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Premiery na Poznań
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Hybrydowo-elektryczny
Motor Show
VPOZNAŃ.
V
VW TOUAREG MIAŁ EUROPEJSKĄ PREMIERĘ
MIRAI TO PIERWSZE SERYJNE AUTO NA WODÓR
VTOYOTA
V

P

oznań Motor Show są najważniejszą imprezą wystawienniczą branży motoryzacyjnej
w naszym kraju i jedną z bardziej liczących się w Europie.
Podczas tegorocznej edycji,
odbywającej się w kwietniu, tradycyjnie na terenach Międzynarodowych
Targów Poznańskich, zaprezentowano ponad 60 polskich premier, a także europejski debiut Volkswagena
Touarega. Pokazano też sporo modeli
koncepcyjnych oraz tzw. autonomicznych samochodów (poruszają się bez
kierowcy). Poza tym nie było chyba
producenta, który nie promowałby
aut hybrydowych czy elektrycznych.
A Toyota wystawiła pierwszy seryjnie
produkowany samochód na wodór.
Przedstawiamy najciekawsze naszym zdaniem premierowe auta. Niektóre z nich będą wkrótce dostępne
w salonach dilerów z naszego regionu.
Marka Citroen pokazała nowego
C4 Cactusa – ze zmienioną technologią i silnikami. W tym modelu
pojawiło się nowatorskie zawieszenie z progresywnymi poduszkami
hydraulicznymi, obiecując komfort,
z jakiego zawsze słynęła ta marka.
Rozpoznawalnym elementem marki
DS jest układ świateł typu Wings. Będzie on zachowany w modelu drugiej
generacji – DS 7 Crossback, oferującym innowacyjne rozwiązania pod
względem bezpieczeństwa i komfortu.
Nowy SUV Hondy CR-V ma bardziej atletyczną sylwetkę. Zmieniono
deskę rozdzielczą, są dwa 7-calowe
wyświetlacze. Będzie wersja hybrydowa z dwoma silnikami elektrycznymi
i jednostką benzynową o poj. 2 litrów.
Dostępna będzie też wersja z 1,5-litrowym VTEC Turbo. CR-V na benzynę
będzie też w opcji z 3 rzędami siedzeń.
Nazwa sportowego modelu Hondy
NSX pochodzi od słów „New Sports
eXperience”, gwarantując precyzyjne
i dynamiczne reakcje na polecenia
kierowcy. Sercem hybrydowego układu jest turbodoładowany benzynowy
silnik V6 o poj. 3,5 litra, z nową 9-stopniową, 2-sprzegłową przekładnią oraz
elektrycznym silnikiem. Przy przedniej osi zamontowano dodatkowo
zespół dwóch silników elektrycznych.
Nowa Kia Ceed to zupełnie nowa
konstrukcja: nowa płyta podłogowa,
nowoczesne technologie zwiększające
jakość jazdy, bezpieczeństwo i komfort obsługi. Jako pierwszy model tej
marki będzie wyposażony w system
jazdy półautomatycznej (utrzyma auto na pasie ruchu do 130 km/h). Kia
Proceed Concept to z kolei zapowiedź
kolejnej, po hatchbacku i kombi, wersji nadwozia nowego Ceeda. Ciekawostką jest, że na karoserię nałożono
19 warstw lakieru, a fotele kubełkowe
owinięto 100-metrowym elastanem.

