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ABC zimowego kierowcy. O co zadbać
zanim zaskoczy nas pogoda
Vregion.
V
wymiana opon czy kół, akumulatora i kilku innych akCesoriów ułatwią nam
podróżowanie

VV REKLAMA

FOT. ARCHIWUM

W

prawdzie w polskich
warunkach zima
w ostatnich latach
nie bywa długa i sroga, ale potrafi też
spaść sporo śniegu
czy mocniej przymrozić. Zanim zaskoczy nas pogoda, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie samochodu
do niższych temperatur i nieco sroższego klimatu. Wszystko po to,by uniknąć niepotrzebnych niespodzianek.
– Po pierwsze – akumulator. Większość samochodów zimą nie odpala
z powodu słabego akumulatora, dlatego nie warto na nim oszczędzać. Słabe
ogniwo po prostu padnie przy odpalaniu, a wtedy już jest za późno na reakcję – przyznaje Piotr „Herbi” Rudzki,
leszczyński rajdowiec i instruktor nauki jazdy. – Natomiast nowy akumulator
wytrzyma bez dotknięcia kilka lat.
Kolejną jego zdaniem istotną sprawą w przygotowaniach do zimy jest
sprawdzenie płynu chłodniczego.
Chodzi o jego konsystencję, żeby nie
zamarzał.
– Przy dieslu warto wymienić
filtr paliwa. Oczywiście skrobaczka
do szyb i jakaś mała miotełka to podstawa. Pamiętajmy też o lince do holowania. Może się przydać szczególnie

Zimą pamiętajmy o akcesoriach, które pomogą w odśnieżeniu samochodu
po za miastem – wymienia Piotr sytuację pod tym względem mają
Rudzki.
użytkownicy aut parkujący je w gaSkrobaczka i miotełka przyda- rażu. Niestety większość pojazdów,
dzą się, gdy zaskoczy nas śnieg czy przynajmniej w Lesznie, garażuje
zamarznięte szyby. Komfortową „pod chmurką”. A kiedy ktoś rano
spieszy się do pracy, skrobaczka
i miotełka pod ręką mogą okazać się
na wagę złota. Pamiętajmy o gruntownym odśnieżeniu samochodu,
a nie tylko wydrapaniu niewielkich
powierzchni na oblodzonej szybie.
Względy bezpieczeństwa są najważniejsze. Można dodatkowo wspomóc
się płynem do odmrażania szyb.
Pod ręką warto mieć także w zapasie trochę płynu do spryskiwacza,
rzecz jasna zimowego. Nie zawsze
zdążymy sprawdzić jego stan przed

wyjazdem. Przy okazji – kwestia
wycieraczek, które zimą mogą się
więcej napracować. Dobrze jest przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz były
wymieniane. Być może nadszedł już
moment, by zainwestować w nowe.
Gdy temperatury zaczynają spadać, a w prognozach pogody straszą
pierwszym śniegiem, wraca pytanie:
co z oponami?
– Niestety, wielu kierowców wyrzuca pieniądze w błoto myśląc że opona zimowa używana to pełen sukces,
a wysoki bieżnik to już miód malina.
Na każdej oponie jest data. Podane
są cztery cyfry i np. 3012 oznacza
30 tydzień 12 roku. Pamiętajmy też,
że opona to guma, która z czasem

