wolnossącym silnikiem typu boxer. Generuje on moc 152 KM, dostęp-
ną przy 6200 obr./min. Innowacją jest rodzaj przekładni na jakie zdecydowało 
się Subaru. Jest to bezstopniowa skrzynia CVT. Auto zyskało także nieco bardziej 
sportowy i agresywny wygląd, jednak taki model będzie dostępny jedynie w 
Japonii. Europejska premiera Imprezy odbędzie się w 2012 roku.

MOTORYZACYJNE DEBIUTY 2012
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NOWOŚCI 2012, 
czyli premiery, zapowiedzi, prototypy 

    PEUGEOT 208
Wiosną 2012 roku Peugeot zaprezentuje nowy model segmentu B. Samochód będzie dostępny 
w dwóch wersjach nadwozia: 5-drzwiowej oraz 3-drzwiowej. Model 208 będzie od swojego po-
przednika krótszy, lecz zarazem większy w środku. Jego siłą, 
a do tego Peugeot już nas przyzwyczaił, będzie 
oczywiście stylistyka: sportowa, dynamiczna i 
elegancka. Wnętrze Peugeot 208 to zapowiedź 
kolejnej innowacji. Wszystkie wskaźniki oraz 
przełączniki zostały zaprojektowane na nowo, 
aby ich obsługa była intuicyjna, a rozkład 
przejrzysty. Umieszczono je wokół niewielkiej 
kierownicy, na desce rozdzielczej typu „head-
up” oraz na dużym ekranie dotykowym. Peugeot 208 to także 
nowa gama 3-cylidrowych silników benzynowych, 1,0 l oraz 1,2 l VTi, o wy-
jątkowo niskim zużyciu paliwa wynoszącym 4,3 l/100 km oraz emisji CO2 od 99 g/km. W 
ofercie pojawią się również silniki diesla wykorzystujące mikrohybrydową technologię e-HDi.

     TOYOTA GT 86
Toyota na salonie w Tokyo oficjalnie pokazała swoje nowe, sportowe auto - model GT 86. 
Produkcja modelu GT 86 rusza w kwietniu 2012 roku, a pierwsze egzemplarze trafią do 
Polski już w lipcu. Auto będzie dysponowało silnikiem benzynowym typu boxer (owoc 
współpracy z Subaru) o pojemności 2 litrów i mocy 200 KM. Ważące niespełna 1200 kg 
coupe rozpędzi do pierwszej „setki” w nieco ponad 6 sekund. Napęd, za pomocą manu-
alnej, 6-stopniowej skrzyni biegów, będzie przenoszony na koła tylne. Opcjonalnie będzie 
można zamówić automat, również 6-stopniowy.

Nowe coupe przyciąga wzrok również bogatym wyposażeniem. W standardzie znaj-
dziemy 2-strefową automatyczną klimatyzację, reflektory ksenonowe, 17-calowe felgi 
aluminiowe oraz „Inteligentny kluczyk”. Miłośnicy bardziej rasowego designu z pewnością 
skuszą się na skórzaną tapicerkę i 18” felgi ze stopów lekkich. Do Europy nowa Toyota GT 
86 trafi w przyszłym roku w liczbie jedynie 6.000 sztuk. Kosztować będzie około 30.000 
euro, co przy dzisiejszym kursie dałoby cenę na poziomie 135.000 zł. Podobno można już 
to auto zamawiać w polskich salonach Toyoty. Odbiór - w drugiej połowie 2012 roku.

     FIAT GRANDE PUNTO 2012
Na Salonie Samochodowym w Bolonii zadebiutuje Fiat Punto model 2012, który pojawi się w 
sprzedaży na rynkach europejskich już na początku przyszłego roku. Nowy model posiada wszyst-
kie cechy, które wyróżniały poprzednią, szeroko cenioną wersję Punto, a delikatne zmiany styli-
styczne nadwozia jeszcze bardziej podkreślają wyjątkowość rodziny Grande Punto. Przód nowego 
Punto charakteryzuje się zderzakiem polakierowanym w kolorze nadwozia, kierunkowskazami 
umieszczonymi obok wlotu powietrza i obudowanymi nową nakładką. Tylną klapę nieznacznie 
zaokrąglono wokół miejsca na tablicę rejestracyjną i wyraźnie zaznaczono reflektory. Wewnątrz 
zastosowano zupełnie nowe materiały, nowe wzory obicia 
foteli i oryginalne wstawki na desce rozdzielczej, które nadają 
przestrzeni jeszcze większej elegancji. Zmiany stylistyczne 
uzupełniają 15-calowe aluminiowe obręcze kół o zmienio-
nej stylistyce, oraz trzy nowe kolory nadwozia: turkusowy, 
czerwony Ruby i szary Graphite. Do gamy wprowadzono 
najnowszy silnik 0.9 TwinAir Turbo o mocy 85 KM, oraz zmo-
dyfikowaną wersję jednostki 1.3 Multijet 85 KM.

Zobacz więcej  »  www.jazdamiejska.pl



Gwiazdkowy przegląd prezentów
GADŻETY POMYSŁY POD CHOINKĘ
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Z pewnością większość z nas to osoby używa-
jące samochodów do przemieszczania się na 
co dzień. Chciałbym z tej pozycji zauważyć, że 
zakup sympatycznego gadżetu lub kosmety-
ku do auta, w którym spędzamy mniejszą lub 
większość część dnia w ciągu całego roku, to 
dobry pomysł na prezent. Zachęcam zatem 
do zapoznania się z ofertą bardzo ciekawych 
podarunków, mogących umilić nam czas spę-
dzony podczas długiej podróży czy też stojąc w 
porannym korku. 

Zacznę więc od gadżetu, który zagościł już 
na dobre w naszych samochodach, lecz nie 
wszyscy go posiadają... podkładka antypośliz-
gowa GECKO. Skutecznie ochroni nasz telefon 
czy okulary przeciwsłoneczne przed “lataniem 
po samochodzie” na ostrym zakręcie, solid-
nych polskich dziurach lub podczas gwałtow-
nego hamowania. Ile to już razy coś nam nag-
le spadło na podłogę i do tego, jak na złość, 
wpadło pod fotel? Pomijam już takie skrajno-
ści jak telefon wpadający pod pedał hamulca 
(o zgrozo!). To z pewnością irytujące. Co gor-
sze, najczęściej tego co nam spadło zaczynamy 
szukać od razu - ryzykując swoje bezpieczeń-
stwo podczas jazdy.

Czarne skarpetki, rękawiczki i szal. Tego my, mężczyźni, mamy już wystarczająco 
dużo w naszych szufl adach. Naszym kochanym paniom podpowiadamy więc, 
co jeszcze może nas ucieszyć po spotkaniu Świętego Mikołaja.

Michał Wybult, VIP Ogólnopolska Dystrybucja

Poczuj zapach morza, lawendy, owoców...
Świetnym prezentem może też być odświeżacz 
powietrza. Tutaj do wyboru są różne formy i 
kompozycje zapachowe. Mogę polecić dosko-
nale znane wszystkim odświeżacze na kratkę 
- Ambi Pur w wydaniu 2 Moti on, w których 
zastosowano dwa fl akony z kompozycją zapa-
chową zamiast tradycyjnie spotykanej jednej 
buteleczki. Zapachy te są bardzo dobrze do-
brane do siebie mimo, że pachną inaczej. W 
każdej chwili możemy sobie przełączyć i zdecy-
dować, który zapach ma nam wypełniać wnę-
trze samochodu i z jaką intensywnością.

Drzewko w samochodzie
Oprócz odświeżaczy wpinanych w kratkę 
nawiewu możemy sprezentować najbliższej 
osobie produkt w formie najpopularniejszych 
drzewek zapachowych wieszanych przeważnie 
na lusterku lub innych form takich jak maskot-
ki pachnące o różnych wzorach i kolorach. Te 
pierwsze mogą być trafi one ze względu na bar-
dzo rozbudowaną gamę zapachową. Z pewnoś-
cią właścicielowi auta ze skórzaną tapicerką 
spodoba się choinka o niebanalnym zapachu 
właśnie z ekskluzywnym aromatem szlachet-

nych ma-
t e r i a ł ó w 
takich jak 
mahoń i 
skóra. Jeśli 
chodzi o 
maskotki, to sprawdzą się dzięki możliwości 
zamocowania za pomocą przyssawki na do-
wolnej szybie, a nie tylko na lusterku. Często 
widzimy je w samochodach, w których podró-
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żują dzieci. Wnioskuję więc, że jest to 
forma odświeżacza częściej wybiera-
na przez zmotoryzowane mamy, niż 

tatusiów. 

W pakiecie taniej
Największym miłośnikom 

motoryzacji, spędzającym 
każdą chwilę na czyszcze-
niu i dopieszczaniu swoje-
go pojazdu, proponuję za-
kupić pakiet kosmetyków 

pielęgnacyjnych bądź też 
zimowych. Świetnie nadają 

się do tego gotowe do użycia 
ściereczki do wycierania np. kokpitu. 

Dla bardziej kompleksowego efektu od-
świeżenia do każdej paczki dołączana 

jest aktualnie promocyjna choinka 
zapachowa. A jeśli uważacie, że na 
czyszczenie jest już za zimno, to może 
lepiej zainwestować w dobry odmra-

żacz, który na pewno w zimę poprawi komfort 
rozpoczęcia podróży każdemu kierowcy.

Niezależnie od Waszych wyborów pozdra-
wiamy i życzymy Szerokiej Drogi ! 
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W myśl nowym przepisom egzamin teore-
tyczny będzie znacznie trudniejszy niż do tej 
pory. Przyszły kierowca nie zobaczy już na 
monitorze komputera testu wielokrotnego 
wyboru, a na odpowiedź będzie miał jedynie 
kilkadziesiąt sekund. Nie będzie mógł także 
wrócić do poprzednich pytań, by zmienić lub 
przemyśleć swoją odpowiedź. Egzamin będzie 
zawierał symulacje zdarzeń drogowych, które 
mogą pojawić się w realnym świecie. Ma to na 
celu sprawdzenie umiejętności rozwiązywania 
problemów i czasie rzeczywistym. 