Nowa odsłona Hondy CR-V
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Koncepcyjny model Skoda Vision E
Tzw. bajerem jest podświetlany obrys
bocznych szyb.
Mercedes zaprezentował sporo nowości na czele z ekskluzywnym modelem
AMG Project. To dwuosobowa hybryda
z technologią bolidu Formuły 1. Supersportowa bryka ma mieć moc 1000 KM,
przyspieszać do 200 km/h poniżej 6
sekund i osiągać prędkość 350 km/h.
Świetnie prezentuje się też 4-drzwiowe
coupe CLS, ikony designu. Nowa wersja
oferuje m.in. zawieszenie pneumatyczne
i system kontroli komfortu.
Przebojem stoiska Peugeota był
nowy model 508. Dynamiczna sylwetka zachwyca elegancją, a charakter
coupe podkreślają drzwi bez obramowania. We wnętrzu zastosowano
innowacyjny kokpit: kompaktową
kierownicę, 10-calowy ekran dotykowy i zegary na wysokości wzroku
kierowcy. Można go zarezerwować online w limitowanej serii First Edition.
Skoda Fabia po liftingu charakteryzuje się nowoczesnymi systemami
bezpieczeństwa, możliwością personalizacji oraz zastosowaniem najnowszej technologii, w tym ledowych
reflektorów i 7-biegowej skrzyni automatycznej. Prezentowano również

pierwszy w historii marki model
koncepcyjny, częściowo autonomiczy – Skodę Vision E. Jej elektryczne
silniki o mocy 306 KM mają zagwarantować zasięg do 500 km i prędkość
180 km/h.
Wśród nowości Toyoty pokazano m.
in. ich najmniejsze dziecko, czyli Aygo
z przeprojektowanym frontem i odświeżonym tyłem. Auto wyposażono
w cichy silnik o zwiększonej mocy –
do 72 KM. W standardzie są światła
ledowe z przodu i z tyłu. Natomiast
Toyota Mirai to auto na wodór. Jest
pierwszym masowo produkowanym
samochodem tej marki z napędem
elektrycznym zasilanym ogniwami paliwowymi. Tankowanie trwa
3 minuty, a pełen zbiornik wodoru gwarantuje zasięg w granicach
500-700 km.
Europejska premiera Volkswagena, czyli nowy Touareg to m.in. kokpit z szerokim i szybkim dostępem
do multimediów. A do tego zespół
napędowy, zawieszenie pneumatyczne, układ tylnej osi skrętnej i system
zapobiegania przechyłom nadwozia
gwarantujące dynamikę i bezpieczeństwo. lew
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Jakość czy cena? Raczej
taka jakość, jaka cena
VBOGATY
V
RYNEK SAMOCHODOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

J

akie wybrać części zamienne
do naprawy auta: oryginalne czy
zamienniki? ? Znacząca część
kierowców staje przed takim
dylematem i najczęściej zdaje
się na doradztwo swego mechanika. Autoryzowane serwisy używają
tylko oryginalnych części, pozostałe
warsztaty stosują różne praktyki.
Oryginalne części, które przeznaczone są na pierwszy montaż
fabryczny, dostępne są w autoryzowanych stacjach obsługi i są sygnowane konkretną marką samochodu.
Wielu kierowców korzysta wyłącznie
z usług takich firm i dla nich kwestia
dostawcy części nie ma znaczenia.
Dla zdecydowanej większości kierowców dość wysoka cena oryginalnych części stanowi jednak problem.
Na szczęście, rynek zamienników oryginalnych części jest bardzo szeroki.
– Przekonanie, że generalnie

FOT. KOM
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Nie każdy tani zamiennik musi być gorszy od oryginału, ale na jakości nie
można oszczędzać
są to elementy gorszej jakości, w dodatku o skróconym czasie eksploatacji, nie jest prawdą. Zamienniki
sklasyfikowane są wedle kategorii

