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• nakład 10 tys. egzemplarzy
• sprzedaż w ogólnopolskich sieciach Empik, Relay i Inmedio
• niezależna dystrybucja wśród prezesów i osób zarządzających firmami należącymi do Klubu Integracji Europejskiej
• bezpłatna dystrybucja na wydarzeniach objętych 

patronatem magazynu
• bezpłatna dystrybucja podczas konferencji, seminariów, 

szkoleń i targów, organizowanych i współorganizowanych
przez Klub Integracji Europejskiej 

• bezpłatna dystrybucja w ponad 300 najlepszych 
hotelach i restauracjach w Polsce

Decydując się na promocję na łamach 
magazynu docierasz do:

• ludzi biznesu i przedsiębiorców
• osób zarządzających i menadżerów mikro, 

małych i średnich firm
• osób zarządzających instytucjami, izbami 

gospodarczymi, które wspierają 
i współpracują z biznesem

Co jeszcze zyskuje 
reklamodawca, a czego 
nie mają inni: 

� dwuosobowe zaproszenia do strefy 
VIP na wydarzenia organizowane 
przez Klub Integracji Europejskiej, tj.: 
• Letnia Gala Przedsiębiorców, która 
jest największym wydarzeniem typu 
piknikowego dla ludzi biznesu w Polsce, 
• Gala Akademii Dobrego Stylu 
– podczas której wręczane są statuetki 
„Gracja” osobom publicznym, słynącym 
z ponadczasowego stylu i elegancji, 
• Spotkania biznesowo-szkoleniowe 
organizowane dla przedsiębiorców Klubu 
Integracji Europejskiej z cyklu „Poranna 
kawa z ekspertem”. 

� możliwość wysyłki pięciu gratisowych 
egzemplarzy do wskazanych adresatów 
bezpośrednio przez redakcję 

� publikację materiału promocyjnego firmy 
na stronie internetowej magazynu 
www.przedsiebiorcy.eu 

� możliwość umieszczenia banera reklamowego na stronach magazynu i Klubu Integracji Europejskiej w promocyjnych cenach 

Zamów prenumeratę!
• otrzymasz magazyn „przedsiębiorcy@eu” co kwartał, bezpośrednio na biurko
• zostaniesz zaproszony na wybraną przez siebie Galę, organizowaną przez Klub Integracji Europejskiej

Skontaktuj się z nami: Aneta Sienicka, tel. 603 333 711, asienicka@efp.biz.pl 
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Bądź eko-mobilny!

II Międzynarodowe Targi EkoFlota: Innowacje, Ekologia, Mobilność to unika-
towe wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej pod względem
liczby prezentowanych aut elektrycznych i hybrydowych oraz „zielonych”
technologii. Impreza odbyła się w dniach 6–7 października 2017 r.

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

– W zeszłorocznej, premierowej
edycji Międzynarodowych Targów
EkoFlota: Innowacje, Ekologia, Mo-
bilność wzięło udział blisko 50 wy-
stawców. Odwiedziło nas ponad 1500
osób. Targi spotkały się z ciepłym
przyjęciem menadżerów. Podczas
tegorocznej edycji frekwencja była
jeszcze wyższa. Cieszy nas też wspar-
cie licznych instytucji bran-
żowych i samorządowych,
w tym prezydent m. st.
Warszawy Hanny Gron-
kiewicz-Waltz oraz prezy-
denta Słupska, Roberta
Biedronia – mówi Piotr
Wielgus, prezes zarządu
firmy Menadżer Floty Sp.
z o.o. (organizatora Mię-
dzynarodowych Targów
EkoFlota) oraz redaktor
naczelny magazynu „Me-
nadżer Floty: Forum Biznesowe”.

Zielony styl życia
– Zainteresowanie ochroną śro-

dowiska i „zielonym” stylem życia jest
coraz większe, co widać chociażby po
liczbie inicjatyw oddolnych czy ro-
snącej liczbie firm oferujących pro-
dukty eko. Z tego powodu postano-
wiliśmy zmodyfikować formułę targów.
W tym roku wydarzenie było podzie-

lone na Dzień Biznesowy oraz Dzień
Otwarty, na który zapraszaliśmy całe
rodziny. Dla mieszkańców Warszawy
i okolic była to okazja do przetesto-
wania wielu aut hybrydowych i elek-
trycznych bez konieczności rezer-
wowania terminu u dealera – dodaje
Wielgus. 