Inne metody odbywania szkolenia
Według nowej ustawy kursanci nie będą mu-
sieli chodzić już do szkoły jazdy na wykłady. 
Kurs teoretyczny będzie można odbyć pod 
okiem wirtualnego instruktora. 
- To kursant będzie narzucał sobie tok i tem-
po szkolenia. Wydaje mi się, że dla większości 
osób nie będzie w ten sposób odpowiedniej 
motywacji do nauki, więc należy zastanowić 
się czy ta metoda szkolenia będzie tak na-

prawdę efektywna - uważa Artur Wonorski z 
Wyższej Szkoły Jazdy w Toruniu. 

Kierowca pod wyjątkowym nadzorem
Młody kierowca, który zdobył prawo jazdy kat. 
B, będzie  przez dwa lata podlegać tzw. „okre-
sowi próbnemu”. W razie popełnienia wykro-
czenia okres ten zostanie przedłużony. W przy-
padku  dwóch wykroczeń będzie kierowany na 
kurs reedukacyjny, a po trzech wykroczeniach 
prawo jazdy zostanie mu odebrane! Dodat-
kowo przez pierwsze osiem miesięcy kierow-
ca z krótkim stażem musi jeździć z „zielonym 
listkiem” widniejącym na szybie auta i musi 
przejść dodatkowe szkolenie z bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Oczywiście, nie zabraknie 
też ograniczeń prędkości. Młody kierowca w 
czasie okresu próbnego może jechać do 50 
km/h w terenie zabudowanym, nawet jeśli 
znaki pozwolą na więcej i do 80 km/h poza te-
renem zabudowanym. Natomiast na autostra-
dach i drogach ekspresowych dopuszczalna 
prędkość wyniesie 100 km/h. 

eLka ZMIANY W PRZEPISACH
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Prawo jazdy tylko dla wybranych?
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Zwolenników zmian jest prawdopodobnie tylu, ilu jej przeciwników, ale czy tego chcemy czy nie, 

większość nowych przepisów wejdzie w życie od lutego 2012 roku.

- Myślę, że są to dobre zmiany, ponieważ będą 
narzędzia, które utemperują brawurę i nieod-
powiedzialność niektórych młody kierowców, 
a tym, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami nie 
będą zupełnie przeszkadzać - ocenia Artur Wo-
norski z toruńskiej WSJ.

Co z posiadaczami prawa jazdy?
Zgodnie z nowymi przepisami obecni kierow-
cy, którzy przekroczą 24 punkty karne, będą 
kierowani na kurs reedukacyjny. Jeżeli w cią-
gu pięciu lat od daty wydania skierowania na 
kurs kierowca ponownie przekroczy tę liczbę, 
zostaną mu cofnięte uprawnienia.  

Pomysłodawcy tej ustawy uzasadniają jej 
wprowadzenie dostosowaniem naszego prawa 
do wymogów unijnych oraz zwiększeniem bez-
pieczeństwa na polskich drogach. Czy zmiany 
te faktycznie skutecznie zmniejszą słupki staty-
styczne wypadków – tego dowiemy się dopie-
ro za kilka lat. Na razie pozostaje nam jedynie 
do nowych zasad się dostosować i, oczywiście, 
rozważać i dyskutować... (JK)

NOWE KATEGORIE 
NA MOTOCYKL

Dla młodych i „debiutujących” w roli mo-
tocyklistów zostanie wprowadzona nowa 
kategoria A2, której posiadanie będzie 
uprawniało do jazdy motocyklem o mocy 
nie większej niż 35 kW i stosunku mocy 
do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 
kW/kg. Szczęśliwy posiadacz prawa jazdy 
kategorii A2 będzie miał również prawo 
do prowadzenia motocykli trójkołowych o 
mocy nie większej niż 15 kW oraz pojaz-
dów, które są przeznaczone dla kategorii 
AM. Podejście do egzaminu na kategorię 
A2 będzie możliwe po ukończeniu 18 roku 
życia. Po dwóch latach od otrzymania ta-
kich uprawnień młody motocyklista będzie 
mógł przystąpić do kursu na kategorię A, 
dzięki której może prowadzić pojazdy bez 
żadnych ograniczeń. 

Jest jednak jedno „ale”. Jeśli chcemy 
zostać kierowcą motocykla trójkołowego 
o mocy przekraczającej 15 kW, to musimy 
mieć ukończone 21 lat, nawet jeśli katego-
rię A posiadamy od 20 roku życia. Oczywi-
ście, można od razu starać się o uprawnie-
nia kategorii A, jedynym warunkiem jest 
ukończenie 24 lat.  

Co to jest kategoria AM? 
Nowością jest także kategoria AM, której 
posiadanie będzie upoważniać do kiero-
wania motorowerem oraz lekkim czteroko-
łowcem, a starać się o nią będzie można już 
od 14 roku życia. Oznacza to, że kierowanie 
motorowerem na podstawie jedynie do-
wodu osobistego nie będzie już możliwe. 
Dla osób, które przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy ukończyły 18 lat ważne jest, że 
są one uznawane za osoby uprawnione do 
kierowania motorowerem i wobec nich nie 
wymaga się prawa jazdy kategorii AM. 

Czy w kategorii A1 też będą zmiany? 
Ustawa nie wprowadza nowelizacji w 
związku ze znaną już kategorią A1, która 
dopuszcza do prowadzenia pojazdu o po-
jemności skokowej silnika nie większej niż 
125 cm2, mocy nie przekraczającej 11 kW 
i stosunku mocy do masy własnej poniżej 
0,1 kW/kg, motocykli trójkołowych o mocy 
nie większej niż 15 kW oraz pojazdów, któ-
re są przeznaczone dla prawa jazda kate-
gorii AM. O zdobycie tej kategorii można 
starać się po ukończeniu 16 roku życia. 
 

rek lama
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FIAT BRAVO 2.0 160KM MULTIJETTEST
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FIAT PUNTO ABARTH, 500 ABARTH
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ABARTH PUNTO EVO, 500

Psssssst...

Szymon Świątkowski

Abarth Punto Evo połyka wręcz zakręty, a ronda traktuje niczym szykany na zawodach. 
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Zacznę od Abartha 500. Jego  stylistyka na-
wiązuje do wersji  z 1957 roku, pomyślałem  
więc - mały fiacik dla ludzi goniących za modą 
i stylem.  Jednak skorpion (znak z logo marki 
Abarth) do czegoś zobowiązuje i faktycznie, 
nie zawiodłem się.  

Po zajęciu naprawdę wygodnej pozycji za 
kierownicą, przywitał mnie wskaźnik dołado-
wania turbo i już wiedziałem, że zaraz jego 
wskazówka zwiedzi obszar wskazujący maksy-
malne jej wychylenie. Następną rzeczą, która 
rzuciła mi się w oczy, to przycisk SPORT. Od-
ruch bezwarunkowy i tryb włączony! Teraz tyl-
ko zapiąć pasy i w drogę. 

Auto prowadzi sie dosłownie jak gokart 
– śmiało, bezproblemowo i bez najmniejsze-
go jęknięcia pokonuje szybkie zakręty dzięki 
świetnie zestrojonemu zawieszeniu. Drążek 
zmiany biegów znajduje się blisko sportowej 
kierownicy, co pozwala nam na ich szybką 
zmianę. Jeżeli zrobimy to naprawdę zwinnie, 
na wyższych obrotach dostaniemy w nagro-

Każdemu, kto ma możliwość 
obcować z takim autami, 
szczerze zazdroszczę. Ja mia-
łem tylko jeden dzień, aby 
poznać z bliska dwa Fiaty z 
logiem Skorpiona na masce. 
To był wspaniały dzień...

dę strzał w układ wydechowy.  Warto dodać, 
że Abarth 500  wykończony jest podwójnym 
wydechem i wydobywa z siebie fenomenalny 
rasowy dźwięk. 

Silnik, idealnie zestrojony ze skrzynią, po-
woduje pojawienie się setki na liczniku już po 
7,9 sekundy, ale trzeba zaznaczyć, że dalsze 
przyspieszanie też nie sprawia mu żadnego 
kłopotu. Hamulce, jak na małą wyścigówkę 
przystało, sprawdzają się doskonale. 

Teraz kolej na większego brata z rodziny 
Abarthów, czyli Abarth Punto Evo. Jeżeli mowa 
o wymiarach – muszę przyznać, że na tylnej 

kanapie siedzi sie tu bardzo wygodnie. Jeżeli 
zasiądziemy z przodu, to ugości nas kubełko-
wy fotel sygnowany firmą Sabelt, który nie po-
zwoli na to, żebyśmy czuli sie jak na tapczanie 
u babci. Moim zdaniem jest to fotel idealny, 
bo nadaje się na ostrą jazdę i jednocześnie nie 
spowoduje bólu kręgosłupa podczas podróży 
w góry. Szkoda tylko, że nie ma możliwości re-
gulacji góra/dół. 

Testowane Punto również posiada „tajem-
niczy” tryb sport, który od razu włączyłem. W 
tym ustawieniu Evo bardziej reaguje na pedał 
gazu, a układ kierowniczy zmniejsza wspoma-

ganie, by dać kierowcy możliwość lepszego 
wyczucia auta. Podczas przyspieszania zaraz 
odkrywamy, że silnik dysponuje sporą mocą 
(testowy model miał 195 kM), a krótka skrzy-
nia biegów udowadnia, że potrafimy pierwsze 
trzy biegi zmienić w czasie niewiele dłuższym 
niż 7 sekund, bo tyle zajmuje nam sprint od 
zera do stu. Jeżeli dalej opieramy nogę o gaz, w 
niedługim czasie na liczniku pojawia się dwój-
ka z przodu i trzynastka za nią – maksymalna 
prędkość tego pojazdu. Wisienką na torcie jest 
moment, gdy zawór upustowy robi charakte-
rystyczne PSSSSST… Uwielbiam to!



