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Fot. KIA
Dołącz do nas na www.facebook.com/JazdaMiejska

regionalny dodatek motoryzacyjny

SUBARU FORESTER

Polski importer Subaru ogłosił 
ceny nowego Forestera na na-

szym rynku. Auto będzie oferowa-
ne z dwoma silnikami 

benzynowymi 
(150-240KM) 

i jednym 
turbodieslem 

(147KM). 
Najtańsza 

wersja  została 
wyceniona na 

28.900 EUR. 

Na zakończonym właśnie Salonie 
Samochodowym w Genewie Citroën 
zaprezentował nową generację swo-
jego miejskiego modelu - C3. 

W Citroënie C3 przód zyskał nowy wy-
raz, m.in. dzięki podkreśleniu go przez 
wbudowane światła dzienne LED. 
Światła tylne również zostały zmody�i-
kowane i zyskały na wyrazistości. 

Nowy C3 oferuje wnętrze starannie 
wykończone materiałami wysokiej 
jakości. Należą do nich chromowane 
elementy dekoracyjne czy też deska 
rozdzielcza z miękkiego plastiku, pod-
kreślona listwą występującą w różnych 
wariantach kolorystycznych.

Citroën oferuje także nowe tapicerki 
dobrane kolorystycznie do deski roz-
dzielczej. Dopracowany w szczegółach 
zestaw wskaźników z białym pod-
świetleniem wprowadza akcent nowo-
czesności w miejskim C3.

Nowy Citroën C3 zachowuje to, co za-
pewnia mu niepowtarzalną osobowość, 
a mianowicie szybę przednią Zenith, 
która oferuje najlepszą widoczność w 
swojej kategorii.

Nowy model może być wyposażony 
do wyboru w 3-cylindrowe benzyno-
we silniki nowej generacji PureTech o 
pojemności skokowej 1,0 oraz 1,2 litra, 
wykazujące niski poziom zużycia paliwa 
i emisji dwutlenku węgla, a jednocześ-
nie gwarantujące optymalną dynamikę 
jazdy. Ofertę silników benzynowych 
uzupełnia jednostka VTi 120 dostępna 
z manualną i automatyczną skrzynią 
biegów. W ofercie jest też pięć silników 
wysokoprężnych, z których trzy wystę-
pują w technologii mikro-hybrydowej 
e-HDi, z najskuteczniejszym na rynku 
systemem Stop&Start (HDi 70, e-HDi 
70, HDi 90, e-HDI 90, e-HDi 115).

Nowy Citroën C3 zostanie wprowa-
dzony do sprzedaży w kwietniu.

Zanim pojawi się rodzinne Picasso
Nowy Citroën C3
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KIA Carens - nastawiona na sukces
Kia Carens to kompaktowy MPV za-
projektowany całkowicie od nowa i 
z myślą o potrzebach nowoczesnej 
rodziny. Do polskich salonów tra�i 
już za kilka tygodni.

Aerodynamiczna sylwetka, design „cab 
forward”, wybór czterech jednostek 
napędowych, czterech poziomów wy-
posażenia, niski poziom emisji CO2 (od 
129 g/km), opcja siedmiu miejsc oraz 
bogate wyposażenie podnoszące kom-
fort i bezpieczeństwo to istotne argu-
menty, dzięki którym Carens trzeciej 
generacji ma szanse przyciągnąć jesz-
cze więcej klientów do marki Kia. 

Nowa Kia Carens jest o 20 mm krót-
sza, 15 mm węższa i 40 mm niższa od 

modelu poprzedniej generacji. Mimo to 
kabina pasażerska zyskała na obszer-
ności za sprawą wydłużenia rozstawu 
osi o 50 mm oraz bryle nadwozia typu 
„cab forward”. Wysokość Carensa na-
leży do najmniejszych w klasie, akcen-
tując „wysportowaną” linię karoserii. 
Auto dostępne będzie w odmianie 5- i 
7-miejscowej.

Na liście wyposażenia seryjnego 
znajdziemy 6 poduszek powietrznych, 
klimatyzację, światła dzienne LED, 
tempomat oraz radio CD i MP3.

Na polskim rynku ceny Carensa roz-
poczynają się już od 65 990 zł. Pierw-
sze egzemplarze tego rodzinnego sa-
mochodu tra�ią do krajowych salonów 
już za kilka tygodni.
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CHEVROLET TRAX

Choć w ręce klientów trafi dopiero w 
czerwcu, to już można go zamawiać. 
Nowy Chevrolet Trax dostępny jest 
w polskich salonach od 59.990 zł.