Dzień Biznesowy poprowadził
Adam Kornacki, a Dzień Otwarty Ra-
fał Jemielita – znani dziennikarze

motoryzacyjni. W trakcie obu dni do
dyspozycji uczestników oddano sa-
mochody ekologiczne –  można było
bliżej poznać m.in. BMW i3, Nissana
LEAF czy Volkswagena e-Golfa.

Czas dla profesjonalistów
Dzień Biznesowy był przezna-

czony dla profesjonalistów. Dzięki
networkingowi mogli oni nawiązać
nowe relacje i wymienić się do-
świadczeniami z gronem innych spe-
cjalistów. Ponadto menadżerowie
mogli zapoznać się z narzędziami nie-
zbędnymi do podjęcia działań zwią-

zanych z ochroną środo-
wiska i społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu
oraz rozwiązaniami, które
ułatwią zarządzanie flotą
i umożliwią zredukowanie
kosztów jej działalności.
W trakcie tego dnia odby-
ła się Konferencja E-Mo-
bility: Elektromobilność,
Energia Odnawialna, Zrów-
noważony Transport. Wzię-
ło w niej udział szerokie

grono specjalistów z różnych branż
z Polski i zagranicy. Głównym tema-
tem był rozwój rynku pojazdów elek-
trycznych i infrastruktury w Europie
Środkowo-Wschodniej. Zwieńcze-
niem Dnia Biznesowego było wrę-
czenie nagród II Międzynarodowych
Targów EkoFlota: Innowacje, Ekolo-
gia, Mobilność dla najlepszych eko-
logicznych i innowacyjnych pojaz-
dów, rozwiązań i flot 2017 roku.

Czas dla rodzin z dziećmi
Dzień Otwarty to nowość tego-

rocznej edycji Międzynarodowych
Targów EkoFlota: Innowacje, Ekolo-
gia, Mobilność. Samochody prze-
znaczone do testów w trakcie Dnia
Otwartego były wyposażone w fote-
liki i podkładki dla dzieci, a o atrakcje
dla najmłodszych zatroszczyli się
profesjonalni animatorzy. �
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Organizator targów magazyn
„Fleet” przygotował prezentację ok.
200 samochodów osobowych i do-
stawczych, aut z segmentu premium
czy ekologicznych – z napędem elek-
trycznym i hybrydowym, a także aut
koncepcyjnych.

Fleet Market to już tradycyjnie
miejsce, gdzie importerzy prezentu-
ją swoje premiery motoryzacyjne.
W tym roku, będzie można zobaczyć
m.in. Mercedesa Klasy X, KIA Stinger,
KIA Stonic, Hyundaia Kona, DS 7
Crossback, Citroëna C3 Aircross, VW
Polo i T-Rock, Skodę Karoq, Audi A8,
SEATA Arona czy Opla Insignia GSI. 

Targom Fleet Market to-
warzyszy także część konfe-
rencyjna z panelami o różnej tema-
tyce. 

Największy nacisk położony bę-
dzie na elementy związane z ofertą fi-
nansową dedykowaną firmom z sek-
tora MŚP. Będzie można poznać pro-
gramy finansowe importerów, firm
leasingowych i car fleet manage-
ment. Eksperci omówią zalety fiskal-
ne tego typu rozwiązań. Na zaintere-
sowanych czekają też analizy nad-
chodzących w 2018 roku zmian praw-
nych i podatkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian w podatku

VAT, PIT i CIT. Na specjalne zapro-
szenie magazynu „Fleet” przyjedzie
Steven Schoefs redaktor naczelny
magazynu „Fleet Europe”, który po-
dzieli się z gośćmi najlepszymi prak-
tykami europejskimi w zakresie elek-
tromobilności i pojazdów autono-
micznych.

