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Renault we współpracy z produ-
centem kosmetyków De Blangy przed-
stawia niezwykle oryginalny dodatek:
Twingo Nail Polish. To lakier do paznokci
dostępny w kolorach karoserii Twingo,
czyli niebieskim pastelowym, czerwonym
Flamme, czarnym Etoile
i żółtym Eclair. Lakier po-
zwoli użytkowniczkom
Twingo dopasować kolor
paznokci do karoserii ich
samochodów.

Twingo Nail Polish
oferuje jednak jeszcze

więcej. Podczas miejskich wy-
ścigów z przeszkodami okazji
do zarysowania lakieru samo-
chodowego nie brakuje: rowery,
skutery, wózki sklepowe oraz mistrzowie
parkowania... Trudno jest zachować

oryginalny blask la-
kieru, bez zarysowań.
Na szczęście ten ory-
ginalny lakier jest rów-
nież podręcznym ko-
rektorem do masko-
wania rys na karose-
rii. Wystarczy kilka po-

ciągnięć pędzelkiem i po rysie nie zo-
stanie nawet najmniejszy ślad.

Twingo Nail Polish jest innowacją,
która czyni życie piękniejszym i łatwiej-
szym. Ten niewielki dodatek w całkiem
nowym wydaniu z łatwością znajdzie
miejsce w każdej damskiej torebce.
Lakier do paznokci Twingo Nail Polish
jest dostępny w sklepie internetowym
Atelier Renault w cenie 8,90 euro. �

Polscy policjanci karali w zeszłym
roku blisko 250 osób dziennie, czyli wy-
stawili ponad 91 tys. mandatów  za ko-
rzystanie z telefonu podczas jazdy!* Tak
się dzieje, mimo że wszyscy zdajemy so-
bie sprawę, jak jest to niebezpieczne.
Jednak być może już wkrótce urządze-
nia mobilne będą w stanie rozpoznać,
czy ich właściciel porusza się samo-
chodem i wyciszą wszystkie powiado-
mienia na czas jazdy. Jednocześnie kie-
rowca wciąż będzie mógł korzystać
z niektórych funkcji telefonu, takich jak
nawigacja. Nie będą go już jednak roz-
praszały powiadomienia o nadchodzą-
cych połączeniach i wiadomościach.
Aplikacja zaoferuje także możliwość in-
formowania osób, które usiłują do-

dzwonić się do kierowcy, że ten jest chwi-
lowo nieosiągalny, ponieważ prowadzi
samochód.

Taka aplikacja to bardzo ciekawy
sposób na to, by ułatwić kierowcom re-
zygnację z używania smartfonu pod-
czas prowadzenia auta. W czasie jaz-
dy kierujący samochodem powinien
skupić się na wykonywanej czynności,
a sygnały powiadomień zachęcają do
wzięcia telefonu do ręki i przypomina-
ją o załatwieniu spraw, które tak na-
prawdę powinny poczekać do mo-
mentu dotarcia do celu. Warto też
pamiętać, że rozmowa telefoniczna
– nawet przy pomocy zestawu gło-
śnomówiącego powoduje rozprosze-
nie uwagi – mówi Zbigniew Weseli, dy-

rektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Re-
nault.

Za jazdę z telefonem w ręku można
otrzymać mandat w wysokości 200 zł
oraz pięć punktów karnych. Przede
wszystkim jednak należy pamiętać o ry-
zyku, jakie stwarza osoba korzystająca
z telefonu podczas jazdy. 

Kierowca, który spogląda w ekran
smartfonu, jednocześnie przestaje na
moment kontrolować to, co dzieje się na
drodze. Oprócz tego obsługuje samo-
chód tylko jedną ręką, co oznacza, że
nie jest w stanie oburącz trzymać kie-
rownicy ani tym bardziej zmieniać bie-
gów – dodają trenerzy Szkoły Bez-
piecznej Jazdy Renault.

* policja.pl
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250 kierowców DZIENNIE dostaje 
mandat za używanie telefonu!
Używanie smartfonu, gdy prowadzimy samochód,
może doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytu-
acji na drodze. Jak temu zapobiegać? Pomocna
może być odpowiednia aplikacja mobilna, nad
którą pracują wiodący producenci smartfonów.

Rysa na karoserii? Zamaluj ją lakierem do paznokci!
Renault wprowadza na rynek lakier do pa-
znokci, którym można też zamaskować
drobne, zarysowania na karoserii. Cztery ko-
lory lakieru są dopasowane do gamy kolory-
stycznej modelu Twingo.
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Sesja z udziałem MM odbyła się
w 1962 roku w kameralnych wnę-
trzach hotelu Bel-Air w Los Angeles.
Były to trzy długie cykle zdjęciowe zre-
alizowane przez Berta Sterna dla

magazynu „Vogue”. Wówczas po-
wstało łącznie 2.571 ujęć, z których
59 najbardziej niezapomnianych moż-
na zobaczyć na wystawie w DS
WORLD PARIS.

Wystawę zainicjował Olivier Lorqu-
in, prezes Muzeum Maillol i komisarz wy-
stawy, a scenografię przygotował Hubert
Le Gall. Zwiedzający będą mogli zanu-
rzyć się w świat glamour, naturalności
i emocji, a także podziwiać poza zdję-
ciami modele DS z obecnej kolekcji oraz
jeden rzadki egzemplarz z września
1966 roku: DS 21 Cabriolet Export. 

Jak mówi Julien Faux, dyrektor DS
World Paris, „Wystawa »Marilyn. Ostat-
ni seans«” to sposób na podtrzymanie
mitu tej wyjątkowej kobiety, która wy-
przedzała swoją epokę. To również
znakomita okazja do zestawienia po-
nadczasowej artystki o statusie ikony
z awangardowym duchem dzisiejszych
modeli z kolekcji DS. wywodzącymi się
od pierwszego DS – innej ikony 20. wie-
ku”.  