i pierwszą z nich jest grupa części
premium. Są to części mające jakość
tzw. oryginałów i produkowane
są zazwyczaj na tych samych liniach
montażowych. Zasadnicza różnica
pomiędzy nimi to brak oznakowania
konkretną marką samochodową i –
co najważniejsze dla klienta – cena
średnio niższa co najmniej o jedną
trzecią – tłumaczy Piotr Więckowiak,
właściciel warsztatu samochodowego
z Leszna.
Do drugiej kategorii zamienników
należą części o akceptowalnej jakości. W tym przypadku dostawcami
są wyspecjalizowane firmy działające na rynku wtórnym, często z certyfikatami w pełni dopuszczającymi
je do eksploatacji. W tym segmencie
jest najwięcej producentów, a wybór
konkretnego zależy od kierowcy.
– W tej kategorii cena zależy przede wszystkim od polityki dostawcy,
a tym samym wysokości oczekiwanej
marży. W zależności od rodzaju części
zamienniki mogą być dwa-trzy lub
nawet 20-30. Które wybrać? Osobiście stosuję metodę ograniczonego zaufania. Korzystam ze sprawdzonych
dostawców, na części których klienci
nie zgłaszają reklamacji. Moje propozycje przedstawiam kierowcom i oni
w większości je akceptują – twierdzi
Piotr Więckowiak.
Trzecia kategoria części zamiennych mieści się w kategorii „niska
cena – niewiele jakości”. O ile takie
rozwiązanie można jeszcze zastosować w przypadku drobnych elementów karoserii, czy wyposażenia, o tyle
nie wskazane jest to przy częściach
napędu czy zawieszenia, gdzie jakość
zamienników decydująco wpływa
na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podróbki kuszą niską ceną, a
niektórzy kierowcy mylą je z pełnowartościowymi zamiennikami, choć
części te nie posiadają certyfikatów
jakości. Zastosowanie np. taniego
paska rozrządu, o kilkakrotnie niższej jakości od oryginału grozić może nawet zniszczeniem podzespołów
silnika. kom
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Toyota Corolla najpopularniejszym
kompaktowym sedanem w Polsce

T

oyota Corolla cieszy się największym
powodzeniem wśród polskich nabywców w segmencie kompaktowych sedanów. Model odpowiada za ponad 26%
sprzedaży w tej części rynku – w pierwszym
kwartale 2018 roku zarejestrowano 1 763
egzemplarze Corolli.

VVCorolla najpopularniejszym
kompaktowym sedanem w Polsce;
V1V 763 rejestracji Corolli w pierwszym
kwartale 2018 roku;
V26,43-procentowy
V
udział w segmencie;
VVCorolla jest najlepiej sprzedającym się
samochodem na świecie (192 422 egz.
w styczniu i lutym);
VVCorolla 2018 z nowym lakierem Metal
Stream;
VVCorolla 2017 teraz w promocyjnych
cenach od 57 900 zł z rabatami
do 12 000 zł.

Bardzo dobry wynik Corolli w Polsce
wpisuje się w globalne trendy. Jak podaje
portal Focus2Move, w styczniu i lutym Corolla ponownie potwierdziła swoją pozycję
światowego bestsellera, uzyskując sprzedaż 192 422 egzemplarzy. Wynik ten jest
o 4,4% wyższy niż w analogicznym okresie
2017 roku.
Zmodernizowana Corolla zadebiutowała
w lipcu 2016 roku, na 50-lecie modelu. Klasyczna linia sedana została podkreślona
nowoczesnym wyglądem przodu, z wąskim
górnym grillem przedłużonym światłami
w technologii LED. Światła do jazdy dziennej
LED są oferowane w standardzie, natomiast
w wyższych wersjach wyposażenia lub w pakietach są dostępne pełne lampy przednie
LED i światła tylne LED. Auto otrzymało
także całkowicie nowe wnętrze, z 7-calowym,
dotykowym ekranem, wielofunkcyjnym,
4,2-calowym wyświetlaczem komputera pokładowego i system multimedialnym Toyota
Touch 2 z nowym oprogramowaniem nawigacji oraz pełnym pakietem map.