W tej cenie oferowany jest samochód z 
benzynowym silnikiem o pojemności 
1,6 l i mocy 115 KM, który w standar-
dzie wyposażony jest m.in. w systemy 
ESC, TCS, BAS, 6 poduszek powietrz-
nych, tempomat, system audio z 6 głoś-

nikami oraz łączami Bluetooth, USB, 
Aux-in. Wszystkie wersje wyposaże-
niowe nowego Chevroleta Traxa po-
siadają także gniazdko zasilania 230V, 
pozwalające na ładowanie laptopa oraz 
innych urządzeń elektronicznych.

W wyższych wersjach wyposażenia 
Trax oferowany będzie z technologią 
MyLink, która pozwala wyświetlać za-
wartość smartfona na zintegrowanym 
7-calowym, kolorowym wyświetlaczu 

dotykowym o wysokiej rozdzielczości.
System zapewnia łatwy dostęp do oso-
bistych list odtwarzania, galerii zdjęcio-
wych, książki telefonicznej oraz innych 
danych zapisanych w pamięci. MyLink 
obsługuje również internetowe radio 
TuneIn, inteligentnego asystenta Siri 
Eyes Free oraz aplikację nawigacyj-
ną BringGo. Oprócz silnika 1.6, Trax 
oferowany będzie także do wyboru z 
turbodoładowaną jednostką benzyno-
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wą o pojemności 1,4 l i mocy 140 KM 
oraz z wysokoprężnym silnikiem 1.7 
i mocy 130 KM. Mały SUV dostępny 
będzie w wersji z napędem na przed-
nią oś (FWD) oraz na obie osie (AWD). 
Wszystkie wersje z manualną skrzynią 
biegów wyposażone będą w technolo-
gię Start/Stop. Klienci zainteresowani 
kupnem Traxa mogą już składać zamó-
wienia.  Pierwsze egzemplarze trafią 
do salonów sprzedaży w czerwcu.

Ponad 75lat doświadczenia w budowaniu SUV-ów

W dniach 4-7 kwietnia w Poznaniu 
trwać będą Targi Motoryzacyjne MO-
TOR SHOW. W siedmiu pawilonach 
zaprezentowane zostaną najnowsze 
modele samochodów, motocykli, 
kamperów i samolotów.

Wśród największych gwiazd samo-

chodowych pełnym blaskiem świecić 
będą m.in. najnowsze Ferrari, Bentley, 
Jaguar czy Mercedes. Na parkietach 
poznańskich targów nie zabraknie naj-
nowszych premier Toyoty, Volkswage-
na, Audi, Skody i Porsche. Swój udział 
zapowiedzieli także przedstawiciele 
marek koreańskich, włoskich oraz 

szwedzkich. Tegoroczna edycja Motor-
Show to również specjalny program dla 
świata biznesu i flot, pasjonatów zabyt-
kowej motoryzacji oraz fanów sportów 
motorowych. Swoją drugą odsłonę bę-
dzie miało spotkanie miłośników ak-
tywnego wypoczynku, czyli II Ogólno-
polski Salon Caravaningowy. 

MotorShow, czyli święto motoryzacji w Poznaniu
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Nowe TRENDy dla kobiet
Toyota i Simple Creative Products 
stworzyły modny samochód dla 
nowoczesnych kobiet. Owocem tej 
współpracy jest limitowany do licz-
by 500 sztuk Yaris Trend by Simple. 

Yaris by Simple otrzymał szereg mody-
fikacji stylistycznych. Seria limitowana 
bazuje na wersji Premium, do której do-
dane zostały: specjalnie zaprojektowa-
ne aluminiowe felgi 16” Trend,     lampy 
przeciwmgielne, elementy chromowa-
ne (listwa boczna, kontur lamp prze-
ciwmgielnych, lusterka), tylny słupek 
w kolorze czarnym, tylne lampy LED,  
fluidyczne linie dekoracyjne nadwozia,    
tylny spoiler, białe elementy wykoń-
czeniowe kierownicy i dźwigni zmiany 
biegów oraz deski rozdzielczej,     białe 
elementy wykończeniowe paneli drzwi 
oraz tapicerki foteli,   nowy kształt kon-
soli środkowej.

Yaris Trend by Simple dostępny jest 
z nadwoziem 5-drzwiowym i silnikiem 

benzynowym 1.33 o mocy 99 KM z 
manualną, sześciostopniową skrzynią 
biegów, lub bezstopniową skrzynią au-
tomatyczną typu CVT. Ze względu na 
limitowaną serię, do wyboru są tylko 
dwa kolory: biały perłowy lub srebrny 
metaliczny.