Salon DS WORLD PARIS mieści się
na 33 rue François 1er w Paryżu. Wstęp
bezpłatny. �

Marilyn. Ostatni seans
Odwiedzający Paryż do 6 stycznia 2018 roku będą mogli oglądać wystawę
fotografii „Marilyn. Ostatni seans” w salonie marki DS – WORLD PARIS.

BMW już po raz czwarty organizuje największy półmaraton prawo-
brzeżnej Warszawy. Start oraz meta wyścigu mają miejsce na oświetlonych
błoniach Stadionu Narodowego. Zawodnicy pobiegną najważniejszymi uli-
cami warszawskiej Pragi i Gocławia, m.in. Grochowską, Francuską, gen.
Fieldorfa, a także Wałem Miedzeszyńskim. Trasa biegu została zaprojek-
towana w taki sposób, by zgodnie ze światowymi trendami sprzyjać bi-
ciu rekordów, a także otrzyma atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF.

Otwarte treningi 4F
Aby wspomóc uczestników w osiągnięciu wyjątkowych wyników, BMW

wraz z organizatorami zapraszają na otwarte treningi przygotowujące do
startu w BMW Półmaratonie Praskim oraz towarzyszącej biegowi 4F Piąt-
ce Praskiej. Bezpłatne zajęcia odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:00
na stadionie warszawskiej Agrykoli (wejście od strony parku). Treningi są
otwarte dla wszystkich chętnych, bez względu na poziom zaawansowa-
nia. Trenerzy, na czele z medalistką mistrzostw Polski w maratonie i złotą
medalistką mistrzostw w długodystansowych biegach górskich Edytą Le-
wandowską, dopasowują zajęcia do zróżnicowanych możliwości uczest-
ników.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.bmwpolmaraton-
praski.pl �

4. Półmaraton Praski z BMW już 2 września!
Zawody po raz pierwszy odbędą się w odsłonie wieczornej. Kilka tysięcy
uczestników wyruszy na trasę po prawobrzeżnej Warszawie w sobotę o go-
dzinie 20:30.

Marilyn Moroe, „The Last Sitting” – Baby

W artykułach wykorzystano 
informacje i zdjęcia pochodzące z materiałów prasowych



Stelvio pierwszy SUV Alfa Romeo
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Trudono się dziwić, bo Stelvio jest
wyrazem emocji czerpanych z jazdy,
maksymalnych osiągów i sportowego
stylu. Nowy model zawiera w sobie au-
tentycznego „ducha” Alfy Romeo, a je-
go celem jest zmiana reguł gry w seg-
mencie kompaktowych SUV-ów kla-
sy premium.

Co wyróżnia nową Alfę Romeo Stelvio:
• niezwykła dynamika jazdy,
• sportowy design w 100 proc. Alfa Ro-
meo,
• innowacyjna technologia zapewniają-
ca maksymalne bezpieczeństwo,
• wyjątkowy komfort podróżowania,
• kompletna gama spełniająca wyma-
gania klientów prywatnych, firmowych,
jak i flotowych. 
Nową Alfę Romeo Stelvio można nabyć
od 160.700 zł brutto. �

Arteon, wyróżniający się dynamiczną sylwetką, zo-
stał po raz pierwszy zaprezentowany szerokiej pu-
bliczności w marcu w ramach salonu samochodowego
w Genewie, a teraz trafił do polskich salonów.

Co wyróżnia nowego VW Arteona:
• wyrazista stylistyka i funkcjonalne, przestronne
wnętrze,
• liczne systemy asystujące najnowszej generacji, np.
aktywny tempomat (ACC), który uwzględnia również
znaki drogowe
• nowy system multimedialny „Discover Pro” z 9,2-ca-
lowym ekranem pokrytym szklaną taflą i z systemem
sterowania przy pomocy gestów,
• podstawowa wersja Essence napędzana 1,5-litro-
wym silnikiem.
Nowy VW Arteon kosztuje od 127.690 zł brutto. �

intrygująca nowość
Volkswagena

Marka Alfa Romeo nie bez dumy zaprezentowała pierwszego SUV-a 
w swojej ponad 100-letniej historii. 

Arteon

Marka Volkswagen poszerza
swoją ofertę o nowy model.

Premiery



Czym zajmuje się Polskie Centrum Dewe-
loperskie i od jak dawna jesteście na ryn-
ku?

Zajmujemy się sprzedażą nieru-
chomości na rynku pierwotnym. Współ-
pracujemy z najlepszymi dewelopera-
mi w kraju, a portfolio domów i miesz-
kań, które oferujemy naszym klien-
tom, jest obszerne. Oprócz bazy sta-
rannie wyselekcjonowanego asorty-
mentu, proponujemy także pomoc do-
skonale rozeznanych na rynku nieru-
chomości specjalistów. Wysoki stan-
dard świadczonych usług w połącze-
niu z kompetencją i miłą atmosferą po-
zwalają klientom dostrzec różnice
w proponowanych inwestycjach oraz
dokonać właściwego wyboru przy za-
kupie wymarzonego mieszkania. Pol-
skie Centrum Deweloperskie to spółka,
która bazuje na ponad dwudziestolet-
nim doświadczeniu zdobytym pod-
czas pracy w firmach z branży dewe-
loperskiej i budowlanej. Dzięki temu
możemy świadczyć usługi na najwyż-
szym poziomie.

Jakie jeszcze korzyści płyną ze współpra-
cy z waszą spółką?