TEMAT NUMERU

»12 www.jazdamiejska.pl/promocje/grudzień 2011

PROMOCJE, RABATY, UPUSTY W SALONACH SAMOCHODOWYCH

POLMOZBYT HOLDING
AUTORYZOWANY DEALER FIATA

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 121
tel. (54) 236 48 59,  www.polmozbytholding.fiat.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

PANDA 26.990 zł do 9.000 zł (w zależności od wersji) 24.990 zł

500 / 500 C 43.000 zł do 8.000 zł (w zależności od wersji) 35.000 zł

SEDICI 49.990 zł do 5.000 zł (w zależności od wersji) 48.990 zł

PUNTO EVO 40.990 zł do 9.000 zł 32.990 zł

GRANDE PUNTO 3D 33.490 zł do 2.000 zł (w zależności od wersji) 31.490 zł

GRANDE PUNTO 5D 40.990 zł do 9.000 zł (w zależności od wersji) 32.490 zł

LINEA 37.490 zł do 10.000 zł (w zależności od wersji) 31.990 zł

BRAVO 45.990 zł do 11.000 zł (w zależności od wersji) 43.990 zł

FREEMONT 99.990 zł do 12.000 zł (w zależności od wersji) 98.990 zł

DOBLO 58.690 zł do 11.000 zł (w zależności od wersji) 47.690 zł

QUBO 40.490 zł do 10.000 zł (w zależności od wersji) 37.490 zł

Dodatkowo do wybranych modeli instalacja LPG (3.500zł), promocyjny kredyt 4,99% oraz leasing.

ARPOL MOTOR COMPANY
AUTORYZOWANY DEALER MITSUBISHI

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 52
tel. (56) 643 88 00,  www.mitsubishi.torun.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

COLT 37.300 zł do 5.000 zł (w zależności od wersji) 32.200 zł

LANCER SEDAN 62.990 zł do 7.000 zł (w zależności od wersji) 55.990 zł

LANCER SPORTBACK 63.990 do 8.000 zł (w zależności od wersji) 55.990 zł

LANCER EVOLUTION X 197.290 zł do 10.000 zł (w zależności od rocznika) 187.290 zł

ASX 73.100 zł do 6.000 zł (w zależności od wersji) 67.100 zł

OUTLANDER 86.790 zł do 7.000 zł (w zależności od wersji) 79.790 zł

PAJERO 170.990 zł seria limitowana Dakar 170.990 zł

L200 94.990 zł do 9.000 zł 94.990 zł

Dodatkowo do wybranych modeli kredyt 50/50, kredyt 3x33%, wersje specjalne Pajero Dakar, L200 Dakar, 
Colt Elegance. Zapytaj też o ofertę na modele z rocznika 2010.

ARPOL MOTOR COMPANY
AUTORYZOWANY DEALER SEAT-a

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 52
tel. (56) 643 88 44,  www.arpol.seat.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

IBIZA 42.490 zł promocyjny pakiet COPA 42.490 zł

LEON 46.990 zł promocyjny pakieta COPA 46.990 zł

ALTEA 58.990 zł promocyjny pakiet COPA 58.990 zł

EXEO 86.109 zł promocyjny pakiet COPA 86.109 zł

ALHAMBRA 91.690 zł kredyt 2,99% 91.690 zł

Dodatkowo do wybranych modeli kredyt 50/50, komplet czterech markowych opon zimowych w cenie jed-
nej, kredyt 2,99%, instalacja gazowa LPG z pełną gwarancją, również dla silników TSi.

UNI-CAR DWA Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY DEALER RENAULT

87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 67a, tel. (56) 61 10 500
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29, tel. (52) 35 60 760

www.uni-car.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

TWINGO 37.550 zł 6.000 zł 31.550 zł

CLIO 40.850 zł do 6.950 zł 33.900 zł

THALIA 37.400 zł 6.000 zł 31.400 zł

MEGANE 61.450 zł 8.000 zł 53.450 zł

MEGANE COUPE 65.250 zł 5.000 zł 60.250 zł

FLUENCE 58.300 zł 5.000 zł 53.300 zł

SCENIC 68.750 zł 11.000 zł 57.750 zł

GRAND SCENIC 78.300 zł 11.000 zł 67.300 zł

LAGUNA 81.600 zł 15.000 zł 66.600 zł

KOLEOS 114.100 zł do 20.040 zł 96.985 zł

LATITUDE 81.600 zł do 24.648 zł 71.808 zł

ESPACE 132.600 zł do 32.650 zł 107.804 zł

KANGOO 61.500 zł do 11.708 zł 52.275 zł

Dodatkowo do wybranych modeli promocyjne finansowanie oraz ubezpieczenie.

BEDNARSCY SP.J. 
AUTORYZOWANY DEALER TOYOTY

87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1-3
tel. (56) 639 88 00,  www.toyota.torun.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

AYGO 32.300 zł do 2.600 zł (w zależności od wersji) 29.900 zł

NOWY YARIS 41.500 zł do 3.100 zł (w zależności od wersji) 38.400 zł

VERSO-S 61.600 zł 7.000 zł 54.600 zł

AURIS 61.600 zł do 11.700 zł (w zależności od wersji) 49.900 zł

COROLLA 64.700 zł 6.000 zł 57.900 zł

VERSO 73.990 zł do 9.090 zł (w zależności od wersji) 64.900 zł

AVENSIS 78.990 zł do 12.000 zł (w zależności od wersji) 69.900 zł

RAV4 95.500 zł do 12.500 zł (w zależności od wersji) 85.900 zł

LAND CRUISER 226.000 zł 29.000 zł 197.000 zł

LAND CRUISER V8 387.000 zł 30.000 zł 357.000 zł

Dodatkowo do wybranych modeli kredyt 50/50, leasing 105% oraz atrakcyjne ubezpieczenie.

BEDNARSCY SP.J.
AUTORYZOWANY DEALER MAZDY

87-148 Łysomice k/Torunia, ul. Gdańska 4
tel. (56) 678 34 34, www.mazda.torun.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

MAZDA2 48.200 zł kredyt 50/50, kredyt „Odjechany procent” 48.200 zł

NOWA MAZDA3 63.900 zł kredyt 50/50, kredyt „Odjechany procent” 63.900 zł

MAZDA5 80.700 zł kredyt 50/50, kredyt „Odjechany procent” 80.700 zł

MAZDA6 86.300 zł do 4.000 zł 82.300 zł

CX-7 149.900 zł do 5.000 zł 144.900 zł

MX-5 91.800 zł do 4.000 zł 87.800 zł

Dodatkowo do wybranych modeli promocyjny leasing 103%.

SKODA AUTO POLSKA S.A.

www.skoda-auto.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

FABIA 34.350 zł do 5.000 zł (w zależności od wersji) 30.000 zł

ROOMSTER 45.850 zł do 9.150 zł (w zależności od wersji) 41.350 zł

OCTAVIA TOUR 43.100 zł do 4.299 zł (w zależności od wersji) 43.100 zł

OCTAVIA 54.500 zł do 6.600 zł (w zależności od wersji) 49.500 zł

YETI 64.650 zł do 5.700 zł (w zależności od wersji) 58.950 zł

Dodatkowo do wybranych modeli można dokupić specjalne pakiety wyposażenia, klimatyzację w cenie 2.100 
zł, dodatkowy upust 2.000 zł na wybrane modele, upust 500zł na ubezpieczenie z kredytem.
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PEUGEOT MARES
AUTORYZOWANY KONCESJONER

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85
tel. (54) 231 88 00,  www.peugeot-mares.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

107 35.200 zł do 6.900 zł 31.600 zł

206+ 38.950 zł 2.000 zł 36.950 zł

207 44.000 zł 2.000 zł 42.000 zł

308 58.400 zł do 7.000 zł (w zależności od wersji) 51.400 zł

3008 71.700 zł 6.000 zł 65.700 zł

5008 75.000 zł 8.000 zł 67.000 zł

508 77.000 zł 9.000 zł 68.000 zł

4007 143.800 zł 22.000 zł 121.800 zł

PARTNER TEPEE 57.380 zł 7.000 zł 50.380 zł

Dodatkowo do wybranych modeli kredyt 50/50, serie specjalne w promocyjnych cenach.

AUTO STYL SP. Z O.O.
AUTORYZOWANY DEALER FORDA

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85, tel. (54) 413 20 10,  
88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 37, tel. (52) 356 86 00

www.autostyl.biz.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

FIESTA 41.550 zł do 5.400 zł (w zależności od wersji) 36.150 zł

FOCUS 56.400 zł kredyt 0% 50/50 56.400 zł

Dodatkowo do wybranych modeli kredyt 50/50 lub 2,99%, rabaty na wersje z silnikiem diesla, ubezpieczenie 
od 2,99% wartości samochodu, promocyjny leasing . O szczegóły oferty promocyjnej pytaj w salonie Forda.

UNI-CAR DWA Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY DEALER DACIA

87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 67a, tel. (56) 61 10 500
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29, tel. (52) 35 60 760

www.uni-car.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

DUSTER 39.990 zł ubezpieczenie za 1% i 5 lat gwarancji w 
Kredycie Relaks

39.900 zł

SANDERO 29.900 zł ubezpieczenie za 1% i 5 lat gwarancji w 
Kredycie Relaks

29.900 zł

LOGAN 29.900 zł ubezpieczenie za 1% i 5 lat gwarancji w 
Kredycie Relaks

29.900 zł

Dodatkowo do wybranych modeli promocyjne finansowanie oraz fabryczna instalacja gazowa LPG.