Już od drugiej z kolei wersji wyposażenia Premium standardowo jest instalowany system Toyota Safety Sense, który
zapobiega kolizjom i łagodzi ich skutki
w różnych sytuacjach drogowych. Urządzenie rozpoznaje także znaki drogowe
i ostrzega o opuszczeniu przez samochód
pasa ruchu. Corolla otrzymała ulepszone
zawieszenie i dodatkowo usztywnioną
karoserię.
Gama napędów składa się z silnika 1.33
Dual VVT-i o mocy 99 KM, 1.6 Valvematic
o mocy 132 KM oraz jednostki wysokoprężnej 1.4 D-4D o mocy 90 KM. Najmocniejszy silnik benzynowy jest dostępny
z automatyczną, bezstopniową skrzynią
biegów.
Toyota Corolla jest teraz dostępna w promocyjnych cenach od 57 900 zł w ramach
oferty wyprzedaży rocznika 2017. Rabaty
sięgają 12 000 zł. Nowością w Corolli 2018
jest Metal Stream w odcieniu platyny, znany
z Toyoty C-HR.

Ruszyła przedsprzedaż nowej Toyoty AYGO

T

oyota AYGO po faceliftingu zadebiutuje
w Polsce w czerwcu tego roku. Auto
można już dziś zamówić w przedsprzedaży, zarówno w salonach, jak i przez
internet. Jest to okazja do nabycia najpopularniejszego samochodu segmentu A w atrakcyjnej formie finansowania, m.in.
w limitowanej edycji Prime dostępnej wyłącznie
w przedsprzedaży.

VVRuszyła przedsprzedaż Toyoty AYGO
po faceliftingu;
VVMożliwość zamówienia przez internet;
VVW przedsprzedaży cena od 37 900 zł
za wersję x z nadwoziem 5-drzwiowym;
VVEdycja specjalna Prime dostępna
wyłącznie w czasie przedsprzedaży;
VVAYGO Prime o unikalnym designie
i topowym wyposażeniu za 399 zł netto
w Leasingu SmartPlan;
VVNowa Toyota AYGO zadebiutuje w polskich
salonach w czerwcu.

Światowa premiera odświeżonej Toyoty AYGO odbyła się na Targach Motoryzacyjnych
w Genewie w marcu tego roku. Samochód otrzymał nowy design z trójwymiarowym znakiem X
na przodzie, mocniejszy silnik o lepszych parametrach i nowe elementy wyposażenia, w tym
tylne światła LED w standardzie, które wyróżniają AYGO na tle segmentu A. Oferowane bez
dopłaty we wszystkich wersjach wyposażenia
światła do jazdy dziennej LED zostały zintegrowane z przednimi reflektorami.

z 7-calowym kolorowym wyświetlaczem i ka- Toyota x-touch z 7-calowym, kolorowym ekramerą cofania, przyciemniane tylne szyby i lampy nem dotykowym, kamerą cofania oraz interfejprzeciwmgielne.
sem Android Auto i Apple CarPlay oraz światła
przeciwmgielne, klimatyzację manualną, skóDostępna wyłącznie w przedsprzedaży limi- rzaną kierownicę czy elektrycznie regulowatowana edycja Prime z pięciodrzwiowym nad- ne, podgrzewane lusterka zewnętrzne. Wersja
woziem i bardzo bogatym wyposażeniem jest Prime x-treme jest dodatkowo wyposażona
oferowana w programie Leasing SmartPlan w tapicerkę z elementami skóry. W obu odmiaza 399 zł netto miesięcznie. AYGO Prime wy- nach edycji Prime cena obejmuje dwukolorowe
stępuje w dwóch odmianach kolorystycznych – nadwozie z lakierem metalik.
Prime x-cite z metalizowanym lakierem Magenta
i czarnym dachem oraz czarnej Prime x-treme
Nowa Toyota AYGO to drugi po Toyocie CNajtańsza odmiana nowego AYGO dostęp- ze sportowymi zdobieniami w kolorze Cyan.
-HR model marki, który można zamówić przez
na w przedsprzedaży to wersja x z nadwoziem
internet. Tą formą objęta jest limitowana edycja
5-drzwiowym, dostępna od 37 900 zł. Obok świaOdmiana Prime to najwyższa wersja wyposa- Prime. Formularz zamówienia jest dostępny
teł tylnych i do jazdy dziennej LED, jest ona żenia, która zawiera m.in. system multimedialny na stronie toyota.pl.
wyposażona w projektorowe reflektory główne,
tylny spojler, 14-calowe stalowe felgi z kołpakami i oponami 165/65 R14, monochromatyczny
wyświetlacz na tablicy rozdzielczej, 6 poduszek
powietrznych oraz system wspomagający pokonywanie podjazdów.
Nowy pakiet Style dla wersji x-play obejmuje teraz nowy wzór aluminiowych obręczy kół, system multimedialny x-touch
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Sposoby na przewożenie rowerów
VV REKLAMA