Z tytułu świadczonych przez nas
usług nasi klienci nie ponoszą żadnych
kosztów. Zakup mieszkania to często
najważniejsza transakcja finansowa
w życiu. Pracownicy Polskiego Centrum
Deweloperskiego to nie tylko sprze-
dawcy, ale również rzetelni doradcy, któ-
rzy są do stałej dyspozycji i przepro-
wadzą klienta przez najważniejsze eta-
py zakupu; począwszy od przesłania
oferty poprzez oglądanie obiektu do
podpisania umowy. Skracamy czas
przy wyborze mieszkania do minimum,
posiadamy dostęp do dużej ilości nie-

Mieszkanie 
z pierwszej ręki 
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Polskie Centrum Deweloperskie to spółka, która bazuje na ponad dwudzie-
stoletnim doświadczeniu zdobytym podczas pracy w firmach z branży de-
weloperskiej i budowlanej. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na
najwyższym poziomie – mówi Anna Sitnik, dyrektor ds. sprzedaży.
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ruchomości najlepszych dewelope-
rów.

Czy mogłaby pani przybliżyć zalety, jakie
ma zakup mieszkania na rynku pierwot-
nym?

Przy takim zakupie klient nie płaci
podatku od czynności cywilno-praw-
nych, który wynosi dwa procent ceny
transakcyjnej nieruchomości. Z tytułu
zakupu lokalu na rynku pierwotnym
otrzymujemy również rękojmię i gwa-
rancję. Kupując mieszkanie z pierwszej
ręki klient ma możliwość dostosowania
go do własnych potrzeb, poprzez np.
zmianę układu ścian działowych w pro-
jekcie, niekiedy zmianę instalacji na
wczesnym etapie inwestycji. Zaletą
jest również to, że nowe mieszkanie
można urządzić od początku do koń-
ca po swojemu, według własnego gu-
stu. Nowe mieszkania charakteryzują
się ciekawymi rozwiązaniami; nietu-
zinkowe kształty okien, duże prze-
szklenia, wygodne i funkcjonalne bal-
kony, taras, czy garderoby to elemen-
ty, które często wyróżniają nową ar-
chitekturę. Do budowy używane są
wysokiej jakości materiały
i starannie dobierane deta-
le wykończeniowe. Więk-
szość osiedli ma zapro-
jektowane windy, hale ga-
rażowe, zdarzają się wóz-
kownie i rowerownie, czę-
sto też lokale usługowo-
handlowe, w których mo-
żemy zrobić zakupy prak-
tycznie nie wychodząc
poza osiedle. Wizytówką

nowych inwestycji jest zazwyczaj sta-
ranie dopracowane zagospodarowanie
terenu.

Zatem nabywcy nowych mieszkań podle-
gają ochronie. Na czym ona polega?

Ustawa deweloperska obowiązuje
od kilku lat. Jej rolą było ograniczenie
ryzyka, które ponosi kupujący miesz-
kanie lub dom na rynku pierwotnym.
Wprowadziła m.in. nowy typ umowy
przedwstępnej, a mianowicie umowę

deweloperską, za-
wieraną w formie aktu
notarialnego. Po jej
zawarciu roszczenie
kupującego zostaje
zabezpieczone wpi-
sem w księdze wie-
czystej. Pieniądze ku-
pujących nie trafiają
już na zwykłe konto
bankowe, lecz na je-
den z dwóch rodza-
jów kont powierni-
czych, tj. na rachunek
otwarty (środki wy-
płacane są przedsię-
biorcy po zamknięciu
poszczególnych eta-

pów budowy) lub zamknięty (otrzy-
muje je po zakończeniu inwestycji). Do-
datkowo rachunek otwarty może być
zabezpieczony gwarancją bankową
lub ubezpieczeniową. Deweloperzy
muszą też przedstawiać swoim klien-
tom prospekt informacyjny zawierają-
cy najważniejsze dane o całej inwestycji
i ich mieszkaniach.

Gdzie w takim razie mieści się biuro firmy?
Dział sprzedaży mieści się na war-

szawskim Mokotowie, przy ul. Chełm-
skiej 21, w tym samym budynku co
WFDiF, z dogodnym dostępem do
parkingu. �



Co wyróżnia nowego Nissana Micrę: 
• odważna stylistyka na zewnątrz i no-
woczesne wnętrze wykończone mate-
riałami wysokiej jakości,
• zaawansowana technologia w połą-
czeniu z ergonomicznymi rozwiąza-
niami poprawiającymi poziom bezpie-
czeństwa, jak np.: system automa-
tycznego hamowania awaryjnego

z funkcją wykrywania pieszych, system
inteligentnej interwencji przy nieza-
mierzonej zmianie pasa ruchu, układ
rozpoznawania znaków drogowych,
adaptacyjne światła drogowe czy sys-

tem kamer 360°, który
w czasie jazdy ostrzega

o obiektach znajdujących się
w martwym polu,
• nagłośnienie BOSE Personal z gło-
śnikami między innymi w zagłówku
fotela kierowcy dostępne w najwyższej
wersji wyposażenia TEKNA. 
Nowy Nissan Micra kosztuje od 45 990
zł netto. �

Nissan
Micra

Co wyróżnia nowego 
Jeepa Compassa:

• prestiżowe wnętrze wyposażone
w funkcje klasy Premium i oferujące
wyjątkową technologię,
• ponad 70 dostępnych zaawanso-
wanych funkcji bezpieczeństwa
i ochrony, m.in: system ostrzegania
przed najechaniem na poprzedzający

pojazd oraz system ostrzegania przed
niezamierzoną zmianą pasa ruchu
– oba w standardzie we wszystkich
wersjach oferowanych w Europie,
• szeroki wachlarz pakietów finanso-
wania zakupu.
Nowy Jeep Compass trafi do pol-
skich salonów w lipcu 2017 r. i do ku-
pienia będzie od 99 800 zl brutto (dla
roku modelowego 2018).    �

raczej wyrośnięty…
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Jeep® Compass

Projektując nowego Nissana Micra,
producent pobrał miary od swoich pra-
cowników, aby skompletować 200-oso-

bową grupę testującą, maksymalnie
zróżnicowaną pod względem wzrostu 

i sylwetki. Tak powstało 
auto „skrojone 

na miarę”. 