POLMOZBYT HOLDING
AUTORYZOWANY DEALER CITROËNA

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 82, tel. (56) 654 25 77
Sprawdź inne lokalizacje na www.grupapth.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

C1 35.200 zł do 14.650 zł (w zależności od wersji) 24.200 zł

C3 43.300 zł do 8.250 zł (w zależności od wersji) 34.850 zł

C3 PICASSO 56.600 zł do 24.450 zł (w zależności od wersji) 42.600 zł

C4 57.900 zł do 15.000 zł (w zależności od wersji) 46.800 zł

C4 PICASSO 78.800 zł do 24.000 zł (w zależności od wersji) 55.000 zł

C4 GRAND PICASSO 88.900 zł do 24.000 zł (w zależności od wersji) 79.000 zł

C5 84.700 zł do 26.000 zł (w zależności od wersji) 64.900 zł

DS3 59.950 zł kredyt 50/50 55.154 zł

Dodatkowo do wybranych modeli kredyt 50/50, leasing 105% oraz dodatkowe wyposażenie.

Toyota wysoko w rankingach
Toyota po raz kolejny okazała się najlepszą 
marką pod względem długoterminowej nieza-
wodności i jakości pojazdów. To wniosek z ra-
portu TUV na rok 2012, w którym aż 19 modeli 
Toyoty zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce w 
pięciu kategoriach wieku pojazdów.

Toyota Prius po raz kolejny okazała się 
najlepsza w kategorii pojazdów mających od 
dwóch do trzech lat. W tej samej kategorii 
drugie miejsce zajęła Toyota Auris, kontynuu-
jąc dobre wyniki z poprzedniego roku.

Wśród pojazdów w wieku od czterech do 
pięciu lat, Toyota Prius znalazła się na drugiej 
pozycji, pokonując choćby kultowy model Por-

sche Boxster. Dobre miejsca zajęły również 
Corolla Verso oraz Avensis. Model RAV4 aż 
trzykrotnie znalazł się w czołówce rankingu w 
różnych kategoriach wiekowych. 

W rankingu wyróżniły się także Toyota Yaris 
i Corolla, które uzyskały dobre wyniki w wyż-
szych kategoriach wiekowych.

Raport, publikowany co roku przez niemie-
cką organizację nadzoru technicznego TUV, 
podsumowuje wyniki obowiązkowych okreso-
wych badań technicznych przeprowadzonych 
z udziałem około 8 mln pojazdów w niemie-
ckich stacjach diagnostycznych od lipca 2010 
do czerwca bieżącego roku.

HYUNDAI MOTOR POLAND
www.hyundai.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

i10 31.690 zł 7.000 zł 24.690 zł

i20 39.900 zł do 8.000 zł (w zależności od wersji) 31.900 zł

ix20 45.900 3.000 zł 42.900 zł

i30 48.200 zł 8.000 zł 40.200 zł

i30sw 51.700 zł 8.000 zł 43.700 zł

ix55 219.900 zł 18.000 zł 201.900 zł

SANTA FE 119.900 zł 18.000 zł + opony zimowe 101.900 zł

AUTEX SP. Z O.O.
AUTORYZOWANY DEALER ALFA ROMEO

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 6, 85-737 Bydgoszcz
tel. (52) 36 01 452, www.autex.alfaromeo.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

MiTO 47.400 zł do 15%, Super Kredyt 5 lat x 0% 45.030 zł

GIULETTA 69.900 zł do 12%, Super Kredyt 5 lat x 0% 64.300 zł

159 99.900 zł do 12%, Super Kredyt 5 lat x 0% 99.910 zł

AUTO FRELIK ANNA FRELIK
spółka komandytowa

87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 214
tel. 600 400 900, www.autofrelik.pl

Model Cena bazowa od Rabat
Cena

promocyjna od

YPSILON 44.900 zł do 12% (w zależności od wersji) zapytaj w salonie

MUSA 45.850 zł do 8% (w zależności od wersji) zapytaj w salonie

DELTA 60.900 zł do 16% (w zależności od wersji) zapytaj w salonie 

Dodatkowo do wybranych modeli promocyjny kredyt 2,99%.
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Bezpieczna 
jazda w mieście

Zupełnie nowy, miejski samochód Mii wyróżniono 
pięcioma gwiazdkami w ostatnim teście zderzenio-
wym organizowanych przez prestiżową organizację 
Euro NCAP.  Mii otrzymał m.in.: maksymalną ilość 
punktów za ochronę pasażerów podczas zderzenia 
czołowego. Co więcej, Euro NCAP zwróciło szczególną 
uwagę na ochronę kolan i kości udowych osób zajmu-
jących miejsca na przednich fotelach.  Najwyższą licz-
bę punktów nowy SEAT otrzymał również w teście 
dynamicznym, który miał na celu sprawdze-
nie poziomu ochrony manekina 3-let-

niego dziecka. Wynik Euro 
NCAP po-

twierdza, że SEAT Mii można uznać za jeden z najbez-
pieczniejszych samochodów miejskich. 

Kompaktowy 3-drzwiowy model Mii świetnie 
sprawdza się w zatłoczonym środowisku miejskim. 
Nowy samochód SEAT-a z silnikiem o pojemności 1,0 
litra i mocy 60 lub 75 KM pojawi się na hiszpańskim 
rynku już pod koniec roku, zaś w pozostałej części Eu-
ropy sprzedaż rozpocznie się wiosną 2012 roku. 

Chevrolety produkowane w Gliwicach?

Koncern General Motors Europe rozważa pomysł ewentualnego uru-
chomienia w Gliwicach produkcji samochodów marki Chervolet. W 
grę mógłby teoretycznie wchodzić kompaktowy model Cruze. Atuty 
gliwickiej fabryki to m.in. wysoka efektywność i konkurencyjność oraz 
dobrze wykwalifikowana załoga.

Według danych IBRM Samar, w okresie styczeń-październik bieżą-
cego roku z gliwickiej fabryki wyjechało ponad 150 400 aut osobo-
wych, w tym około 132 700 sztuk modelu Opel Astra IV.

Toyota rozpoczyna współpracę z BMW

Podczas Salonu Motoryzacyjnego w Tokio Toyota i BMW podpisały 
umowę o współpracy nad ekologicznymi technologiami napędu. Toy-
ota jako firma posiadająca największe doświadczenie w masowej pro-
dukcji samochodów ekologicznych, będzie współpracowała z BMW 
nad rozwojem baterii litowo-jonowych nowej generacji. 

Równocześnie Toyota podpisała porozumienie o dostarczaniu przez 
BMW silników Diesla o pojemności 1.6 i 2.0l. Począwszy od 2014 
roku silniki te będą wykorzystywane w wybranych modelach Toyo-
ty produkowanych i sprzedawanych na terenie Europy. Dzięki temu 
porozumieniu Toyota zamierza w przyszłości zwiększać swój udział 
w europejskim rynku samochodów napędzanych dynamicznymi i ni-
skoemisyjnymi silnikami Diesla. Porozumienie zawarte między TME i 
BMW nie wpłynie na produkcję silników Diesla w polskich fabrykach 
Toyoty. Bieżące plany TME zakładają w pięciu kolejnych latach stop-
niową maksymalizację wykorzystania dostępnych mocy produkcyj-
nych we wszystkich europejskich fabrykach koncernu.
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Avensis dla wymagających
Wsiadasz drzwi zamykasz. Wkoło 
cisza, nawet gdy pracuje silnik. 
Ruszasz, znowu cisza. Dlatego mając 
Avensisa, w podróż warto zabierać 
ze sobą... teściową.

Avensis II generacji to nareszcie auto, które 
może się podobać i które dorównuje europej-
skim rywalom. Stylistyka nie daje najmniej-
szych powodów do narzekań i to obojętnie czy 
staniemy przy sedanie, liftbacku czy kombi. 
Klasyczne linie długo pozostaną modne. 

Toyota rozpieszcza nas przestrzenią. Dużo 
miejsca znajdziemy z przodu oraz na tylnej 
kanapie. W wyposażeniu znajdziemy niemal 
wszystko to, czego oczekiwać możemy od auta 
tej klasy: dwustrefową klimatyzację, pełną 
elektrykę szyb i lusterek, radio CD sterowane 
z kierownicy czy skórzane obszycia kierownicy 

i gałki zmiany biegów. Klienci najczęściej na-
rzekają jednak na ponure wnętrze, w którym 
dominuje czerń (od wersji SOL można było wy-
brać beżową tapicerkę - ładna, ale szybko się 
brudzi). Dość szybko wycierają się też boczki 
przednich foteli, a pozostawianie plam na ta-
picerce najczęściej kończy się... kolejnymi pla-
mami, których już nie usuniemy. 

Mistrz oszczędzania
Testowany przez nas silnik 1.8 VVT-i to naj-
częściej wybierana jednostka benzynowa w 
Avensisie. Zalety? Fantastyczny wynik spa-
lania. Auto potrafi w mieście zadowolić się 7 
litrami na 100km! Dorzućmy jeszcze wysoką 
kulturę pracy - nawet przy 120 km/h w środku 
panuje cisza. Na pochwałę zasługuje też układ 
zmiennych faz rozrządu VVT-i dzięki któremu 
Avensis przyspiesza płynnie na każdym biegu i 

przy każdej prędkości (nie mylić tylko z twier-
dzeniem - wciska nas w fotel).

Na wysoki komfort podróży wpływa rów-
nież wielowahaczowe zawieszenie tylne. Auto 
idealnie wybiera wszelkie nierówności drogi i 
nie pozwala im zakłócić spokoju kierowcy i po-
dróżującym z nim pasażerom.

Avensis II generacji nie ustrzegł się jednak 
na początku kilku małych wpadek. Modele z 
2003 roku nękane były awariami lamp przed-
nich (wymieniane nie tylko na gwarancji) oraz 
wahaczy poprzecznych tylnych. Kampanią ser-
wisową objęta również była kolumna kierow-
nicza. W silnikach dieslach D-4D często zdarza-
ły się uszkodzenia koła dwumasowego. Dużo 
mnie problemów sprawia za to jednostka VVT-
i (o ile właściciel nie zamontował instalacji 
LPG). Napędzana łańcuchem pozostaje bezob-
sługowa niemal przez cały okres eksploatacji. 