miejscu znajduje się wypożyczalnia rowerów, a jeśli już na nią trafimy, to nie
zawsze spełnia nasze potrzeby lub jest
po prostu drogo. Jeśli jesteśmy posiadaczami dwóch kółek to nie pozostaje

nam nic innego, jak wziąć je ze sobą. No
właśnie, ale jak przewieźć je bezpiecznie? Jest na to kilka sposobów.
Jeżeli jesteśmy właścicielami kombi
czy minivanów, rowery śmiało możemy

umieścić w bagażniku. Wtedy warto zakupić pokrowiec, aby ochronić zarówno
rower, jak i auto przed zabrudzeniem.
Sprzęty zazwyczaj jadą „w kawałkach”,
a bezpieczniej będzie jeśli przymocujemy

je taśmą lub pasami transportowymi
do zaczepów umieszczonych w bagażniku.
Kolejnym sposobem jest montaż
rowerów na dachu auta.
– Jest to popularne i dość tanie rozwiązanie. Niestety, wymagające wiele
cierpliwości i wprawy. Montowanie
bagażnika, a następnie mocowanie rowerów nie należą do łatwych czynności.
Najlepiej jeśli czynność tę wykonują
dwie osoby. Ponadto w czasie jazdy autem odczuć można, że podnosi się środek ciężkości i rosną opory powietrza,
a można się o tym przekonać szczególnie podczas podmuchów wiatru – wyjaśnia Łukasz Tobiała, pracownik sklepu
rowerowego w Lesznie.
Pod uwagę trzeba także wziąć zmianę wysokości pojazdu. Plusem jest natomiast to, że nie zajmują dodatkowego
miejsca w bagażniku oraz nie ograniczają widoczności.
Kolejnym rozwiązaniem jest bagażnik rowerowy na tylną klapę, ale nie jest
to sposób do zastosowania we wszyst-

FOT. NAT

T

rwa sezon rowerowy, który jest
częstą formą aktywności fizycznej
Polaków, szczególnie w czasie wakacji. Wybierając się na urlop często planujemy jazdę na rowerze. Nie w każdym

Najtańszym sposobem przewożenia
roweru jest umieszczenie go
w bagażniku
kich typach nadwozi. Trzeba też zwrócić uwagę na to, czy sprzęt nie zasłoni
tablic rejestracyjnych i świateł. Wadą
jest też to, że w łatwy sposób można
porysować lub wgnieść klapę, blokuje
się dostęp do bagażnika oraz stawiany
jest duży oporu podczas jazdy.
Ostatnią opcją są bagażniki montowane na hak, na którym możemy zamontować specjalną platformę na rowery.
– Jest to drogie rozwiązanie, ponieważ
trzeba zakupić hak holowniczy, którego
założenie nie należy do najtańszy. Poza
tym tego typu bagażniki także nie są tanim zakupem. Zasłonięta jest też część tylnej szyby, co nieco ogranicza widoczność.
Natomiast do zalet możemy zaliczyć m.in.
łatwość i szybkość montażu bagażnika jak
i rowerów oraz wykorzystywanie haka
do innych celów, a bagażnika w innych
autach – dodaje Ł. Tobiała.
Jest więc wiele sposobów na przewożenie rowerów autem. Trzeba jednak
znać możliwości samochodu oraz przeanalizować wszystkie plusy i minusy wymienionych rozwiązań. Natalia Kurpisz
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Zadbaj o ładny zapach w samochodzie