Nowy Jeep 
Compass to 
połączenie 
niezawodnych 
możliwości 
terenowych, 
współczesnej 
stylistyki, doskonałej
dynamiki na drodze 
i szerokiego wachlarza
przyjaznych użytkow-
nikowi, zaawansowa-
nych technologii 
z zakresu łączności 
i bezpieczeństwa.

w nowej, atrakcyjnej 
odsłonie

W artykułach wykorzystano 
informacje i zdjęcia pochodzące z materiałów prasowych
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BMW serii 1 to auto dla kogoś, kto szuka ponadprzeciętnego poczucia
komfortu połączonego z właściwościami małego, miejskiego auta. Jeż-
dżąc BMW właściciel wzbudza w innych kierowcach respekt na drodze.
A jeśli nawet nie, to może nauczyć pokory tych, którzy po tym naj-
mniejszym przedstawicielu marki nie spodziewaliby się zbyt wiele.
Auto, którym jeździłam, miało moc 190 KM i przyspieszenie do 100 km
w 6,8 s. I uwierzcie mi, zaskoczyło kilku wątpiących. 

Auto jest więc szybkie, a przy tym bardzo stabilne przy prowadze-
niu. Dysponuje elastyczną 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów
Steptronic i wieloma systemami wspomagającymi jazdę. Auto stan-
dardowo wyposażone jest w kartę SIM i w razie kolizji wykona telefon alar-
mowy. 

BMW to również wysoka jakość wykończenia i niepowtarzalny de-
sign wnętrza. Najatrakcyjniej wygląda tapicerka kontrastująca kolory-
stycznie z nadwoziem, np. jasnobeżowa do niebiskiego, ale to już kwe-
stia indywidulana, tak jak i wybór tego kompaktowego poczucia kom-
fortu w postaci BMW serii 1. 

BMW serii 1 w najtańszej wersji kosztuje 97 100 zł brutto. �

Bmw 120d 
komfort w kompakcie

Choć ciężko sięgnąć 
pamięcią, BMW serii 1
pojawiło się na rynku
już w 2004 roku. Auto
wyróżniało się niedu-
żymi gabarytami oraz
nietypowym jak na
BMW ściętym tyłem.
Mimo to model przy-
padł do gustu klientom. 
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W ciągu ponad 40 lat producent sprzedał więcej niż 14 mln sztuk serii
3, co sprawia, że jest to najpopularniejszy i najlepiej sprzedający się model
w gamie BMW. 

Jakiś czas temu pisząc o innym aucie, wspomniałam, że moja mama ku
mojemu zaskoczeniu uznała, że zmienia swoje preferencje i odkąd zobaczyła
pewną japońską markę premium, porzuca stare tęsknoty i zaczyna marzyć
o azjatyckim aucie. Ale, jak można było przypuszczać, to, co tkwiło, w nas
przez dziesiątki lat, nie może przejść nam ot tak. To potwierdziło się, kiedy
zobaczyła i wsiadła do obecnie 6. generacji BMW 320d Touring. Stare wspo-
mnienia i marzenia wróciły – i raczej już zostaną. Będą celem do realizacji…
Tak sądzę, bo przede wszystkim to auto urzeka swoją stylistyką i drapież-
nością, którą nadają mu przednie lampy. Szczególnie pięknie wyglądają
w ciemności – uwielbiam na nie patrzeć z bliska! Ten dreszczyk emocji! To
jakby być blisko dzikiego kota. Pachnąca luksusem, ruda, skórzana tapicerka
znakomicie pasuje do ciemnoniebieskiego koloru nadwozia. Auto znakomicie
trzyma się zakrętów i wersji Touring jest też bardzo praktyczne, bo może po-
mieścić większe bagaże.

W ciągu tych ponad 40 lat seria 3 zmieniła się o 360 stopni, ale nadal bu-
dzi to samo pożądanie i wyzwala pozytywne emocje!

BMW serii 3 Touring można kupić od 132 300 zł brutto. �

BMW 320d
auto z historią

BMW serii 3 
to model, który 
już w latach 70. 
zachwycał 
użytkowników 
i przysparzał
fanów marce. 
I to nie zmieniło 
się do dziś.
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To auto budzi zachwyt. Widziałam to i odczuwałam, testując model w kolorze
niebieskim z białym dachem i lusterkami. Wiele osób zwracało na niego uwagę
i dziwiło się, co to za auto. Bo zmiana jest ogromna i nie ma już co porównywać
do poprzedniej wersji. Poprzednia C3 przypominała bączka, żuczka czy innego
tego typu owada. Ta to zdecydowanie wybieg w przyszłość. Prostota i ultrano-
woczesność. C3 budzi emocje, bo można go sobie niemal „zaprojektować” w za-
leżności od upodobań. Producent daje kilkadziesiąt opcji personalizacji auta, więc
może ono być tylko w naszym guście. Można popuścić wodze fantazji… Oczy-
wiście w granicach rozsądku, bo jednak cały czas wybieramy z tego, co propo-
nuje nam producent. Sami możemy swoje auto dodatkowo upiększyć już po za-
kupie. Nie dziwi więc, że Citroën przez pierwsze pół roku sprzedał ponad 100 tys.
sztuk tego modelu w Europie, pozyskując 60 proc. nowych klientów, którzy do-
konywali swoich wyborów pod wpływem emocji. Już to sobie wyobrażam…„O jaki
on słodki, uroczy, piękny, chcę go, chcę!”