Szczegóły dotyczące targów, har-
monogram konferencji oraz lista pre-
mier i nowości motoryzacyjnych, ja-
kie zostaną zaprezentowane pod-
czas targów, dostępne są na stronie
internetowej www.fleetmarket.pl. �

9. targi Fleet Market 
Przed nami 9. już edycja targów Fleet Mar-
ket, która odbędzie się 22 listopada br.
w Centrum EXPO XXI w Warszawie. To bran-
żowa impreza skierowana do managerów za-
interesowanych zakupem aut, produktów
i usług flotowych do firm.

Polska ma też jeden z najwyższych
wskaźników śmiertelności w wypad-
kach drogowych na milion mieszkań-
ców. Zdaniem autorów raportu popra-
wa bezpieczeństwa na europejskich
drogach postępuje zbyt wolno.

Polska osiągnęła najwyższy wynik w
zestawieniu krajów z największą liczbą
śmiertelnych ofiar wypadków na miliard
przejechanych kilometrów – rezultat ten
jest ponad dwukrotnie gorszy od euro-
pejskiej średniej. W zeszłym roku Polska
słabo wypadła także pod względem
wskaźnika śmiertelności w wypadkach
drogowych, który wyniósł 78,7 na 1 mln
mieszkańców. To o wiele więcej niż eu-
ropejska średnia (51). 

Autorzy raportu podkreślają, że
zbyt wolno zmniejsza się liczba śmier-
telnych ofiar wypadków drogowych.
Coraz trudniejsze okazuje się osią-
gnięcie założonego celu: w 2010 r.
ustalono, że do 2020 r. w wypadkach ma
ginąć o połowę mniej mieszkańców Eu-
ropy. Tymczasem w latach 2010–2016
liczba ta spadła tylko o 19 proc. W la-
tach 2013–2016 zmniejszyła się tylko
o 2 proc., a w wielu krajach (w tym w Pol-
sce) w minionym roku nawet wzrosła.

W 2016 r. życie na europejskich dro-
gach straciło 25 670 osób. To tak, jak-
by z powierzchni ziemi zniknęło średniej
wielkości miasto. Według Europejskiej
Rady Bezpieczeństwa Transportu naj-

częstszymi przyczynami śmiertelnych
wypadków są nadmierna prędkość,
prowadzenie samochodu pod wpły-
wem alkoholu, rozproszenie uwagi kie-
rowcy, np. z powodu korzystania z te-
lefonu w czasie jazdy, oraz nieużywanie
pasów bezpieczeństwa.

O bezpieczeństwo na drogach
powinni zadbać przede wszystkim sami
kierowcy. Konieczna jest świadomość,
że za statystykami dotyczącymi śmier-
telnych wypadków kryją się prawdziwi lu-
dzie i ich tragedie. Stosowanie się do
przepisów ruchu drogowego może za-
pobiec niebezpiecznym sytuacjom
i ocalić życie wielu osób – komentuje Zbi-
gniew Weseli, dyrektor Szkoły Bez-
piecznej Jazdy Renault, która jest pierw-
szą markową szkoła doskonalenia tech-
niki jazdy Renault na świecie. �

Niebezpieczne polskie drogi 
Według raportu Europejskiej Rady Bezpieczeń-
stwa Transportu, liczba osób, które w 2016 r.
poniosły śmierć w wypadku drogowym w Polsce,
w przeliczeniu na miliard przejechanych kilome-
trów, jest największa w Europie.

Jedna z prezentacji auta koncepcyjnego podczas zeszłorocznej
edycji targów

patronat magazynu
przedsiębiorcy@eu

Fot. Przem
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W artykułach wykorzystano 
informacje i zdjęcia pochodzące z materiałów prasowych

Flota Traficara w Trójmieście bę-
dzie się składała z 200 samochodów
Renault Clio. 

– Cieszy nas, że tempo Traficara nie
zwalnia i jesteśmy partnerem tej nie-
zwykle nowoczesnej usługi w Polsce.
Z sygnałów, które otrzymujemy, wyni-
ka że nasze samochody doskonale się
sprawdzają. Tym razem wkraczamy
wspólnie do kolejnych miast. Urucho-
miona w Trójmieście usługa będzie
umożliwiała podróżowanie również
pomiędzy poszczególnymi miastami –
powiedział Tomasz Mróz, Dyrektor
Sprzedaży Flotowej Terytorium EAST.