Z DRUGIEJ RĘKI
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Michał Jasiński

Avensis, jak na japończyka przystało, odzna-
cza się dużą trwałością podzespołów. Klocki 
hamulcowe bardzo często wytrzymują prze-
biegi do 60 tys.km, a elementy zawieszenia 
(amortyzatory) pozostają oryginalne nawet, 
gdy na liczniku pojawi się liczba  200.000. 

Mało kto jeszcze wie, że każdą Toyotę za-
kupioną w polskim salonie i tam serwisowaną 
możemy sprawdzić w centralnym rejestrze 
importera. Nawet, jeśli właściciel kupił auto w 
Bydgoszczy i tam je serwisował, na podstawie 
numeru VIN poznamy jego historię w dowol-
nym serwisie w Polsce. Warto o tym pamiętać, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę pierwsze wpadki 
jakościowe Toyoty Avensis II. 

Gwarancja Pewnego Auta
Aby zmniejszyć ryzyko zakupu auta z niepewną 
przeszłością, warto odwiedzić przysalonowe 
komisy. Toyota prowadzi specjalny program 
obrotu samochodami używanymi - Pewne 
Auto. Analizując ofertę komisu na stronie 
www.toyota.torun.pl, możemy znaleźć egzem-
plarze pochodzącego z polskiego salonu, re-
gularnie serwisowane i z udokumentowanym 
przebiegiem. Każdy samochód oferowany w 
tym programie przechodzi specjalny przegląd 
techniczny. Protokół opracowany przez Toyo-
tę zapewnia kontrolę ponad 70 podzespołów 
auta. Wykryte usterki naprawiane są jeszcze 
przed wystawieniem auta na sprzedaż. 

Tak przygotowane samochody, nie starsze 
ni 7 lat, często sprzedawane są z dodatkową 
gwarancją. Obowiązuje ona na terenie krajów 
UE i trwa przez okres co najmniej 12 miesięcy. 
W przypadku Avensisa II gwarancja obejmuje 
między innymi silnik, układ hamulcowy, skrzy-
nię biegów oraz zawieszenie. Toyota jest pew-
na swoich modeli i nawet po kilku latach nie 
boi się brać za nich pełnej odpowiedzialności.

TOYOTA AVENSIS 1.8 VVT-i SOL 2003-2006
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Jeszcze bardziej rasowy styl
Trzy lata po wprowadzeniu do sprzedaży, 
Laguna Coupe powraca z początkiem przy-
szłego roku z całkiem nową gamą. Po raz 
pierwszy zaprezentowany na targach mo-
toryzacyjnych w Bolonii samochód posiada 
całkiem nowy wygląd reflektorów dzięki 
wprowadzeniu świateł przednich do jazdy 
dziennej LED w wyposażeniu seryjnym. 

Laguna Coupe GT będzie dodatkowo 
wyposażona w 18” obręcz kół ze stopów 
lekkich oraz system 4Control (cztery koła 
skrętne). Zaletą tego rozwiązania jest 

Laguna Coupe 2012

zwiększona stabilność oraz lepsze trzymanie 
drogi porównywalne do jazdy samochodem 
sportowym. 

Pozostając przy wyglądzie zewnętrznym, 
lakier Biała Perła, który przyczynił się do 
sukcesu limitowanej serii Monaco GP, jest 
obecnie możliwy do zamówienia również dla 
wersji GT. Oferta dwubarwna z dachem w 
kolorze Czarnej Perły również została rozsze-
rzona na wersję GT. Te nowe elementy stylu 
podkreślają elegancję i sportowy charakter 
tego coupe z najwyższej półki. Wyrafinowany 

styl wnętrza wzmacnia elegancka ciemnogra-
fitowa skórzana tapicerka oferowana w wy-
posażeniu seryjnym wersji GT. 

 Wszystkie silniki Diesla dostępne są z fil-
trem cząstek stałych DPF/FAP i przestrzegają 
normy emisji spalin Euro 5. Oferowane są z 
manualną lub automatyczną 6-stopniową 
skrzynią biegów, dzięki której przyjemność 
prowadzenia można połączyć ze sportową 
jazdą. Jednostka 2.0 dCi 150 wyposażona 
została w układ Energy Smart Management 
(ESM). Z takim wyposażeniem technologicz-

nym silnik emituje jedynie 126 g CO2 / km, 
czyli o 7% mniej niż poprzednia wersja. 
Wersje 175 i 180 KM również odnotowują 
spadek emisji spalin dzięki wprowadzeniu 
układu ESM. 

Laguna Coupe dostępna jest w dwóch 
wersjach wyposażenia: Monaco GP i GT. 
Seryjnie znajdziemy już światła do jazdy 
dziennej typu LED, nawigację Carminat 
TomTom®, dwustrefową automatyczną kli-
matyzację, Audio Connection Box oraz złą-
cze Bluetooth®. Ceny nie są jeszcze znane.

RENAULT LAGUNA COUPE
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Upoluj sobie vana
Działalność Mercedes-Benz Van Center w 
Toruniu ofi cjalnie zainaugurowano 22. listo-
pada. W największym skrócie jest to punkt 
specjalizujący się w sprzedaży samochodów 
użytkowych i dostawczych.

Co Van Center Auto Frelik może konkret-
nie zaoferować swoim klientom? Jak prze-
konują pracownicy toruńskiego salonu cały 
szereg korzyści. 
- Choćby to, że teraz nasi najwięksi klienci 
będą mogli zamawiać jedno auto testowe, 
stworzone jakby specjalnie na ich zamówie-
nie, przygotowane pod specyfi kę branży, w 
której działają - wyjaśnia Jarosław Manelski. 
- Wyobraź sobie, że masz więc dużą fl otę aut 
dostawczych i przygotowujesz się do jej wy-

Otwarcie Mercedes-Benz Van Center w Toruniu

miany na nowe, lepsze modele. Zastanawiasz 
się, czy Mercedes spełni twoje oczekiwania? 
Przyjdź do naszego Van Center, zamów egzem-
plarz testowy, wypróbuj go w swojej fi rmie, a 
przekonasz się o tym!

W Mercedes-Benz Van Center Auto Frelik 
klient może skorzystać z porad specjalisty od 
aut dostawczych, który jest w stanie w facho-
wy sposób doradzić, jaki samochód najlepiej 
sprawdzi się w danej branży. Pracownik punk-
tu przygotuje pod tym kątem specjalną ofertę. 
Korzyści z nowego programu jest jednak zde-
cydowanie więcej.
- Jesteśmy też w stanie zaproponować naszym 
klientom specjalne, bardzo atrakcyjne progra-
my sprzedażowe zawierające między innymi 

DEKRA w grupie samochodów użytkowych) 
Sprintera nabędziemy już za 75 900zł net-
to. Z kolei posiadaczem wszechstronnego 
i ekonomicznego Vito możemy stać się za 
zaledwie 66 900zł. Akcja potrwa do końca 
bieżącego roku. 

wydłużone okresy 
gwarancji, czy op-
cje najmu pojazdu 
typu „Lease&Go!” 
- podkreślają 
specjaliści z to-
ruńskiego salonu 
przy Szosie Cheł-
mińskiej. - Jest to 
nowa, niezwykle 
korzystna forma leasingu. Tylko tankujesz i 
jeździsz, a my zajmiemy się resztą.

W Mercedes-Benz Van Center Auto Frelik 
aktualnie prowadzona jest akcja promocyjną 
pn. „Sezon na Vany”. Przestronnego i nieza-
wodnego (nr 1 w rankingu rzeczoznawców 
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Nadchodzi super oszczędny Ford Focus Nowy Focus ECOneti c z silnikiem 1.6 TDCi  o 
mocy 105 KM może przejechać 100 km spa-
lając zaledwie 3,4 litra oleju napędowego, co 
czyni go obecnie najbardziej ekonomicznym 
spośród wszystkich samochodów rodzinnych 
o napędzie niehybrydowym dostępnych w 
Europie (w segmencie aut kompaktowych).   
Uzyskanie tak rewelacyjnego wyniku było 
możliwe dzięki zastosowaniu nowego układu 
wtryskowego, szeregu rozwiązań zmniejszają-
cych wewnętrzne tarcie, bardziej efektywnego 
układu spalania, wydajniejszego chłodzenia 
oraz udoskonalonego elektronicznego układu 
sterowania pracą silnika. Ford Focus ECOneti c 
jest również pierwszym modelem Forda z sil-
nikiem wysokoprężnym wyposażonym w fi ltr 
pochłaniający tlenki azotu (NOx), emitując za-
ledwie 89 g CO2 na km. 

1,6-litrowy silnik Focusa ECOneti c współ-
pracuje z 6-stopniową ręczną skrzynią biegów 
Ford Durashift , stosowaną także w innych wer-
sjach najnowszego Focusa. Również ta prze-
kładnia jest konstrukcją nową, gwarantującą 
wysoką efektywność pracy układu napędowe-

go, przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu 
strat powodowanych tarciem wewnętrznym 
współpracujących elementów, zastosowaniu 
rzadszego oleju przekładniowego o niskim 
współczynniku tarcia oraz korzystnie dobra-
nym przełożeniu przekładni głównej, które 
sprzyja mniejszemu zużyciu paliwa przy długo-
trwałej jeździe na najwyższym biegu.

We Frankfurcie Ford przedstawił również 
Focusa napędzanego zupełnie nowym 3-cy-
lindrowym silnikiem benzynowym EcoBoost o 
pojemności zaledwie 1,0 litra. Dzięki zastoso-
waniu bezpośredniego wtrysku benzyny i no-
woczesnej turbosprężarki, silnik ten imponuje 
niskim zużyciem paliwa i zaskakująco dyna-
micznymi osiągami.

W przyszłym roku Ford rozszerzy swoją ofer-
tę o auta ekologiczne w pełni wykorzystujące 
napęd elektryczny. Jako pierwszy pojawi się 
Focus Electric, a także hybrydowy C-Max Ener-
gy, którego ładować będzie można z domowej 
instalacji elektrycznej. 