twardnieje i zamienia się w skorupę,
szczególnie pod wpływem niskiej
temperatury. Taka opona nie spełnia
żadnych norm, a w dodatku daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa – uważa
leszczyński rajdowiec.
Ceny nowych opon, może nie tych
z najwyższej półki, ale wcześniej nieużywanych, niewiele się różnią od używanych z wysokim bieżnikiem, ale
często wiekowych.
– Myślę, że 4-5-letnia opona zimowa
nadaje się do kosza, a nie na zimę. Tak
więc wbrew pozorom najpierw sprawdzamy datę, potem bieżnik, a na końcu producenta. Jak ktoś ma dylemat,
to lepiej kupić nowe zimówki i jeździć
cały rok i co 3-4 lata je wymienić – uważa Piotr Rudzki. – Co prawda szybciej
się zużywają, ale pamiętajmy też,
że opona zimowa ma wyższy bieżnik
od letniej. Optymalna temperatura
dla zimówki to poniżej 10 stopni, ale
lepiej jeździć na nowych zimówkach
cały czas niż na starych zimówkach
w zimie i na starych letnich w lecie,
bo koszt zakupu będzie podobny.
Dobrze jest przed zimą sprawdzić
stan koła zapasowego. Kiedy w trasie przy niesprzyjającej aurze zajdzie
konieczność jego założenia, bo np.
złapaliśmy tzw. gumę, lepiej żeby
przymusowy przystanek nie trwał
zbyt długo. Gdy nie mamy zapasówki, usługa firmy wulkanizacyjnej, a
tym bardziej pogotowia technicznego
sporo kosztuje.
I jeszcze drobna sprawa – dywaniki.
Zimą dobrym rozwiązaniem są gumowe, bo siłą rzeczy wnosi się do samochodu śnieg, a także więcej wody czy
błota. Tekstylne wprawdzie wyglądają
bardziej elegancko, ale woda przesiąknie przez nie i mamy kłopot.

Anna Maćkowiak
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Konserwacja wydłuży żywot auta
Vpodwozia
V
współczesnych aut są lepiej zabezpieczone
Vzabezpieczenie
V
antykorozyjne najlepiej powierzyć specjaliście

Podwozia współcześnie
produkowanych pojazdów
są w bardzo dobry sposób
fabrycznie zabezpieczane, więc
ich ponowna konserwacja
w początkowym okresie
eksploatacji nie jest raczej
potrzebna

FOT. ARCHIWUM

Krzysztof Stasiński,
kierownik serwisu Skody
w Ciesiółka Auto Group w Lesznie

Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne najlepiej wykonać przez nastaniem zimy

K

onserwować podwozie czy
nie? – to pytanie zadaje sobie
wielu właścicieli samochodów. Zdania są podzielone
– jedni twierdzą, że to zbyteczne, bo przecież blacha
auta wyjeżdżającego z fabryki jest
już zabezpieczona przed korozją, inni
znów, że to podstawa długiej eksploatacji pojazdu.
Jeszcze dwie, trzy dekady temu
rdza stanowiła problem większości
samochodów. Dynamiczny rozwój
technologii produkcji samochodów
sprawił, że rozpoczęto przygotowywanie blach tak, aby były odporne
na działanie czynników atmosferycznych, w tym soli, która znacznie przyspiesza korozję. Powszechne stosowanie cynkowania nadwozia
i szeregu procesów technologicznych,
w tym nanoszenie warstw ochronnych na podwozie i wreszcie samo
lakierowanie, najczęściej stanowią
skuteczne zabezpieczenie pojazdów.
– Podwozia produkowanych
współcześnie pojazdów są w bardzo
dobry sposób fabrycznie zabezpieczane, więc ich ponowna konserwacja w początkowym okresie eksploatacji nie jest raczej potrzebna.
Oczywiście w przypadku uszkodzeń
podwozia, np. w wyniku wypadków, należy to uczynić – tłumaczy
Krzysztof Stasiński, kierownik serwisu Skody w Ciesiółka Auto Group
w Lesznie.
Regularna konserwacja samochodu, zwłaszcza wieloletniego, to spore korzyści dla użytkownika i jego
portfela. Dzięki niej blacha wolniej
niszczeje, co wydłuża czas eksploatacji auta. Konieczność jego wymiany następuje zatem nie po kilku, ale
po kilkunastu, a nawet po ponad 20
latach. Rzadziej też zachodzi potrzeba