Nowy Citroën C3 kosztuje od 39 900 zł brutto. �

Citroën C3
uroczy jak dziecko

Po mniej więcej
trzech latach 
od poprzedniej 
wersji świat 
zobaczył 
nowe wcielenie 
Citroëna C3. 
I oszalał!
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Fiat Fullback jak każdy pick-up wygląda na auto do pracy i przede wszystkim temu
ma służyć. Jednak przewóz towarów, jazda po polach, lasach czy innych bezdrożach
to nie wszystko, do czego stworzone jest to auto. Można z niego też korzystać jak
z każdego innego – jeździć po mieście, w dalsze trasy, itp. Oczywiście nie możemy
spodziewać się tu aż takiego komfortu jak w aucie osobowym, ale jednak te propor-
cje między autem pracującym a autem do użytku na co dzień są całkiem dobrze zbi-
lansowane. 

Z parkowaniem tym autem w warunkach miejskich nigdy łatwo nie będzie, ale ma-
jąc do dyspozycji automatyczną skrzynię biegów i całkiem dynamiczny silnik o mocy
180 KM można całkiem wygodnie podróżować. Przy większych prędkościach spa-
lanie paliwa robi się dość intensywne (ok. 12 l/100 km), a w kabinie dokucza hałas,
ale wszystko to jest znośne i akceptowalne. Nie potrzeba siły dobrze zbudowanego
mężczyzny, żeby manewrować Fullbackiem na parkingu, bo kierownica obraca się cał-
kiem swobodnie. W najwyższej wersji wyposażenia auto jest wystarczająco komfor-
towe, aby pełniło swoją rolę z powodzeniem w każdych warunkach. Zaletę niewątpliwie
stanowi duża przestrzeń i pojemna część bagażowa, w której tylne drzwi są bardzo
praktycznie oddzielone i górną część można otworzyć niezależnie, przewożąc np. ja-
kąś dłuższą rzecz. 

Fullback daje poczucie bezpieczeństwa, ale jestem ciekawa, czy kupiłaby go dla
siebie jakaś kobieta. Chętnie ją poznam…

Fiat Fullback kosztuje od 109.000 zł netto (z podwójną kabiną). �

Fiat Fullback
obroni się w każdej sytuacji

Fullback brzmi
poważnie, 
i bezpiecznie. 
Pojawił się trochę 
z zaskoczenia, 
by we współpracy
z Mitsubishi 
uzupełnić rodzinę 
Fiat Professional,
czyli aut 
pracujących. 
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Oczywiście z tym potem to przesada, mamy przecież klimatyzację. Ale
i ona nie zawsze pomoże, jak trzeba tym autem pomanewrować trochę na
parkingu pod centrum handlowym. Bo zaliczyć zakupy nawet ponad 5. me-
trowym Isuzu też czasem trzeba. Powiem jednak szczerze, że to jest duże
wyzwanie dla kobiety. Przez pierwsze dwa dni użytkowania tego auta mia-
łam zakwasy w okolicach barków. Później już było lepiej i potraktowałam jaz-
dę Isuzu jako dodatkowy (po tym, jak wyprowadzam dwa swoje niesforne
psy) trening siłowy. Mimo że, jak już wspomniałam, jest to według mnie auto
zdecydowanie „pracujące”, to dostarcza też swojemu nabywcy wszystkie
niezbędne ułatwienia techniczne, takie jak system Bluetooth, port USB czy
bezkluczykowe otwieranie drzwi. Dodatkowego komfortu dodaje też skórzana
tapicerka na siedzeniach. Niewątpliwym atutem tego auta jest zaskakują-
co niewielkie zużycie paliwa z poziomem średnim ok. 7 l na 100 km. Dlate-
go dla ludzi pracy, którzy starają się eliminować zbędne koszty, Isuzu D-Max
jest idealny!

Nowy Isuzu D-Max kosztuje 95 950 zł netto (z podwójną kabiną). �

Isuzu D-Max
stworzony do pracy…

Nowy Isuzu D-Max
pojawił się na pol-
skim rynku w marcu
tego roku znacznie
nowocześniejszy 
i udoskonalony. 
To auto, które 
kojarzy się z pracą 
w pocie czoła. I do
tego właśnie służy.
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Myślę też, że nie bez przyczyny producent postawił na kobietę, promu-
jąc nowe ASX. Po pierwsze, powszechnie wiadomo (choć mało który męż-
czyzna przyzna to publicznie), że to kobiety podejmują lub mają decydują-
cy głos jeśli chodzi o najważniejsze decyzje w gospodarstwach domowych.
A niewątpliwie zakup auta do ważnych decyzji należy. Po drugie ASX jest au-
tem, które może spełniać oczekiwania kobiet. Nowe ASX zdecydowanie wy-
ładniało i zrobiło się zgrabniejsze – dla kobiet ważna jest estetyka. Przede
wszystkim jednak kobiety cenią sobie praktyczność i bezpieczeństwo. Auto
jest na tyle nieduże, żeby swobodnie poruszać się nim i parkować w mieście,
a jednocześnie wystarczająco przestronne, aby wygodnie nim podróżować
z rodziną. O bezpieczeństwo jazdy dba szereg systemów kontrolnych, ale
przede wszystkim opatentowana przez producenta specjalna konstrukcja auta
(RISE), która zapewnia pasażerom aktywną ochronę podczas kolizji. ASX ma
też napęd 4x4, dzięki czemu możemy czuć się pewniej przy gorszych wa-
runkach na drodze. 

To tylko wyrywek z tego, co może zaoferować ASX i czym mogą kiero-
wać się kobiety decydując się na zakup tego auta. Przy okazji fajnie jest się
identyfikować z kimś, kogo darzy się sympatią, tak jak Anię Cieślak.