Do końca bieżącego roku znaczek ECOneti c 
otrzymać ma ponad 30 różnych modeli Forda.

Ford oficjalnie potwierdza plany wprowadzenia w połowie 2012 roku ultra-
oszczędnych wersji Forda Focus i Forda Fiesta. Będzie to kolejny etap szeroko 
zakrojonej kampanii popularyzacji ekologicznych technologii w kolejnych 
modelach gamy ECOnetic.

Ford Focus ST - większa moc i bezprecedensowa dynamika
Ford Focus ST to pierwszy tak dynamiczny seryjny samochód, który stworzono po to, by kierowcy na całym świecie mogli 
posmakować i rozkoszować się zapierającymi dech w piersiach osiągami, bezkonkurencyjną charakterystyką 
prowadzenia, niezwykłym brzmieniem oraz muskularną, sportową sylwetką, czyli cechami 
typowymi dla aut z oznaczeniem ST. 

Nowy Focus ST napędzany jest dwulitrowym silnikiem EcoBoost, który 
stanowi bezkompromisowe połączenie osiągów i wydajności. Silnik dyspo-
nuje mocą 250 KM oraz sporym momentem obrotowym (maksymalnie 
360 Nm) dostępnym w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowych 
silnika. W porównaniu z pięciocylindrową, 2,5 litrową jednostką z po-
przedniej wersji, nowy, czterocylindrowy silnik oferuje lepsze osiągi 
i potrzebuje też mniej paliwa.

Nowy Ford 
Focus ST dostępny bę-

dzie w 40 krajach na 6 kontynentach. 
W Europie dodatkowo pojawi się w nadwoziu 

kombi ST Wagon. Jak zapewniają inżynierowie, w 
nowym modelu udało się utrzymać brzmienie silnika 

na równie wysokim poziomie co w poprzedniej wersji. 

Fot. Michał Jasiński
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Miłośniczka japoń-
skich aut i kierowca 

rajdowy testują nową, de-
likatnie zmienioną Mazdę 
3, która jest już dostępna 
w polskich salonach. Z tej 
przygody z japonką po 
liftingu może wyniknąć 
jedynie wojna...o fotel 
kierowcy!

Justyna: Witamy się dziś w Mazdą 3 po face-
liftingu, jak wiadomo pierwsze wrażenie jest 
najważniejsze, więc?
Szymon: Pierwsze wrażenie? Cóż, auto wita 
niebanalnym wyglądem, połączeniem sportu, 
szyku i nowoczesności. Agresywny przód na-
daje charakter całości – to musi się podobać!

„Trójka” dostała teraz nowy, bardziej wyrazi-
sty przód, ale również kształt tylnego zderza-
ka został zmieniony. Wniosek? Dynamiczny, 
pełny werwy design. 
Na dodatek uniwersalny. Myślę, że auto z chę-
cią kupiłaby moja mama, a ja bez wstydu móg-
łbym go od niej pożyczać.
I już nikt nie powiedziałby „masz ładne dam-
skie autko” ?
W życiu! Zresztą, takich przykładów może być 
tutaj więcej.
Nie tylko wygląd zewnętrzny cieszy nasze 
oczy, wnętrze również...
Owszem, dodatkowo jest ciemne, czyli takie 
jakie lubię najbardziej!
Nie strasz czytelników mroczną atmosferą! 
Jasny, beżowy sufit rozświetla całość, więc 
kolorystyka tego auta to kolejny dowód na 
jego uniwersalność. No i nowe, ciekawe ma-
teriały wykończeniowe idealnie pasują do 
tego sportowego szyku.
Dodatkowo idealnie wyprofilowane fotele, 
ergonomiczne ułożenie sterowania radiem i 
komputerem na kierownicy i siedzimy wyglą-
danie, nie „gmerając” na panelu środkowym.
Co do panelu...mnie ilość przycisków, guzicz-
ków, pokręteł przytłacza. Przypominam so-
bie, że w poprzednich modelach „trójki” też 
mi to przeszkadzało. Nie wydaje mi się, żeby 
było to tylko i wyłącznie „kobiece uczucie”.
Dobrze Ci się wydaje. Ja też mam mętlik w gło-
wie i zastanawiam się co do czego służy.
No i skoro jesteśmy przy „wytykaniu” wad. 
160 cm wzrostu to warunek do prowadzenia 
tego auta. Przy moim „krasnoludkowym” 
wzroście maksimum wysokości fotela to dalej 
zbyt niska pozycja za kierownicą.
Szczerze mówiąc, mi niska pozycja odpowiada, 
zegary są czytelne, no i ta skrzynia biegów! 
Cud techniki! Jedna z najlepszych skrzyń z jaki-
mi miałem okazję „współpracować”.
Fakt, biegi zmieniają się lekko, łatwo i przy-

jemnie. To naprawdę wielki plus „trójki”.
Nieduży skok lewarka powoduje, że zmiana 
przełożeń to czysta przyjemność.
Dodaj do tego silnik benzynowy o wzorco-
wej kulturze pracy....
I mamy naprawdę zacny zestaw!!! Ludzie, 
którzy cenią sobie ciche i szybkie odpalanie, 
rasowy dźwięk podczas przyspieszania, a w 
czasie postoju nie chcą słyszeć pracy silnika 
w Maździe3 znajdą wszystkie te cechy. 
Tak, również zawieszenie dobrze spisuje 
się na naszych dziurawych drogach. Pozy-

tywnie zszokował mnie także układ kie-
rowniczy i jego promień skrętu! 
Wąskie uliczki i miejska dżungla to dla tego 
auta „bułka z masłem”!
Dokładnie! A przecież to nie jest klaustro-
fobiczny Smart. „Trójka” swobodnie po-
mieści nawet piątkę dorosłych osób i ma 
przy tym pokaźny bagażnik. 
Jedyna rzecz, która irytuje mnie to głośny 
wiatr i inne dźwięki zewnętrzne oraz trzesz-
cząca półka z tyłu. 
A podobno miała być lepiej wyciszona...

ONA I ON czyli wojna o... 
fotel kierowcy

Cóż, jak na tak długą listę zalet to tylko drobne 
usterki...
… a ja i tak będę kochać te japońskie cuda!
Właściwie dopiero teraz odpowiedziałem so-
bie na pytanie, dlaczego ludzie kupują te auta. 
Teraz wiem, że przyczyną jest ich perfekcyjny 
projekt, zarówno stylistyczny jak i techniczny.
No i cena (63.900 zł) podstawowej wersji z sil-
nikiem benzynowym 1,6 o mocy 105 KM nie 
odstrasza, więc polecamy?
Z czystym sumieniem: TAK! A teraz oddaj klu-
czyki i ja prowadzę!!!
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Fot. Michał Jasiński
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SENSACJE, TRAGEDIA 
I HAPPY END NA KAROWEJ
Wyjątkową huśtawkę nastrojów przeżyli kibice rajdowców 
z Torunia i Włocławka podczas 49. Rajdu Barbórka. Finał dla 
kierowców z regionu był jednak nader szczęśliwy. 

Kujawsko-pomorscy rajdowcy zmagania w 
Warszawie zaczęli znakomicie, wręcz sensa-
cyjnie. Najmłodszy kierowca w całej stawce i 
prawdopodobnie w wieloletniej historii rajdu, 
Hubert Ptaszek z Automobilklubu Toruńskiego, 
od początku utrzymywał się w czołówce szero-
kiej klasy 1., obejmującej auta o pojemności 
silnika do 1600ccm. Jego tata, Jacek Ptaszek, 
zasiadający za kierownicą Skody Fabii WRC, na 
miejscowym pomiarze prędkości wyznaczo-
nym na jednym z odcinków specjalnych, osiąg-
nął drugi wynik. 

Cudów za kierownicą dokonywał też Ariel 
Piotrowski. Włocławianin PO 2 OS-ach pewnie 
prowadził w całej klasie 1. Niestety, w połowie 
ostatniego odcinka specjalnego zasadniczej 
części Barbórki awarii uległy półosie napędo-
we w Citroenie C2R2 Max. 
– To co wtedy czuliśmy, trudno opisać słowami 
– mówi Ariel Piotrowski. – Rozgoryczenie było 
ogromne. W końcu do sukcesu było tak blisko, 
a wydawało się, że pech w jednej chwili nam to 

Automobilklub Toruński Hubert Ptaszek znalazł się w doborowym towarzystwie 30. najlepszych kierowców rajdu.

RAJDY 49. RAJD BARBÓRKA, OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ASÓW

wszystko odbierze. Kolejny występ w nocnym 
Kryterium Asów kończącym cały rajd, stał się 
nagle tak odległy.

Rewelacyjnie czasy z wcześniejszych odcin-
ków spowodowały, że organizatorzy zdecydo-
wali się jednak dopuścić włocławsko-warszaw-
ską załogę do rywalizacji na ulicy Karowej.
- Głównym naszym założeniem przed rajdem 
było uzyskanie kwalifi kacji na Karową – kon-
tynuuje Piotrowski. – Ostatecznie, jak widać, 
to się udało. Niedosyt jednak trochę pozostał, 
gdyż miejsce w Kryterium Asów chcieliśmy wy-
walczyć w typowych okolicznościach, czyli po 
przejechaniu wszystkich OS-ów.

Podczas najsłynniejszego polskiego odcin-
ka specjalnego, czyli OS Karowa Piotrowski i 
Pleskot raz jeszcze udowodnili, że są klasową 
załogą. W swojej klasie zajęli drugie miejsce. 
Piotrowski w Kryterium Asów był najszybszym 
kierowcą z Kujawsko-Pomorskiego. Tuż za nim 
na Karowej uplasowali się bydgoszczanin Mar-
cin Gagacki, ścigający się samochodem z klasy 

2. i rewelacyjny debiutant z Torunia, Hubert 
Ptaszek w efektownym Fordzie Fiesta R2.