Mimo długotrwałych okresów
gwarancyjnych i powszechnego
cynkowania nadwozi, fachowcy
zalecają, aby raz na 3-4 lata
kompleksowo konserwować
samochód. Zwłaszcza, że coraz
częściej wykwity korozji
pojawiają się już nawet
na drogich samochodach
renomowanych marek
i to po kilku latach użytkowania.
Na rynku motoryzacyjnym
najpopularniejszym sposobem
konserwacji nadwozia
jest pokrycie blachy profili
zamkniętych specjalną substancją.
wykonania napraw blacharskich, których cena znacznie przewyższa koszt
konserwacji.
Utrzymanie blachy w dobrym stanie technicznym w znaczący sposób
wydłuża żywotność pojazdu i obniża
koszty napraw w myśl zasady: lepiej
przeciwdziałać korozji, niż ją usuwać.
Producenci pokrywają płytę podłogową środkami zabezpieczającymi
przed rdzewieniem, jednak czasem
okazują się one niewystarczające.
W miarę upływu okresu eksploatacji powłoka traci swoje właściwości.
Częsty kontakt z wodą i solą, którą
posypywane są zimą drogi oraz uderzające o podwozie kamienie, żwir
i piasek, uszkadzają ją, a wtedy wilgoć
może się przez nią przedostać i zaatakować stal.

Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne najlepiej wykonać przed
nastaniem zimy, bo to chlorek potasu i wapnia, używane przez drogowców, najbardziej szkodzą blacharce.
Konserwacji warto poddać nie tylko
płytę podłogową, ale także nadwozie
oraz profile zamknięte. Aby warstwa
VV REKLAMA

ochronna zachowała swą trwałość
jak najdłużej,należy po zakończeniu
sezonu zimowego dokładnie umyć
samochód, zwłaszcza nadkola, progi
i podłużnice, by pozbyć się zalegającej
w szczelinach soli.
Zabezpieczenie antykorozyjne
najlepiej powierzyć specjalistom.

Nie wystarczy samochód od spodu tylko spryskać tzw. barankiem, ale należy przede wszystkim
oczyścić powierzchnię poddawaną
konserwacji.
Samodzielnie można natomiast
zakonserwować drzwi, klapy i profile zamknięte oraz zabezpieczyć istniejące ogniska rdzy. Można w tym
celu wykorzystać specjalne woski,
oleje i tłuszcze. Pierwsze z nich
są najpopularniejsze, ale skuteczne są też preparaty składające się
z mieszanki oleju (np. przekładniowego) i gęstego smaru (np. towotu), które podgrzewa się i aplikuje
na gorąco. kom
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Sedan czy kombi? Niełatwy wybór
Vklasyczny
V
podział na mniej i bardziej eleganckie typy nadwozi odszedł do lamusa
Vna
V prywatne wybieramy limuzyny, na firmowe – kombiaki

VV REKLAMA

FOT. ARCHIWUM

C

zasami wybór rodzaju
nadwozia nie stanowi żadnego problemu, bo po prostu odpowiada nam dany
model i jego walory wizualne. Często jednak bywa
tak, że nie możemy zdecydować się
na jedną z najbardziej popularnych
opcji – sedan lub kombi. Każda z nich
ma swoje zalety i wady, które warto
przed kupnem rozważyć.
Jeszcze kilka lat temu oferty producentów samochodów były bardziej
przejrzyste, a podział na poszczególne typy nadwozia i związane z nimi
przeznaczenie pojazdów również był
stosunkowo prosty. Kierowcy potrzebujący normalnej wielkości bagażnika
decydowali się przeważnie na sedany,
a ci przewożący więcej bagażu – na auta typu kombi. Potem zaczęto masowo
produkować minivany, SUV-y i crossovery, więc wybór samochodu najlepiej
dopasowanego do naszych potrzeb
zajmuje dziś znacznie więcej czasu.
Klasyczny podział na elegancki
sedan i „ciężarowe” kombi odszedł
już do lamusa. To drugie nadwozie
to dziś nie tylko duży bagażnik, ale
też auto o niekwestionowanych walorach użytkowych, nie wyglądające
już jak karawan, ale przykuwające
uwagę atrakcyjną stylistyką. Czasy,
kiedy kombi kojarzyło się z nudnym
rodzinnym lub dostawczym autem,
to już przeszłość. Dziś to połączenie
wygodnej limuzyny, oferującej dodatkowo ogromną ilość miejsca na bagaże.
Atrakcyjne kształty współczesnych aut
typu kombi (zaokrąglony tył pojazdu,
opadająca linia dachu) w znaczącym
stopniu mają wpływ na pojemność
przestrzeni bagażowej, lepszą aerodynamikę i niższe zużycie paliwa niż
lata temu.
– Z upływem lat zmiany są coraz
bardziej zauważalne. Producenci dbają o wygląd zewnętrzny aut