Każdy z oferowanych w Polsce Ya-
risów Trend by Simple jest oznaczony 
specjalnym numerem seryjnym oraz 
oznaczeniami Simple. Sto pierwszych 
pań, które zdecydują się na zakup li-
mitowanej edycji, otrzyma również 
torebkę z najnowszej kolekcji Simple w 
limitowanej białej serii.
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Auris na szczycie
Po wprowadzeniu na europejski 
rynek nowej Toyoty Auris sprzedaż 
kompaktowego modelu japońskiej 
marki wzrosła o 32% w stosunku 
rocznym, przy spadku segmentu 
samochodów kompaktowych łącz-
nie o 12%.

Większym niż zakładano powodze-
niem w Europie cieszy się hybrydowa 
wersja Toyoty Auris II. W dwa miesią-
ce bieżącego roku roku Toyota Motor 
Europe zebrała zamówienia przekra-
czające plan na pół roku.

Toyota Auris odniosła także suk-
ces na polskim rynku. W pierwszych 
dwóch miesiącach tego roku zareje-
strowano 818 egzemplarzy, co dało 
udział w segmencie samochodów 
kompaktowych na poziomie 6,2%.
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Robert Kubica wybiera Citroëna DS3 RRC
Program sportowy Roberta Kubicy 
w sezonie 2013 stanie pod znakiem 
intensywnych występów na rajdo-
wych trasach. Polak będzie ścigał się 
za kierownicą Citroëna DS3 RRC. 

Rajdowy program krakowianina otwo-
rzy Rajd Islas Canarias będący trzecią 
rundą Mistrzostw Europy FIA. Następ-
nie Polak wystartuje w WRC2 począw-
szy od Rajdu Portugalii. Udział w tej 
serii będzie oznaczał siedem startów 
w tegorocznym sezonie. Kalendarz Ro-
berta Kubicy może w trakcie sezonu 
wzbogacić się także o dodatkowe run-
dy Mistrzostw Europy. Niewykluczone 
że biało-czerwono-niebieskiego Ci-
troëna zobaczymy również na szutro-

Fot. Citroën

wych trasach wokół Mikołajek podczas 
wrześniowego 70. Rajdu Polski. 
- Cieszę się, że po przerwie będę mógł 
powrócić do rywalizacji na wysokim 
poziomie - mówi Robert Kubica. - Start 
w Rally Islas Canarias będzie dla mnie 
ciekawym wyzwaniem i nie mogę się 
już doczekać rywalizacji na odcinkach, 
ale nie stawiam sobie konkretnych ce-
lów. Muszę jeszcze sporo się nauczyć 
na rajdowych trasach, zebrać doświad-
czenie przejeżdżając wiele kilometrów 
odcinków specjalnych.

Na prawym fotelu w rajdówce Ro-
berta Kubicy zasiądzie Maciej Baran, 
doświadczony pilot, który z Michałem 
Sołowowem zdobył kilkukrotnie wice-
mistrzostwo Europy i Polski. 

Mistrz nie zawodzi, Oskar nie odpuszcza, a Gacek znowu robi show
Kierowcy rajdowi z Kujaw i Pomorza 
tradycyjnie rozpoczęli swój sezon na 
toruńskim „Poligonie”. Okazją do ry-
walizacji była I runda „Mini-Maksa”.

Na starcie do walki o tytuł rajdowe-
go mistrza Torunia 2013 stanęło 35. 
zawodników. Kierowcy mieli do po-
konania 11 odcinków specjalnych zlo-
kalizowanych na betonowych alejkach 
wojskowego poligonu. Faworytem 
marcowego „Mini-Maksa” był Dariusz 
Topolewski (Mitsubishi Lancer), który 
nie zawiódł swoich kibiców i pewnie 

zwyciężył w zawodach. Oskar Lubień-
ski (Honda Civic) dawał z siebie wszyst-
ko i trzymał się bardzo blisko tylnego 
zderzaka Lancera. Szybka i czysta jazda 
zakończyła się ostatecznie 2. miejscem 
w „generalce”. Wysoką formą zabłysną 
również Maciej Erdmann. Tym razem 
kapryśna „Renia” nie zawiodła, a byd-
goski kierowca za jej kierownicą wy-
walczył trzecie miejsce na podium. Goś-
cinnie na „Poligonie” wystąpił Marcin 
Gagacki, który zafundował zwycięzcy 
MotoOrkiestrowej licytacji przejażdżkę 
na prawym fotelu rajdowego Lancera.
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