FOT. KOM

W

każdym pojeździe po dłuższej
eksploatacji pojawiają się zapachy powodujące dyskomfort
u kierowcy i pasażerów. Dzieje się tak
z różnych powodów, choćby palenia papierosów, czy niedrożnych kanałów wentylacyjnych. Kilka prostych, nie zawsze
drogich sposobów, pozwoli na szybkie
i w miarę skuteczne pozbycie się przyczyn niekomfortowych odczuć.
Choć palących papierosy jest coraz
mniej to jednak spora ich część robi
to także w pojazdach, nie zważając
na negatywny do tego stosunek pasażerów auta. Nawet jeśli w miarę
systematycznie usuwa się niedopałki
z popielniczki, to jednak tytoniowym,
trudnym do całkowitej likwidacji aromatem, przesiąkają materiałowe przeszycia. Redukcję nieprzyjemnej woni
należy zacząć od dokładnego mycia
popielniczek i zakupu neutralizatora
zapachów. Gdy zapach jest bardzo intensywny warto wyprać tapicerkę wraz
z podsufitką i dokładnie wyczyścić deskę rozdzielczą. Przy małej skali zanieczyszczeń można spróbować to zrobić
samemu używając preparatów w postaci aktywnej piany. Ale gdy palacz długo
użytkuje pojazd, warto rozważyć zlecenie usługi wyspecjalizowanej firmie,
co będzie się jednak wiązało ze sporym
wydatkiem rzędu150-300 zł.
Przy okazji corocznego przeglądu
auta lub instalacji klimatyzacji należy wymienić filtr kabinowy. Sprawnie
działający filtr zatrzymuje większość
alergicznych pyłków i drobin kurzu,
ale mogą się w nim znaleźć części organiczne, np. liście, które mogą gnić
i dodatkowo ograniczać przepływ powietrza, co niekorzystnie wpływa nie
tylko na jakość powietrza w kabinie, ale
też i na funkcjonowanie silnika.
W przypadku potrzeby cyklicznego
odświeżenia zapachu w aucie przy okazji wymiany filtra kabinowego można
dokonać ozonowania, jednej z najbardziej skutecznych metod na pozbycie się
przykrych zapachów. Roztocza i grzyby,
które we wnętrzu samochodu mają dogodne warunki do rozwoju, są w pojeździe izolowane od niekorzystnych
warunków atmosferycznych, a okruchy pożywienia czy starty naskórek
stanowią dla nich świetną pożywkę.
Sposobem na walkę z mikroorganizmami jest ozonowanie wnętrza. Ozon jest
trójatomową cząsteczką tlenu. Rozkładając się uwalnia jeden z atomów, który
neutralizuje związki chemiczne w wyniku utleniania. Po zakończeniu procesu
ozonowania w aucie czuć świeży, intensywny zapach powietrza – identyczny
z tym, jaki pojawia się po burzy. Usługa
ozonowania wnętrza to koszt 50-100
złotych, warto ją powtarzać co roku.
Na samym końcu sposobów na poprawę jakości powietrza w aucie jest
rozpylenie w aucie mgiełki z dezodorantu lub zamontowanie odświeżacza
powietrza. To sposoby wybitnie doraźne, powinny być stosowane po wyczerpaniu innych możliwości. Mogą być
uzupełnione lub zastąpione mieloną
kawą umieszczoną w woreczkach w kilku miejscach w pojeździe. Takie rozwiązanie ma podwójne korzyści – nie
tylko wchłania niepożądany aromat,
ale zastępuje go przyjemną wonią. kom
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VV ARTYKUŁ SPOSOROWANY