Jakie nadwozie wybrać? – oto jest pytanie

Główne plusy i minusy obu typów aut
Sedan
Plusy
Niższa cena
Elegancja

Kombi
Minusy

Plusy

Mniejszy bagażnik

Większy bagażnik

w obu wersjach, więc wybór jest coraz trudniejszy. Osobiście uważam,
że oba modele są równie atrakcyjne
i godne polecenia, a o ostatecznej
decyzji przesądzają na ogół osobiste
upodobania i preferencje. W skrócie
można je określić tak: sedan to głównie elegancja, kombi to pakowność –
tłumaczy Daniel Szymkowiak, specjalista ds. sprzedaży w Ciesiółka Auto
Group w Lesznie.

Sedan to trójbryłowe nadwozie samochodu osobowego, w którym występuje wyraźne oddzielenie przedziału
silnikowego od bagażowego. Stanowi
on jeden z bardziej powszechnych modeli aut, jakie wybierają chętnie osoby
stawiające na klasykę i elegancję. Kombi z kolei to wydłużone nadwozie, przystosowane do wożenia większej ilości
bagaży. Wysokość kabiny jest stała
do samego końca samochodu, a całość

Minusy
Wyższa cena
Mniej efektowny wygląd

nadwozia jest dwubryłowa. Większość
aut kombi posiada specjalne relingi
dachowe, dzięki którym do pojazdu
przymocować można bagażnik dachowy lub bagażnik na rowery czy narty.
Liczba brył ma istotne znaczenie przy
ogrzewaniu lub chłodzeniu kabiny. W
sedanach zimą szybciej nagrzewa się
wnętrze, a latem chłodzi, a dodatkowo
w wersjach kombi procesy te zakłóca
otwieranie bagażnika, powodujące

utratę ciepła w zimne dni i nagrzanie się powietrzem z zewnątrz w dni
ciepłe. Ze względu na mniejszą kubaturę wnętrze sedanów jest także nieco
bardziej wyciszone.
– Gdy przepisy podatkowe umożliwiały uzyskanie odliczeń na tzw.
pojazdy z kratką, czyli rejestrowane
jako ciężarowe, zainteresowanie pojazdami typu kombi było znacznie
większe, głównie wśród firm. Ostatnie lata pokazują jednak, że Polacy
są raczej tradycjonalistami i częściej,
choć nieznacznie, decydują się na sedany. Wśród firm nadal jednak przeważają zakupy aut kombi, zwłaszcza
tych, których działalność związana
jest z przewozem towarów – tłumaczy
Daniel Szymkowiak.
O wyborze pojazdu w znaczącej
mierze decyduje cena. Generalnie
nowe sedany są tańsze, średnio o 6-8
tys. zł w przypadku porównywalnych modeli. Dysproporcje cenowe
pomiędzy sedanami a autami kombi są szczególnie widoczne w klasie
premium. Im droższe modele, tym
różnica cen może być jeszcze większa. Dilerzy oferują jednak różnego
rodzaju zniżki oraz promocje, dzięki
którym wersja kombi nieraz kosztuje
nawet mniej, aniżeli auto o klasycznym nadwoziu typu sedan.
– Moim zdaniem o wyborze wersji
samochodu nie decyduje wyłącznie
cena, ale głównie upodobania estetyczne i przeznaczenie użytkowe pojazdu.
Sedan to głównie elegancja, kombi
zaś – pakowność bagażnika. Jeśli ktoś
planuje np. częste przewozy wózka
inwalidzkiego, wózka dziecięcego czy
rowerów – z pewnością zdecyduje się
na model typu kombi, ale jeśli właściciel nie ma takich potrzeb – zapewne wybór padnie na sedana – uważa
Daniel Szymkowiak z Ciesiółka Auto
Group. kom
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Toyota Camry
VV REKLAMA