Młody reprezentant Automobilklubu To-
ruńskiego po raz pierwszy startował w aż tak 
doborowym gronie. Debiutant jednak nie 
zląkł się mistrzów. Do przejazdu w Kryterium 
Asów kierowca Forda Fiesty zakwalifi kował się 
z rewelacyjnym, trzecim wynikiem w klasie 1. 
Cały rajd po starcie na Karowej ostatecznie za-
kończył na wysokim, 24. miejscu w klasyfi kacji 
generalnej .

Sporego pecha miał z kolei tata nastolet-
niego kierowcy. Dziurawa nawierzchnia na 
Bemowie spowodowała awarię zawieszenia w 
Skodzie. Samochód do mety odcinka dojechał 

w bardzo wolnym tempie. Choć o uzyskaniu 
bezpośredniej kwalifi kacji do Kryterium Asów 
torunianin w związku z tym musiał zapomnieć, 
kibice tego dnia aż dwukrotnie oglądali go na 
Karowej. Po szybkiej naprawie zawieszenia 
wielokrotny mistrz kraju w rallycrossie wziął 
udział w przejazdach pokazowych, które nie-
malże do euforii doprowadziły wielotysięczną 
warszawską publiczność. 

W najgorszym nastroju spośród reprezen-
tantów AT wracał z Rajdu Barbórka Przemy-
sław Żabka. Kierowca Mitsubishi Lancera Evo 
IX, który dobrze czuje się na odcinkach specjal-
nych w stolicy, tym razem z powodu awarii nie 
dotarł do mety rajdu.

Choć z przygodami, ale i tak Jacek Ptaszek zafundował Warszawie niezłe show na Karowej.
Marcin Gagacki (Honda Civic) był najszybszym kierowcą z regionu w całym Rajdzie Barbórka. Przemy-
sław Żabka (Mitsubishi Lancer Evo IX) niestety miał kłopoty z autem i nie dojechał do mety.
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Jeżeli nie chcemy zanieczyszczać środowiska 
myjąc auto na parkingu pod blokiem najlepiej 
będzie udać się do myjni. Jeśli o lakier naszego 
auta chcemy zadbać równie dobrze co o śro-
dowisko, to najlepiej wybrać ręczną myjnię 
bezdotykową.

Jak wiadomo szczotki na myjniach automa-
tycznych w połączeniu z pozostałym w nich 
piaskiem działają na lakier podobnie jak pa-
pier ścierny. Jak wygląda karoseria po przetar-
ciu jej papierem ściernym też każdy wie. Aby 
tego uniknąć lepiej skorzystać z myjni bezdo-
tykowej, a więc wykluczyć ryzyko uszkodzeń 
mechanicznych. Chcąc dowiedzieć się więcej o 
prawidłowym myciu samochodu wybrałem się 
do jednej z Toruńskich myjni bezdotykowych 
- popularnej „Aniki” przy ulicy Bażyńskich.

Myjnia marki BKF wyposażona jest w pięć 
programów. Jak dowiedzieliśmy się od jedne-
go z właścicieli, była też opcja wyposażenia 
urządzenia w dodatkowy, szósty program. 
Nie został on jednak wprowadzony ze wzglę-
du na... pośpiech kierowców. Otóż ów szósty 
program zawierał środek do mycia felg, który 
jest zbyt „żrący”, aby używać go do czyszczenia 

PORADY

Na wysoki połysk

lakieru. Niestety kierowcy, często myjąc swoje 
maszyny w pośpiechu, nie czytają instrukcji 
obsługi i używają szóstego programu do my-
cia całej karoserii, co może mieć katastrofalne 
skutki. Tak więc w trosce o bezpieczeństwo 
użytkowników pozostano przy standardowych 
pięciu programach.

W zasadzie najlepiej jest używać każdego z 
programów po kolei. Mycie przyniesie wtedy 
długotrwały efekt, a na lakierze nie pozostaną 
żadne smugi czy zacieki. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na to, aby przed naniesieniem 
warstwy polimeru (program 4) dokładnie umyć 
auto używając dwóch pierwszych programów, 
a następnie spłukać je wodą pod ciśnieniem 
(program 3). Jeśli tego nie zrobimy, pozostałe 
na aucie zanieczyszczenia znajdą się pomiędzy 
lakierem, a warstwą polimeru i bardzo trudno 
będzie je potem nam usunąć. Program piąty 
sprawi, że woda szybko spłynie z auta, nie 
pozostawiając po sobie charakterystycznych 
białych smug.

Pewnie zastanawiacie się ile tak dokładne 
mycie auta kosztuje? Otóż o ile nie przyjecha-
liśmy siedmiometrową białą limuzyną, czy też 

autem, które właśnie pokonało Rajd Dakar, to 
powinniśmy zmieścić się w kwocie 10 zł. Nie 
zapominajmy, że to myjnia samoobsługowa, 
a więc wiele zależy też od naszej sprawności 
i wprawy. Podobno kierowcy firmowi potrafią 
umyć swoje sporych rozmiarów vany za 6zł!

Ciekawą opcją jest płatność specjalnym 
kluczem, tak zwanym EuroKey-em. Umożliwia 
on korzystanie z myjni bez posiadania przy so-
bie drobnych monet. Wystarczy zgłosić się do 
pracownika myjni, wpłacić drobną kaucję za 

klucz, doładować konto i przez najbliższy czas 
nie musimy martwić się o nasz portfel. 

Wydaje się więc, że samoobsługowe myjnie 
bezdotykowe są najlepszym sposobem na do-
prowadzenie wyglądu zewnętrznego naszego 
cacka do porządku. Potwierdzają to również 
opinie samych użytkowników zamieszczane na 
internetowych forach. Dodatkowym atutem 
jest to, iż auto możemy umyć o każdej porze 
dnia i nocy, a od 22 do 6 rano, długość mycia 
za tą samą cenę jest dłuższa o 15%. 

RĘCZNA MYJNIA BEZDOTYKOWA

Aby mycie samochodu przyniosło należyty efekt nie wystarczy nam wiadro wody i 
szczotka. Do przywrócenia naszemu autu blasku potrzebne są odpowiednie narzę-
dzia i środki. Jak to zrobić korzystając z bezdotykowej myjni ręcznej?

Łukasz Czachor  l.czachor@jazdamiejska.pl

rek lama

Fot. Michał Jasiński
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PEUGEOT 308 Access

2011r., 1.6 HDi, diesel, 92 KM, 0km,
Cena obejmuje rabat 13.600 zł!!!
ABS, ESP, 6 poduszek powietrznych, klimatyza-
cja automatyczna 2-strefowa, radio CD/MP3, 
el.szyby, el.lusterka, komputer pokładowy, 
c.zamek na pilota,  lampy przeciwmgłowe, 
kierownica wielofunkcyjna, wsp. kierownicy, 
lusterka el.składane.
PEUGEOT MARES, Włocławek, ul. Toruńska 85, 
tel. 54 231 88 00, www.peugeot-mares.pl.

PEUGEOT 307

2001r., 1.6 benzyna, 110 KM, 134.000 km, 
sprowadzony, niski przebieg, ABS, ESP, ASR, 6 
poduszek powietrznych, klimatyzacja, c.zamek, 
el.szyby, wsp.kierownicy, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej.
PEUGEOT MARES, Włocławek, ul. Toruńska 85, 
tel. 54 231 88 00, www.peugeot-mares.pl.
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SAMOCHODY NOWE U DILERÓW

cena: 57.400 zł

FORD FOCUS

2011r., 1.6 TDCi, diesel, 95 KM, 0km,
ABS, ESP, 6 pod.powietrznych el.szyby, kli-
matyzacja, c.zamek, komputer, podgrzewana 
przednia szyba, el. lusterka, wsp.kierownicy. 
FORD AUTO-STYL, Włocławek, ul. Toruńska 85, 
tel. 54 413 20 21, www.autostyl.biz.pl

cena: 66.900 zł

SAMOCHODY UŻYWANE U DILERÓW

>

OGŁOSZENIA PRYWATNE

dodaj BEZPŁATNE ogłoszenie na 
www.jazdamiejska.pl/kupteraz/

+

HYUNDAI ACCENT

2002r., 1.5 benzyna+lpg, 127.000 km, kupiony 
w polskim salonie, garażowany, po wymianie 
rozrządu, roczna instalacja gazowa, ABS, auto-
alarm, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, klimaty-
zacja, airbag x2, radio CD.
Papowo Toruńskie, tel. 609 413 322.

cena: 9.900 zł

HONDA CIVIC TYPE-R

2008r., 2.0 benzyna, 215 KM, 5.700 km, homo-
logacja FIA, przygotowany do startów w RSMP 
oraz RPP, klatka bezpieczeństwa, fotele Spar-
co, skrzynia 6-biegowa, szpera, zawieszenie 
Profl ex Evo 4, boczki drzwi karbon, serwisowa-
ny, dużo dodatkowych części.
Marcin Gagacki, Bydgoszcz, 604 112 025.

cena: 94.00 zł

HONDA CIVIC

2004r., 1.4i LS, benzyna, 145.000 km, kupio-
ny w Polsce, bezwypadkowy, ABS, autoalarm, 
c.zamek, klimatyzacja, el.szyby, el.lusterka, 
wsp.kierownicy, airbag x2, radio CD
Kontakt: Toruń, tel. 502 155 256

cena: 23.400 zł

cena: 12.800 zł

TOYOTA LAND CRUISER

2011r., 4.5 diesel, 286 KM, 10.000 km, salo-
nowy, I właściciel, f-ra VAT 23%, samochód 
testowy, ABS, ASR, napęd 4x4, klimatyzacja, 
automat, skórzana tapicerka, nawigacja.
BEDNARSCY, Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 
1-3, tel. 56 639 88 00, www.toyota.torun.pl.