Ekskluzywna taksówka prosto od Toyoty

T

oyota Proace Verso VIP to samochód, który ekskluzywność ma wpisaną nie tylko w nazwę. Z nieukrywaną satysfakcją przystąpiłem do jego testu,
szczególnie że kilka miesięcy temu miałem okazję
wziąć pod lupę jego wersję dostawczą.

wyposażono też w system wykrywania martwego pola i niezamierzonej zmiany pasa.
Jeśli już mowa o bezpieczeństwie, to warto wspomnieć,
że Proace Verso otrzymał aż 5 gwiazdek w testach Euro NCAP
i posiada w szereg funkcji w ramach systemu Toyota Safety
Sense, m.in. układ rozpoznawania znaków drogowych i 6
poduszek powietrznych, w tym dwie kurtynowe dla pasażerów tylnych rzędów. W długiej podróży pomoże wbudowany
masaż foteli kierowcy i pasażera oraz łatwy w obsłudze dotykowy komputer pokładowy z nawigacją.

Proace VIP często określany jest mianem „ekskluzywnej
taksówki”. Trudno się z tym nie zgodzić – już na pierwszy rzut
oka samochód robi wrażenie. Ładnie poprowadzona linia
nadwozia, aluminiowe felgi, przyciemnione szyby i intensywny kolor (w moim przypadku metaliczny, głęboki brąz)
robią wrażenie na przechodniach i innych uczestnikach drogi,
Wspomniałem już, że Proace VIP określany jest mianem
co mogłem zaobserwować jeżdżąc ulicami Leszna.
„ekskluzywnej taksówki”. Najwyższy standard i ponadprzeTestowany przeze mnie egzemplarz posiadał silnik 2.0 ciętne doznania zagwarantowano nie tylko kierowcy, ale
diesla o mocy 180 KM. To wystarczające parametry, by sa- przede wszystkim pasażerom, którzy z nim podróżują. Temochód rozpędzał się bardzo dynamicznie i mógł wygodnie stowana wersja Long pozwala na komfortową wyprawę dla
(i szybko) jechać po drogach w całej Polsce, nawet z pełną, 7 osób.
7-osobową załogą wewnątrz. Szczególnie, że sieć polskich
„ekspresówek” i autostrad stopniowo się rozbudowuje. Sam
komfort jazdy wzmaga też zastosowanie automatycznej
skrzyni biegów, której obsługa jest dziecinnie prosta. W razie konieczności, wciskając jeden guzik można zmienić tryb
na skrzynię manualną i za pomocą manetek przy kierownicy
całkowicie zmienić dynamikę jazdy.
Jak przystało na wersję VIP, samochód naszpikowany
jest „bajerami”. Jednym z bardziej interesujących jest układ
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia. Oznacza
to, że system sam wykrywa niebezpieczeństwo i wysyła
wizualne oraz dźwiękowe znaki ostrzegawcze kierowcy,
a w razie braku reakcji, sam zmniejsza prędkości i rozpoczyna
hamowanie awaryjne. W przypadku jazdy do 30km/h potrafi
wykryć i zatrzymać auto przed przechodniami. Samochód

System montowana foteli oferuje elastyczne rozwiązania: możemy je zestawić w 2 rzędach lub frontem do siebie,
jeśli pasażerowie chcą wygodnie rozmawiać. Również tu zadbano o komfort, ponieważ Proace Verso VIP jest bardzo
starannie wygłuszony. Większe szumy słychać dopiero przy
szybkiej jeździe z prędkością autostradową. Pasażerowie
mają też możliwość korzystania z rozkładanego stolika,
który pozwoli na umieszczenie na nim komputera lub do-

kumentów w przypadku konieczności pracy czy rozmów
biznesowych. Nawet przy pełnej, 7-osobowej obsadzie pasażerów, jest jeszcze sporo miejsca w przestrzeni bagażowej, którą można dostosowywać za pomocą kilku prostych
czynności. Zmiana układu foteli zajęła mi dosłownie kilka
chwil. Skórzane fotele, panoramiczny dach i automatyczne
otwierane drzwi również doskonale wpisują się w ekskluzywny charakter auta.