Nowe Mitsubishi ASX kosztuje od 67 990 zł brutto. �

Mitsubishi ASX
w kobiecym stylu

Wprowadzając na
rynek nowe wciele-
nie ASX, Mitsubishi
nie mogło wybrać
lepszej ambasa-
dorki tego modelu
w Polsce niż Anna
Cieślak – piękna,
utalentowana, 
lubiana i jedno-
cześnie skromna
aktorka.
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Klienci instytucjonalni również docenili TIPO, plasując model wśród sześciu najpopularniejszych marek w Polsce. Auto
dostępne jest zarówno w wersji hatchback, sedan, jak i kombi (Station Wagon). Zaspokaja więc różne potrzeby użytkowników.
Producent nie bez powodu szczyci się faktem popularności TIPO wśród klientów indywidualnych, podkreślając, że za-
kup auta jest jedną z ważniejszych decyzji, jakie podejmują rodziny. Co je przekonuje? Na pewno bardzo atrakcyjny sto-
sunek ceny auta do jego wyposażenia. Producent już w wersji podstawowej zapewnia klimatyzację manualną, radio
z USB czy światła do jazdy dziennej. Poza tym auto elegancko i przy tym nowocześnie się prezentuje oraz jest przestronne
i wygodne w każdej wersji nadwozia. Myślę, że nie bez znaczenia jest też fakt, że producent kojarzony jest z Polską, cho-
ciażby przez swoją fabrykę w Tychach, a Polacy coraz częściej kierują się patriotycznymi pobudkami. Ale zostawmy po-
litykę… Miałam okazję wybrać się TIPO w dłuższą podróż i był to bardzo udany wyjazd, również dzięki temu autu. Świet-
nie się sprawdziło w trasie, bez problemu pokonywało też kręte, wznoszące się drogi. Bogate wyposażenie, takie jak ekran
dotykowy czy tempomat pozytywnie wypływały na doznania z jazdy. TIPO jest jak dobry kompan podróży – dobrze się
z nim czujesz i da się do niego przywiązać.

Nowy Fiat TIPO HB kosztuje od 49 900 zł brutto.
*dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

Fiat TIPO
niezawodny kompan podróży
to długo wyczekiwany
model od Fiata. Warto
było czekać, bo TIPO
podbija polski rynek. 
W maju br. TIPO był 
na pierwszym miejscu
sprzedaży wśród klien-
tów indywidulanych*.
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Hyundai IONIQ to jedyne auto na świecie, które można nabyć aż w trzech
wersjach napędu: hybrydowym, hybrydowym plug-in i elektrycznym. Możemy
mieć więc auto z silnikiem benzynowym połączonym z elektrycznym, który uru-
chamia się przy niskich prędkościach, czyli np. kiedy jedziemy w korku. Nie zu-
żywamy wtedy benzyny. Druga opcja to hybryda plug-in, w której silnik elektryczny
dodatkowo zwiększa nam zasięg kilometrów do przejechania, i który możemy
naładować z wtyczki lub doładowywać podczas jazdy i w trakcie hamowania.
W tej wersji na silniku elektrycznym możemy jeździć nawet z większymi pręd-
kościami, pamiętając, że przy zwiększonych obrotach, przełączy nas na ben-
zynę. Jeżdżąc więc spokojnie i stabilnie, można na silniku elektrycznym dojeż-
dżać np. do pracy do miasta z okolicznych miejscowości, czyli praktycznie bez-
kosztowo. No i wersja w 100 proc. elektryczna, którą tylko ładujemy (np. w War-
szawie na specjalnych stacjach bezpłatnie) i jeździmy licząc się jednak z tym,
że mamy ograniczony (do ok. 250 km) zasięg. Czyli gdzieś dalej tym autem ra-
czej nie pojedziemy. Miałam okazję jeździć typową hybrydą, która jest niezwy-
kle dynamiczna ale przy tym bardzo ekonomiczna, bo w sumie zużywa śred-
nio ok. 4 l. paliwa na 100 km. Obie te cechy to zaleta współpracy dwóch silni-
ków. Mamy szybki start z miejsca i oszczędność przy niskich prędkościach. Same
plusy. Poza tym to auto bardzo fajnie i nowocześnie się prezentuje, przekonu-
jąc, że życie w stylu eko to bardzo pozytywny trend. 

Nowy Hyundai IONIQ kosztuje od 93 900 brutto. �

Hyundai IONIQ
w stylu ekoŻycie w stylu eko

jest już coraz 
częściej jedynym
słusznym wyborem
dla wielu z nas.
Jasne, że najlepiej
jeździć rowerem,
ale jeśli to nie wy-
starczy i auto jest
niezbędne – człowiek
eko nie wybierze
auta z napędem tra-
dycyjnym. Ma już
wybór i to duży…
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Toyota jako pierwsza wyprodukowała też model aut z napędem na wodór. Widać, że producent ciągle szuka i te-
stuje nowe technologie, pozwalające na uniezależnienie się od paliw kopalnych.

Zanim będziemy jeździć na wodór, już teraz możemy ograniczyć niekorzystny wpływ spalin samochodowych i cie-
szyć się z innych sprzyjających naszemu środowisku opcji, czyli hybryd lub aut elektrycznych. „Elektryki” jak wiado-
mo mają z góry określony zasięg przez ograniczoną pojemność akumulatorów. Dlatego, aby mieć możliwie najlep-
szy komfort, najlepszą opcją wydaje się być auto hybrydowe. Prius to auto ekstrawaganckie w swojej stylistyce, któ-
re może się podobać, ale nie musi. Jest na pewno autem niezwykle nowoczesnym i co się z tym silnie wiąże – bar-
dzo ekonomicznym w użytkowaniu, spalając średnio ok. 4 l. paliwa na 100 km. Auto wyposażone jest w szereg sys-
temów ułatwiających i dbających o bezpieczeństwo jazdy i to w podstawowej wersji wyposażenia. Mnie najbardziej
zachwyciła opcja automatycznego ładowania telefonu po położeniu go na półce pod środkową konsolą kokpitu Priu-
sa. Nic już więcej nie potrzeba…