cena: 334.900 zł

FORD FOCUS TREND

2011r., 1.6 benzyna, 125 KM, 0km,
ABS, ESP, 6 pod. pow., klimatyzacja, komputer, 
el.szyby, c.zamek, radio CD/MP3, el.lusterka, 
podg. fotele przednie, podg. przednia szyba.
FORD AUTO-STYL, Włocławek, ul. Toruńska 85, 
tel. 54 413 20 21, www.autostyl.biz.pl.

cena: 59.900 zł

MITSUBISHI ASX INVITE

2011r., 1.6 benzyna, 117 KM, 0km, 2WD
ABS, ASTC, 7 poduszek powietrznych, klima-
tyzacja, el.szyby, el.lusterka, felgi aluminiowe, 
czujnik parkowania, halogeny, radio CD/MP3, 
tempomat, czujnik deszczu.
ARPOL TORUŃ, ul. Szosa Bydgoska 52, tel. 56 
643 88 44, www.mitsubishi.torun.pl.

cena: 77.250 zł

MITSUBISHI ASX 4WD

2010r., 1.8 diesel, 150 KM, 0km, 4WD
ABS, ASTC, 7 poduszek powietrznych, napęd 
4x4, klimatyzacja, el.szyby, el.lusterka, felgi 
aluminiowe, czujnik parkowania, halogeny, ra-
dio CD/MP3, tempomat, czujnik deszczu.
ARPOL TORUŃ, ul. Szosa Bydgoska 52, tel. 56 
643 88 44, www.mitsubishi.torun.pl.

cena: 86.000 zł

MITSUBISHI OUTLANDER

2011r., 2.2 diesel, 177 KM, 0km, INVITE
ABS, ASTC, 7 poduszek powietrznych, napęd 
4x4, klimatyzacja, el.szyby, el.lusterka, pod-
grzewane lusterka, felgi aluminiowe, radio 
CD/MP3, tylne lampy LED.
ARPOL TORUŃ, ul. Szosa Bydgoska 52, tel. 56 
643 88 44, www.mitsubishi.torun.pl.

cena: 128.700 zł

SEAT ALHAMBRA

2011r., 2.0 CR TDi diesel, 140 KM, 0km, STYLE
ABS, ESP, MSR, 7 poduszek powietrznych, 
el.szyby, el.lusterka, el.składane lusterka, 
światła bixenonowe, doświetlanie zakrętów,  
klimatyzacja automatyczna 3-strefowa, czujnik 
deszczu, system Start & Stop, tempomat, radio 
CD/MP3, Bluetooth, halogeny.
ARPOL TORUŃ, ul. Szosa Bydgoska 52, tel. 56 
643 88 44, www.arpol.seat.pl.

cena: 127.968 zł

PEUGEOT 207 R ACCESS

2011r., 1.4 benzyna, 75 KM, 0km,
ABS, ESP, 2 poduszki powietrzne, wsp.kie-
rownicy, klimatyzacja, el.sterowane szyby, 
el.regulowane lusterka, c.zamek na pilota, 
komputer pokładowy, lampy przecimgłowe, 
radio CD/MP3, składana tylna kanapa, 
PEUGEOT MARES, Włocławek, ul. Toruńska 85, 
tel. 54 231 88 00, www.peugeot-mares.pl.

cena: 41.00 zł

TOYOTA AVENSIS

2010r., 1.8 benzyna, 147 KM, 3.000 km, sa-
mochód testowy, bezwypadkowy, ABS, 7 po-
duszek powietrznych, klimatyzacja 2-strefowa, 
el.szyby, el.lusterka, skrzynia automatyczna.
BEDNARSCY, Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 
1-3, tel. 56 639 88 00, www.toyota.torun.pl.

cena: 83.900 zł

MAZDA 5

2010r., 2.0 benzyna, 150 KM, 1.400 km, sa-
mochód testowy, I właściciel, bezwypadkowy, 
ABS,  VSC, TRC, 7 poduszek powietrznych, kli-
matyzacja, refl ektory ksenonowe, tempomat, 
el.szyby, el.lusterka, CD/MP3, lampy przeciw-
mgłowe, podgrzewane fotele, podgrzewane 
lusterka, spryskiwacze refl ektorów, czujnik 
deszczu, czujnik zmierzchu, komputer pokła-
dowy, składana tylna kanapa, alarm.
BEDNARSCY, Łysomice k/Torunia, ul. Gdańska 
4, tel. 56 678 34 34, www.mazda.torun.pl.

cena: 84.900 zł

PEUGEOT 206

2007r., 1.4 benzyna, 75 KM, 46.000 km, salo-
nowy, I właściciel, serwisowany w ASO, bezwy-
padkowy, ABS, el.szyby,c.zamek, klimatyzacja, 
radio, lampy przeciwmgielne.
FORD AUTO STYL, Włocławek, ul. Toruńska 85, 
tel. 54 413 20 21, www.autostyl.biz.pl.

cena: 18.900 zł
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4. RAJD JESIENNY MODELI ZDALNIE STEROWANYCH MODELE RC

Michał Jasiński  m.jasinski@jazdamiejska.pl

4. Rajd Jesienny, będący ostatnią tegorocz-
ną rundą Rajdowych Otwartych Mistrzostw 
Torunia Modeli RC, miał rozstrzygnąć, kto w 
tym sezonie zostanie rajdowym mistrzem. I 
rozstrzygnął, choć niestety tego tytułu przez 
kolejne 12 miesięcy żaden z miejscowych  za-
wodników dzierżyć nie będzie. Jeszcze przed  
zawodami chrapkę na miejsce lidera miało 
kilku zawodników z Torunia i okolic. Teoretycz-
nie szanse były, ale rajdy rządzą się swoimi 
prawami i „teorii spiskowych” nie słuchają. A 
szkoda, bo Motoarena dla torunian to miejsce 
szczególne - arena zwycięstw i potęgi lokalne-
go motorsportu. Tym razem szczęśliwa okazała 
się jednak dla przyjezdnych.

Zawodnicy mieli do pokonania trzy szutro-
we odcinki specjalne zlokalizowane na pły-
cie toruńskiego toru żużlowego. Dwa z nich 
piekielnie techniczne i trudne, jeden szybki 
i pozwalający na efektowną jazdę „pełnymi 

bokami”. Kluczem do sukcesu okazał się więc 
odpowiedni dobór opon. Kłopoty niestety nie 
ominęły aktualnego rajdowego mistrza, Radka 
Schenkera. Minęło trochę czasu, aż kierowcy 
z Głogowa udało się dobrać optymalną twar-
dość czarnej mieszanki. Trasę 4. Rajdu Jesien-
nego urozmaicały dodatkowo hopki, bramki z 
opon i specjalne „beczki”. Niektórzy kierowcy 
udowodonili więc, że dobrze wyważony mo-
del, nawet po wyskoku i tysiącach obrotów w 
powietrzu, zawsze spadnie na „cztery łapy”.

Zawody bardzo dobrze rozpoczął... Igor 
Stasz z Warszawy, który przed rajdem zaj-
mował 35. miejsce w „generalce”. Również 
na drugiej, najdłuższej próbie, warszawianin 
okazał się najszybszy z całej stawki i z dość 
znaczną przewagą odjechał rywalom. Jakub 
Chomicki, startujący w karoserii Mini Cooper 
WRC, dopiero na trzecim „oesie” przypomniał 
sobie po co przyjechał do Torunia, lecz mimo 
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Motoarena 
szczęśliwa dla 
przyjezdnych

Torunianie zapowiadali ostrą walkę, bo mogli jeszcze wiele 

ugrać. Tymczasem „Rekin” nie wstrzelił się z oponami, „Gizbern” 

musiał ten rajd odpuścić, a Waldek Nadolny zamknął jedynie 

pierwszą dziesiątkę. Puchary zgarnęła „stolica”.
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zwycięstwa pierwszą pętlę kończył za plecami 
swojego kolegi Igora.

Na drugiej pętli niemal każdy z zawodników 
poprawił swój rezultat z pierwszych biegów. 
Najbardziej zaskoczył wszystkich Arkadiusz 
Szajek jadący modelem z napędem tylko na 
przednią oś. Na czwartym (pierwsza próba) 
„oesie” uzyskał czas 49 sekund, który do koń-
ca rajdu nie został już pobity. Równa i przede 
wszystkim szybka jazda pozwoliła kierowcy z 
Poznania zakończyć rajd na wysokim 4. miej-
scu w „generalce” i oczywiście pierwszym w 
klasie S1600.

Większej pewności siebie po pierwszej pętli 
nabrał lider rajdowej klasyfi kacji, Jakub Chomi-
cki. Choć pierwszy oes musiał oddać na rzecz 
auta klasy S1600, to następne cztery z pięciu 
odcinków specjalnych pojechał najszybciej, 
tylko raz przegrywając z ostro walczącym kole-
gą z Warszawy, Tomkiem Wieczorkowskim.

Z torunian najlepiej w tym dniu wypadł Mi-
chał Sybilski w Subaru Impreza WRC. I choć 
zawodnik często „wypadał”... z trasy, to jednak 
doświadczenie i znajomość toru pozwoliły po-
pularnemu „Sybilowi” wywalczyć 6. pozycję w 
„generalce”. Z pewnym niedosytem opuszczał 
Motoarenę Radosław Schenker, który liczył tu-
taj na zwycięstwo, a ostatecznie musiał zado-
wolić się 8. pozycją w klasyfi kacji rajdu. 

Niesamowitą walkę do końca stoczyli rów-
nież najmłodsi uczestnicy 4. Rajdu Jesiennego. 
Zwycięsko z bitwy wyszedł Bartek Blachowski, 
który na wszystkich dziewięciu próbach wykrę-
cił najlepszy czas (w klasie N). Znakomita jazda 
pozwoliła młodemu zawodnikowi „objechać” 
nawet dużo starszych i bardziej doświadczo-
nych kolegów z mocniejszych klas. Zwycięstwo 
najbardziej ucieszyło szefa teamu, czyli tatę 
Barka, dla którego sukces syna był najważniej-
szym celem na ostatni w tym sezonie rajd.