Usługa Traficar w Trójmieście obej-
mie następujące obszary: Gdańsk:
Osowa, Matarnia, Żabianka, Przymo-
rze, Brzeźno, Zaspa, Wrzeszcz Dolny,
Wrzeszcz Górny, Piecki-Migowo, Sie-
dlce, Śródmieście, Jasień, Ujeści-
sko, Kowale oraz Orunia Górna. Stre-
fa w Gdyni to: Obłuże, Chylonia,
Gdynia Główna, Redłowo, Orłowo,
Mały Kack, Karwiny i Dąbrowa. Trafi-
cara nie zabraknie również w Sopo-
cie. 

Za pomocą specjalnej aplikacji
każda osoba, która dokona rejestra-
cji w systemie, może wypożyczyć

auto. Ceny za korzystanie z systemu
są takie same jak we wszystkich po-
zostałych miastach, gdzie usługa
już działa. Każdy przejechany kilo-
metr kosztuje 0,80 zł, minuta jazdy
– 0,50 zł, a minuta postoju – 0,10 zł.
Traficar działa w oparciu o otwarty
model parkowania,co oznacza, że sa-
mochód można wypożyczyć i zwró-
cić w dowolnym miejscu w ramach
strefy. 

Flota Traficara liczy aktualnie 1000
samochodów. Strategicznymi part-
nerami rozwoju Traficara w Polsce są
Renault Polska i PKN ORLEN. �

Traficar działa już w najwięk-
szych miastach w Polsce
Po udanym starcie w Krakowie i Warszawie
wiosną, na początku października w Poznaniu
i Wrocławiu, nowoczesny system carsha-
ringu Traficar jest dostępny też na terenie
Trójmiasta. 

Samochody BMW 330i xDrive zostały wybrane w przetargu ogłoszonym przez Komendę Główną Policji na zakup 140
sztuk nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Przetarg wygrał warszawski dealer marki BMW – Auto Fus.
W ocenie ofert przetargowych policja brała pod uwagę cenę, współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksy-
malnej mocy netto silnika, pojemność silnika oraz prędkość maksymalną samochodu. 

BMW 330i xDrive wyposażone jest w dwulitrowy turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 252 KM. Rozpędza się do
100 km/h w 5,8 s. 

Auta te zostaną doposażone m.in. w najnowocześniejsze na rynku wideorejestratory wykroczeń Videorapid 2A polskiej
firmy Zurad.  

Pierwsze auta trafią do policji do 30 listopada 2017 roku. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 26 paździer-
nika 2018 roku. Także kierowcy miejcie to na uwadze! �

Uwaga na BMW w polskiej policji!
Już wkrótce funkcjonariusze policji będą patrolować drogi w nowych, 
nieoznakowanych radiowozach BMW 330i xDrive, wyposażonych w wideore-
jestratory wykroczeń.



Opel Grandland X

Co wyróżnia Opla Grandland X:
• doskonały stosunek wartości do
ceny: komfort i najnowsze technologie,
• sportowy styl, wyraziste proporcje
i mnóstwo miejsca w środku,
• najnowocześniejsze systemy wspo-
magające kierowcę ułatwiają prowa-
dzenie,
• wydajne silniki zapewniają przyjem-
ność z dynamicznej jazdy SUV-em.
Nowy Opel Grandland X kosztuje od
94 900 zł brutto. �

Podobnie jak w latach poprzednich, nowy Infiniti Q50
dysponuje wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, dającymi
jeszcze większe możliwości i skuteczniej wspomagający-
mi kierowcę.