powraca w wielkim stylu
nie wnętrza może objąć m.in.
system audio klasy premium
firmy JBL oraz trzy wyświetlacze: 10-calowy kolorowy
wyświetlacz Head-up Display
(HUD), 7-calowy ekran między zegarami oraz 8-calowy
ekran dotykowy w konsoli
centralnej z systemem multimedialnym Toyota Touch® 2.
Toyota Camry cieszy się wśród polskich kierowców
bardzo dobrą opinią – pomimo 14-letniej nieobecności na naszym rynku. Świadczą o tym m.in. wyniki sondy przeprowadzonej przez niezależny portal
motoryzacyjny Wybór Kierowców. Na pytanie
o najciekawszą premierę salonu samochodowego
w Paryżu, najwięcej, bo aż 10,6% respondentów
wskazało na nową Camry.

P

owracająca do Polski po 14 latach Toyota Camry cieszy się w naszym kraju
ogromną popularnością. Potwierdzają
to wyniki przedsprzedaży nowego modelu, która rozpoczęła się wraz z tournée
hybrydowego sedana po salonach Toyoty
w Polsce. W ciągu pierwszych dwóch tygodni Polacy zamówili już 50 egzemplarzy. Oficjalna premiera
nowej Camry jest zaplanowana na drugi kwartał
2019 roku.

Udany powrót Camry do Polski
Europejska wersja Toyoty Camry nowej, 8. generacji zadebiutowała na targach w Paryżu 2 października. Tego samego dnia w polskich salonach Toyoty
rozpoczęła się seria pokazów przedpremierowych
nowego hybrydowego sedana, połączona ze specjalną ofertą przedsprzedażową.
W ciągu pierwszych dwóch tygodni klienci zamówili aż 50 egzemplarzy nowej Camry. Najchętniej
wybieranym wariantem jest świetnie wyposażona
wersja Executive, która zawiera m.in. wszystkie
zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Dużym
powodzeniem cieszy się również najwyższa odmiana Executive z pakietem VIP oraz średnia wersja
Prestige. Klienci najczęściej decydują się na metalizowany czarny lakier, a także grafitowy brąz i białą
perłę.
„Ogromne zainteresowanie powracającą po latach Camry potwierdza, że polscy miłośnicy marki
czekali na ten model. Polski rynek może okazać
się kluczowym dla tego auta w Europie i pokazuje,

że rodzimi kierowcy nadal doceniają klasyczne reprezentacyjne sedany” – powiedział Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

Nowy hybrydowy sedan
Toyota Camry to najpopularniejszy samochód średniej wielkości na świecie. Nowy sedan segmentu
D będzie dostępny w Europie z napędem hybrydowym o mocy 218 KM, złożonym z silnika benzynowego 2,5 l oraz elektrycznego. Samochód osiąga
prędkość 100 km/h w 8,3 s. Nowy sedan zwiększy
gamę hybryd Toyoty w Europie do 8 modeli.
Camry została zbudowana na platformie TNGA,
która łączy dynamikę, przyjemność z jazdy i budzący emocje design z wysoką jakością konstrukcji
i wykończenia, sztywnym nadwoziem oraz przestronnym wnętrzem. Kabina została zaprojektowana w nowoczesnym stylu, z myślą o funkcjonalności
i wysokiej jakości sensorycznej. Bogate wyposaże-