Nowa Toyota Prius kosztuje od 119 900 zł brutto. �

Toyota Prius
lider innowacji

Toyota jest niewątpliwie pionierem ekologicznej jazdy i aut hybrydo-
wych, których sprzedała na świecie w ciągu 20 lat ponad 10 milionów.
Te lata doświadczeń sprawiają, że pod względem technologii mamy do
czynienia ze znawcą.
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Nowy Mercedes A stał się dynamicznym autem o sportowym zacięciu,
a nie, jak wcześniej, autem na dojazdy do miasta dla małej rodzinki. Moja sio-
stra taki miała, koleżanka też. Różnic nie da się opisać, to przepaść. Zupeł-
nie nowe auto, tak jakby tego poprzedniego w ogóle nie było…To wcześniej
to było jakieś małe, niepozorne pudełeczko, najczęściej w nudnym, srebrnym
kolorze. Teraz drapieżny charakter dodatkowo podkreślany jest kolorem krwi-
stej czerwieni lub głębokiego niebieskiego. Takie widzę najczęściej. Jest też,
ale to rodzynek, takie A, które widuję czasem na warszawskim Grochowie
w kolorze przepięknej, głębokiej zieleni (takiej jak na zdjęciu), ale takie niety-
powe kolory to rzadkość. Dlatego na pewno są tak zauważalne. Obecne ge-
neracje Mercedesów (oprócz SUV-ów i innych terenowych) mają jeszcze jed-
ną niezwykłą cechę, że jak patrzymy w boczne lusterka i widzimy za nami Mer-
cedesa, to ze względu na jego maskę i iniemal dentyczne przednie lampy
w każdym nowym modelu, nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy jedzie za nami
klasa A, czy może E. W każdym razie Mercedes jest autem niezwykłym i do-
stosowanym do indywidualistów. Tam jest tak od zawsze, inaczej niż w innych
markach, że dźwignia zmiany biegów jest z prawej strony kierownicy, usta-
wienia foteli na drzwiach, a sterowanie wycieraczkami tam, gdzie drążek do
obsługi świateł, czyli z lewej strony. Do tego trzeba się przyzwyczaić, jeśli jeź-
dzi się innym autami. Ale z Mercedesem jest tak, że jego się nie zmienia, ewen-
tualnie na nowszy, albo chcąc być trendy – starszy, zabytkowy model. 

Nowy Mercedes klasy A kosztuje od 91 600 zł brutto. �

Mercedes A
tylko dla ciebie!

Mercedes klasy A
przeszedł totalną 
rewolucję i objawił
się po niej w 2012 r.
w nowym wcieleniu,
nie przypominającym
(na szczęście) w żad-
nym szczególe swo-
jego poprzednika. 
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Peugeot 3008 to kolejny przykład całkowitego zerwania z przeszłością jeśli cho-
dzi o kolejną generację modelu. Poprzednia to niezły odjazd stylistyczny projek-
tantów. Przypomina jakąś dziwną postać, ale nie wnikajmy. Nie ma co się skupiać
na tym, co było. Teraz jest szok i niedowierzanie! To auto jest niezwykle urodzi-
we. Zwłaszcza pięknie skrojony tył i lampy wyglądające (niezmienne) jak trzy lwie
pazury, są szczytem elegancji i klasy w aucie typu SUV. Przód tego auta jest rów-
nie intrygujący. Europejscy dziennikarze docenili zarówno stylistykę nadwozia, jak
i niezwykłe wnętrze auta. Peugeot wprowadził już w kilku modelach i, jak widać,
kontynuuje, bo są powody, własną ideę i-Cockpit, czyli innowacyjną koncepcję sta-
nowiska kierowcy. Jej główną cechą jest mała, niemal gokartowa kierownica i kok-
pit umiejscowiony nad nią na wysokości oczu kierowcy. Zegary są w pełni elek-
troniczne i składają się z trzech pól, których dane do wyświetlania można dopa-
sować do swoich preferencji. W Peugeot 3008 mnie zachwyciła też możliwość wy-
boru zapachu, który delikatnie unosi się we wnętrzu auta oraz możliwość wybo-
ru trybów jazdy od Eco do sportowego. Esteci zwrócą też uwagę na pięknie do-
braną i zrobioną z odpornych na zabrudzenia materiałów melanżową tapicerkę.
To cechy, na które ja zwróciłam uwagę, a które wydaje mi się, że były też w gru-
pie tych wszystkich cech, które zdecydowały, że Peugeot 3008 został ogłoszony
„Car of the Year 2017”.