Podsumowując, Toyota Proace Verso VIP słusznie nazywana jest „ekskluzywną taksówką”. Komfort jazdy dla kierowcy i pasażerów jest na najwyższym poziomie. Samochód
ma zarówno ekskluzywny wygląd, jak i wnętrze: od mocnego i dynamicznego silnika po skórzane wykończenie tapicerki. Podróż tym samochodem należy do czystej przyjemności,
którą potęgują zainteresowane spojrzenia przechodniów.
Proace VIP ma jednak jeden „minus”: chyba po raz pierwszy
miałem dylemat czy wolę być kierowcą czy pasażerem?
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Drogo, ale w zbliżonej cenie
VREGION.
V
SPRAWDZILIŚMY CENY PALIW NA STACJACH PALIW W LESZNIE, RAWICZU I KOŚCIANIE
VV KIEROWCÓW UCIESZY INFORMACJA, ŻE CENY SĄ ZBLIŻONE A RÓŻNICA SIĘGA KILKU GROSZY NA LITRZE

VV PROMOCJA

Stacje paliw chociaż
funkcjonują pod
tym samym szyldem,
prowadzą różne podmioty
gospodarcze. Stosując
odmienną politykę cenową,
np. te które zarabiają
na dużym obrocie paliw,
zazwyczaj mają niższą
marżę
dr Jakub Bogucki
analityk rynku paliw
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krótce do każdego litra – w okresie w którym sprawdzaliśmy
benzyny i oleju napędowe- ceny – powinien oscylować od 4.99
go doliczone będzie 10 gro- do 5.10 zł za litr. Na stacjach Orlenu (rynszy. Parlament pracuje nad kowego potentata) w Rawiczu i Lesznie,
ustawą wprowadzającą nowy podatek, górną wartość przekroczono odpowiedktóry będzie przeznaczony w 85% na Na- nio o 9 i 5 groszy na litrze. W zakreślorodowy Fundusz Ochrony Środowiska nych widełkach mieści się Kościan,
i w 15% na Fundusz Niskoemisyjnego tam litr oleju napędowego kosztuje
Transportu, z którego finansowane 5.05 zł. Prognozowana cena benzyna
będą m.in. projekty dotyczące paliw 95 kształtuje się od 5.02 do 5.15, rówalternatywnych czy elektrycznych nież i tu więcej zapłacimy w Rawiczu
samochodów.
(5.24 zł) i Lesznie (5.19), a taniej tankują
Zapowiedziom z uwagą przysłuchują kierowcy w Kościanie – 5.12zł.
się kierowcy, bo ceny paliw i tak są już
Cenę benzyny 98 prognozowano
wyśrubowane, a jak mówią tankując w przedziale 5.35 – 5.47, w tym przydo zbiorników aut „taniej już było”. padku Leszno i Kościan zmieściły się
Dlatego przyjrzeliśmy się jak duże w prognozie, a w Rawiczu kierowcy
są różnice w cenie paliw, na stacjach zapłacą 5.59 zł.
w Kościanie, Rawiczu i Lesznie. I co najWzięliśmy pod lupę również ceny
ważniejsze czy odbiegają one od uśred- paliw sprzedawanych w obrębie miasta,
nionych cen dla całego kraju, podawa- ale przez różne sieci. Różnice pomiędzy
nych przez branżowy portal e-petrol.pl. stacjami paliw wynoszą maksymalnie
Według portalu olej napędowy kilka groszy. ds

W obrębie miasta ceny paliw są na zbliżonym poziomie. Różnice wynoszą
tylko kilka groszy