„Europejska Toyota patrzy na Polskę jako najbardziej perspektywiczny rynek dla tego auta. Polacy
doskonale pamiętają legendarne Camry z lat 90.
Dziś przedsprzedażowa oferta połączy przestronność i komfort flagowego modelu z bardzo atrakcyjnym cennikiem.” – powiedział Robert Mularczyk,
PR Senior Manager Toyota Motor Poland
Nowa hybrydowa Camry w przedsprzedaży kosztuje od 139 900 zł za wersję Comfort, wyposażoną m.
in. w: pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense
z aktywnym tempomatem, reflektory w technologii
bi-LED, 17’ felgi aluminiowe, system multimedialny
z ekranem 7” i kamerą cofania, systemem „inteligentny kluczyk” oraz czujnikami parkowania z przodu i z tyłu.
Produkcja nowej Toyoty Camry rozpocznie się
w lutym 2019 roku, a pierwsze egzemplarze trafią
do swoich nowych właścicieli w drugim kwartale
roku. Oferta przedsprzedażowa obok promocyjnych
cen obejmuje także darmowe pakiety 4 przeglądów
i obowiązuje tylko podczas trwania pokazów przedpremierowych.
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Rysa na lakierze
to nie koniec świata, ale...
Vregion.
V
z drobnymi uszkodzeniami możemy
próbować radzić sobie sami

N

ie jest trudno o rysy czy
inne drobne uszkodzenia
na lakierze samochodowym. W nowych autach
często każde, nawet najdrobniejsze uszkodzenie
jest dokładnie analizowane i robi się
wszystko, by jak najszybciej zniknęło. Mając samochód za kilkadziesiąt,
ponad sto tysięcy czy wyższą kwotę,
chcemy, by nie było na nim żadnej skazy.
W starszych, dłużej używanych autach,
rysy są częstszym zjawiskiem. Nie
oznacza to jednak, że można je po prostu zostawić. Pewne uszkodzenia mogą
doprowadzić do korozji, a wtedy problem staje się już bardziej poważny.
Z tego względu dobrze jest od czasu do czasu zrobić przegląd auta.
Sprawdzić, czy nie dorobiło się tego
typu „zmarszczek”. Niekoniecznie
muszą być pokłosiem zdarzeń, o których wiemy. Gdy parkujemy w ciasnych miejscach, nie jest trudno
o otarcie sąsiednich drzwi. Czasem
kierowca wykonuje manewr i nawet
nie zdaje sobie sprawy, że karoserią
otarł o przeszkodę. Do drobnych
uszkodzeń zaliczymy również te spowodowane niewielkimi kamieniami
czy nawet piaskiem wydostającym
się podczas jazdy spod kół.
– Jeżeli rysa nie jest głęboka, wówczas można próbować doraźnie samemu ratować sytuację. Z pomocą
przychodzą preparaty o konsystencji mleczka, które rozsmarowujemy
w miejscu uszkodzenia. Preparat wnika do środka i rysa staje się praktycznie niewidoczna. Lakier nie jest zmatowiony. Błyszczy się jak w innych
miejscach – mówi Michał Sobkowiak,
specjalista z branży motoryzacyjnej
z Leszna.
Do wyboru mamy całą gamę kolorów. Pamiętajmy jednak, by przed
przeprowadzeniem zabiegu dobrze
oczyścić i odpowiednio przygotować powierzchnię, na której chcemy wypełniać rysy. Najlepiej byłoby
umyć i osuszyć całe auto, a później
dokładnie je obejrzeć. Może bowiem
okazać się, że miejsc wymagających
takiej operacji jest więcej. Wtedy
można podejść do tematu bardziej
kompleksowo.
– Jeśli rysa jest głębsza niż 0,5 mm,
wówczas lepiej skonsultować sprawę z lakiernikiem – dodaje Michał
Sobkowiak.
Nieprzyjemnych uszkodzeń lakieru można nabawić się również podczas jazdy drogą, na której spod kół
wydostaje się wykorzystany podczas
dopiero co przeprowadzonego remontu grys. Drobne kamyczki mogą niekiedy uszkodzić nie tylko karoserię,
lecz również szybę. Stąd jadąc świeżo
naprawioną drogą lepiej zdjąć nogę
z gazu (drogowcy zazwyczaj ustawiają

FOT. ARCHIWUM
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Nie ze wszystkimi uszkodzeniami poradzimy sobie sami