Nowy Peugeot 3008 kosztuje od 89 900 zł brutto. �

Peugeot 3008
doceniony przez znawców
Nie bez powodu 
Peugeot 3008 
zdobył w tym roku
tytuł „Car of 
the Year 2017”. 
To auto zostało
wyróżnione przez
jury składające
się z 58 europej-
skich dziennikarzy. 
Tego nie można 
nie zauważyć…
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Sam producent był mocno zaskoczony takim wyborem. A ja zastanawiam się,
czy to prawda, czy raczej marzenia tych, którzy głosowali… Według danych z Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które opublikował Instytut Badań Rynku
Motoryzacyjnego SAMAR za niemal połowę 2017 roku, w rankingu 30 zareje-
strowanych w największej liczbie marek premium są dwa inne modele Lexusa, ale
nie IS. Dlatego wydaje mi się, że wyniki tego plebiscytu są, niestety, raczej ży-
czeniowe. Niestety! Bo życzyłabym każdemu takiego auta służbowego i to na każ-
dym poziomie zatrudnienia, na którym przysługuje auto! Dlaczego handlowiec,
który nie przewozi jakichś dużych przedmiotów, miałby nie jeździć Lexusem IS?
Zgadzam się z twierdzeniem, że auto służbowe powinno być prestiżowe. Ono jest
wizytówką firmy. Wyobraźmy sobie, jakie wrażenie zrobi i co pomyśli sobie o pra-
codawcy klient, do którego przyjedzie pracownik firmy niebieskim Lexusem IS 300h
z czerwoną, skórzaną tapicerką w środku? Myślę, że pracownik zagadnięty o auto
(nie wyobrażam sobie, żeby nie został zapytany, jak się jeździ itp.), powie o tym,
jak fantastycznie to auto się prowadzi i jakie ma niezwykłe osiągi (średnie zuży-
cie paliwa ok. 5 l/100 km, przyspieszenie w 8,3 do setki i moc 223 KM). Pokaże
też, jak prestiżowo to auto wygląda w środku i zaprezentuje ruchome zegary nad
kierownicą, o różnych dodatkowych funkcjach tylko wspomni, bo klient zaniemówi.
Takie to auto…

Nowy Lexus IS kosztuje od 136 000 zł brutto. �

Lexus IS
pobudza zmysły…

Producent ogłosił
niedawno, że jak
wynika z plebiscytu
serwisu motoryza-
cyjnego jednego 
z większych portali
informacyjnych 
w Polsce, Lexus IS
jest według czytel-
ników tego portalu
najlepszym autem
służbowym. 
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Tylko z nazwą powstał problem. Niby prosta – nie czyta się litery „c”, ale sły-
szałam mnóstwo, czasami bardzo twórczych wersji wymowy nazwy tego mode-
lu. Sama też na początku miałam z nią problem, podobnie zresztą jak z nazwą
modelu IONIQ (ajonik). Dopóki nie usłyszałam nazwy od wiarygodniej osoby, nie
byłam w stanie jej poprawnie wymówić. Wracając do Tuscona, o ile ix35 wizual-
nie mnie nie zachwycał, o tyle Tuscon prezentuje się bardzo stylowo. Auto nabrało
muskulatury i stało się bardziej opływowe w swoim kształcie. Szczególnie atrak-
cyjnie wygląda masywny przód z pięknie wykrojonymi, smukłymi lampami LED,
które dodają lekko drapieżnego uroku. Wnętrze auta również zyskało, dzięki lep-
szej jakości wykończenia, przestronności i nowoczesności środkowej konsoli. Uła-
twiającą życie nowością w Tusconie jest też otwieranie bagażnika za pomocą ru-
chu nogą. W aucie nie zabrakło też innych, wspomagających jazdę rozwiązań, jak
system wspomagający parkowanie czy system utrzymania pasa ruchu z opcją ko-
rekty toru jazdy.

Tuscon, jak to SUV-y, ma też tę ważną zaletę, że kiedy musimy zmierzyć się
z dziurami w jezdni, dołami poza nią, kałużami czy krawężnikami, nie musimy mar-
twić się o to, że gdzieś przytrzemy podwoziem czy że zniszczymy felgi. To doce-
niają kierowcy, stąd ta ciągle niegasnąca popularność SUV-ów. 

Nowy Hyundai Tuscon kosztuje od 77 490 zł brutto. �

Hyundai Tuscon
stylowy SUV

Model wprowa-
dzony na rynek 
w 2016 roku 
z powodzeniem za-
stąpił ix35, którego
przerósł zarówno
atrakcyjnym 
wyglądem, jak 
i funkcjonalnością. 
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Testy

Spotykamy ten model w różnych odmianach: Limousine, Va-
riant, Alltrack a nawet GTE, czyli hybrydy plug-in. Miałam okazję
delektować się jazdą Passatem w wersji Limousine Highline oraz
Alltrack. Passat sprawia, że prowadzący go staje się oazą spokoju,
bo nic na drodze nie jest w stanie go zaskoczyć. Auto naszpiko-
wane jest zaawansowaną technologią wspomagającą prowadzenie
i bezpieczeństwo zarówno osób znajdujących się w aucie jak i poza
nim. Posiada system awaryjnego hamowania w mieście z funk-
cją rozpoznawania pieszych czy też asystenta jazdy w korkach.
Auto zatrzyma się też samoistnie, jeśli zasłabniemy w trakcie jaz-
dy. W trasie nie zmęczymy się nadto włączając aktywny tempo-

mat i system Lane Asist, dzięki którym będziemy
podróżować z zaplanowaną prędkością, a auto bę-
dzie samoistnie trzymać się środka naszego pasa,
korygując w razie potrzeby skręt kierownicy. Wy-
bierając Alltracka, mamy ten sam komfort i bez-
pieczeństwo jazdy, poszerzony dodatkowo o wła-
ściwości off-roadowe. Auto ma napęd na cztery koła
i prześwit powiększony o 27,5 mm. Wizualnie róż-
ni się od zwykłego Passata zderzakami i specjal-
nymi osłonami podwozia, progów i nadkoli. Wy-
gląda szczególnie atrakcyjnie w kolorze habanero. 

Passat może zauroczyć, miliony klientów nie
mogą się mylić…

Nowy Passat Limousine w wersji Highline
kosztuje od 121 590 zł brutto, a Passat Variant
w wersji Alltrack 4Motion kosztuje od 149 990 zł
brutto. �

Volkswagen Passat

oaza bezpieczeństwa
Od ponad dwóch lat na drogach
widujemy Passata 8. generacji.
To najpopularniejszy model 
w szerokiej gamie VW, który
zdobywa rynek z powodzeniem
od początków lat 70. XX w.

W artykułach wykorzystano 
informacje i zdjęcia pochodzące z materiałów prasowych