Jeżeli rysa nie jest głęboka,
wówczas można próbować
doraźnie samemu ratować
sytuację. Z pomocą
przychodzą preparaty
o konsystencji mleczka,
które rozsmarowujemy
w miejscu uszkodzenia.
Preparat wnika do środka
i rysa staje się praktycznie
niewidoczna. Lakier nie jest
zmatowiony. Błyszczy się
jak w innych miejscach
Michał Sobkowiak,
specjalista z branży
motoryzacyjnej z Leszna

stosowne znaki) lub – jeśli jest taka
możliwość – wybrać inną drogę.
Fachowcy radzą, by co najmniej
raz, a najlepiej dwa razy w roku każdy kierowca gruntownie przejrzał
nadwozie swojego auta. Wtedy jego
uwadze nie powinny ujść uszkodzenia,
które z czasem mogą doprowadzić
do rdzewienia. Jeśli ktoś nie ma czasu
czy serca do takich drobiazgowych
przeglądów, może poprosić mechanika czy pracownika serwisu samochodowego, by wnikliwie przeanalizował
stan karoserii.
Z większymi uszkodzeniami warto
skorzystać z pomocy lakiernika. Ceny w lakierniach są różne i być może
od razu nie otrzymamy precyzyjnej informacji, ile będzie kosztować „nasza”
usługa. Często bowiem dopiero po rozebraniu odpowiedniego elementu
i jego odpowiednim przeczyszczeniu
okazuje się, jaki zakres prac trzeba
wykonać. Warto jednak choć orientacyjnie zapytać o kwotę, jaką powinniśmy mieć w zanadrzu, by nie była
dla nas zbytnim zaskoczeniem. ama
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Zwróć uwagę na nowe
oznaczenia paliw
VREGION.
V
ZMIANIE ULEGŁY ETYKIETY NA dystrybutorach
I PRZY WLEWIE PALIWA DO BAKU

O

Nowe oznaczenia mają
ułatwić tankowanie
i pozwolić uniknąć
kosztownej pomyłki przy
tankowaniu, które od czasu
do czasu się zdarzały.
Jest to alternatywa dla
tradycyjnych symboli, ale
kierowcy już zwracają
na nie uwagę i starają się
do nich stosować
Robert Imbirowicz, pracownik
stacji benzynowej w Lesznie

LPG lub LNG. Oznaczenia będą przedstawiane w rombie. H2 to wodór, CNG
to sprężony gaz ziemny, LNG to skroplony gaz ziemny a LPG to gaz płynny.
Nowe oznaczenia benzyny – etykieta w kształcie kółka. „E” oznacza
etanol a „xx” maksymalną ilość etanolu, jaką można stosować w pojeździe:
E5 – benzyna o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 procent. Obecnie oznaczana, jako PB 95
i PB 98.
E10 – benzyna o maksymalnej
zawartości biokomponentów do 10
procent.
E85 – paliwo oparte głównie
na biokomponentach, do zasilania
silników typu flexifuel. Takich aut
na polskim rynku jest bardzo mało
Nowe oznaczenia oleju napędowego – etykieta kwadratowa. „B” oznacza biodesel, liczba obok litery to maksymalna ilość biodesla dopuszczalna
w danym pojeździe:
B7 – najpopularniejszy typ oleju
napędowego o zawartości do 7 procent biokomponentów.
B10 – olej napędowy o zawartości
do 10 procent biokomponentów.
XTL – syntetyczny olej napędowy
powstający bez użycia ropy naftowej.
Paliwo może zawierać do 7 procent
biokomponentów pierwszej generacji.

symbolem: E5, E10 lub E85 oraz kołem. Informacje wewnątrz znaku odnośnie zawartości biokomponentów
wynoszą „Exx”, z czego „E” oznacza
etanol a „xx” maksymalną ilość etanolu, jaką można stosować w pojeździe.
Olej określany jako: B7, B10 lub
XTL. Oznaczenia będą przedstawiane
w kwadracie. „B” oznacza biodesel,
liczba obok litery to maksymalna
Nowe oznaczenia paliw gazowych
ilość biodesla dopuszczalna w danym – etykieta w kształcie rombu:
pojeździe.
LPG – gaz płynny
XTL to nierafinowany olej napęCNG – sprężony gaz ziemny
dowy i informuje, że nie został on
LNG – skroplony gaz ziemny
pozyskany z ropy naftowej.
H2 – wodór (w Polsce nie ma jeszPaliwa alternatywne – H2, CNG, cze takich stacji). NAT

FOT. NATALIA KURPISZ

d niedawna tankując
paliwo zauważyć można
nowe etykiety z oznaczeniem paliw. Jest to związane z dyrektywą unijną,
która właśnie zaczęła
obowiązywać.
Nowy sposób oznakowania paliw
na stacjach benzynowych oraz przy
wlewie paliwa do baku przy nowo wyprodukowanych pojazdach pojawiły
się nie tylko we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, ale też Szwajcarii,
Serbii, Turcji, Macedonii, Liechtensteinie oraz na Islandii.
Dlatego wyjeżdżając za granicę
kierowcy nie będą musieli znać lokalnych oznaczeń na dystrybutorach,
a wybierać będą ze znanych i ujednoliconych oznaczeń.
– Nowe oznaczenia mają ułatwić
tankowanie i pozwolić uniknąć kosztownej pomyłki przy tankowaniu, które od czasu do czasu się zdarzały. Jest
to alternatywa dla tradycyjnych symboli, ale kierowcy już zwracają na nie
uwagę i starają się do nich stosować
– mówi Robert Imbirowicz, pracownik
stacji benzynowej w Lesznie.
Wprowadzone zmiany oznaczeń dotyczą nowo wyprodukowanych pojazdów
tj. samochodów osobowych, pojazdów
ciężarowych, autobusów i autokarów,
motocykli, motorowerów czy pojazdów
trójkołowych i czterokołowych.
Dotychczas kierowcy korzystający
z usług stacji benzynowej mieli do wyboru stałe oznaczenie: Pb95, Pb98,
i ON. Jakich zmian dokonano w oznaczeniach? Połączono figurę z literą
oznaczającą skrót do nazwy paliwa.
Dlatego benzyna oznaczona jest

Nowe oznaczenia mają pomóc uniknąć pomyłki przy tankowaniu
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Wystarczy prawo jazdy i... internet
O

d 1 października kierowcy zwolnieni są z obowiązku wożenia
ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC. W życie weszły nowe
przepisy przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.
To efekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W świetle nowych przepisów – które obowiązują
od 1 października – podróż samochodem bez polisy OC i dowodu rejestracyjnego nie będzie karana mandatem.
Wszystkie dane, które były zawarte
w dowodzie rejestracyjnym i polisie,
trafią do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dlatego policjanci
podczas kontroli mogą sprawdzić
informacje o pojeździe w systemie.
Nowe przepisy nie zwalniają
od obowiązku posiadania dowodu
rejestracyjnego. Jest to dokument
niezbędny przy załatwianiu formalności, np. przy sprzedaży auta, podczas
wizyty w stacjach kontroli pojazdów
czy przy podczas wyjazdu za granicę.
– By naprawić szkodę potrzebne

VV PROMOCJA

nam są dane kierującego pojazdem,
numer rejestracyjny pojazdu i informacja gdzie auto jest ubezpieczone.
To wszystko jest dostępne bez konieczności zaglądania do dowodu
rejestracyjnego kierowcy – mówi
pan Tomasz, agent ubezpieczeniowy.
Ekspert radzi aby telefonem sfotografować swoje dane z dowodu rejestracyjnegi i numer polisy OC. Informacje ze zdjęć
przydadzą się podczas wypadku, któremu towarzyszy stres i kierowcy bardzo
często zapominają lub mylą ważne dane.
Z kolei policja rekomenduje, by informacje dotyczące pojazdu oraz polisy OC sprawdzić za pośrednictwem
strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny
samochodu lub numer VIN auta,
by otrzymać informację o ważności
polisy, jej numerze i towarzystwie
ubezpieczeniowym, które ją wydało.
Ale by to zrobić trzeba mieć przy
sobie co najmniej smartfona z dostępem do internetu. ds

FOT. DARIUSZ STANISZEWSKI

VWielkoplska.
V
kierowcy nie muszą wozić z sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC

Przy wypadkach przyda się smartfon z internetem, aby sprawdzić niezbędne informacje