Co wyróżnia Infiniti Q50 na rok modelowy 2018:
• nowa szata nadwozia dająca większe zróżnicowanie wi-
zualne pomiędzy poszczególnymi wersjami,
• wnętrze łączące artystyczne, designerskie podejście i in-
nowacyjność rozwiązań,
• wybór jednostek napędowych obejmuje: trzylitrowy sil-
nik benzynowy V6 z podwójnym turbodoładowaniem o mocy
405 KM; czterocylindrową turbodoładowaną jednostkę ben-
zynową o pojemności 2.0 l i mocy 211 KM; silnik benzynowy
V6 3.5 l o mocy 364 KM, wykorzystywany w spalinowo-elek-
trycznym układzie hybrydowym oraz czterocylindrowy tur-
bodiesel o pojemności 2.2 l i mocy 170 KM.
Nowe Infiniti Q50 na rok modelowy 2018 kosztuje od
159 990 zł brutto. �

w nowej odsłonie

Nowoczesne, dynamiczne linie, atrakcyjny, terenowy wygląd i podwyższona
pozycja foteli, zapewniająca typową dla samochodu sportowo-użytko-
wego dobrą widoczność w każdym kierunku, a także mnóstwo nowocze-
snych technologii oraz komfortowe i przestronne wnętrze — oto nowy
Opel Grandland X.

Infiniti Q50 Najchętniej kupowany model marki
w skali globalnej przeszedł istotne
modyfikacje i otrzymał między 
innymi odświeżoną linię nadwozia
oraz wnętrze o zmienionym 
wyglądzie i wykończeniu.
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nowy zawodnik w klasie SUV 
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T-Roc nowy crossover od Volkswagena

Samochód prezentuje się solidnie
jak na SUV-a przystało i prowadzi się
zwinnie jak sportowy hothatch. 

Co wyróżnia Volkswagena T-Roc:
• łączy stylistykę SUV-a z dynamiką
i proporcjami samochodów sporto-
wych w stylu coupé;
• do wyboru cztery turbodoładowane
silniki o mocy od 115 do 190 KM, do-

stępny również napęd na cztery koła
4MOTION,
• liczne systemy asystujące na czele
z seryjnymi – Front Assist z funkcją awa-
ryjnego hamowania w mieście oraz
Lane Assist, asystentem utrzymywania
pasa ruchu.

Nowy Volkswagen T-Roc kosztuje od
76 490 zł brutto. �

Po wprowadzeniu do oferty Stonica udział crossoverów w sprze-
daży marki Kia w Polsce wzrośnie jeszcze bardziej. Zasługa w tym
nie tylko rosnącej popularności samochodów takich jak Stonic, ale
– przede wszystkim – chwytliwego designu miejskiego crossovera
marki Kia i bardzo atrakcyjnych cen.

Co wyróżnia Kia Stonic:
• niezwykły design, wzorowany stylistyką SUV-ów,
• pewne prowadzenie i stabilne zachowanie na drodze podczas dy-
namicznej jazdy,
• silniki o niedużej pojemności, na czele z jednolitrową jednostką na-
pędową T-GDI o mocy 120 KM, 
• wiele możliwości personalizacji wyglądu,
• przestronna i funkcjonalna kabina Kia Stonic zapewnia dużo miej-
sca.
Nowa Kia Stonic kosztuje od 54 990 zł brutto. �

przyciąga uwagę

T-Roc poszerza
ofertę zarówno
crossoverów, jak 
i kompaktowych 
modeli Volkswagena. 

Kia Stonic

Obecnie co czwarty nowy samo-
chód sprzedawany w Polsce 
należy do segmentu SUV-ów 
i crossoverów, w wypadku marki
Kia – nawet co trzeci.



Nowe Mitsubishi Eclipse Cross,
którego nazwa pochodzi od nazwy
słynnego, wyścigowego konia, za-

chwyca sportową sylwetką SUV-a co-
upé, znakomitymi osiągami i precyzją
prowadzenia, gwarantowaną przez
sztywne, choć komfortowe zawieszenie
i najnowszą generację znanego z Mit-
subishi Lancera Evolution układu kon-
troli napędu na cztery koła – Super-All
Wheel Control. 

Co wyróżnia Mitsubishi Eclipse Cross:
• wyrafinowana jakość wykończenia, ci-
che i wzorowo rozplanowane wnętrze,

innowacyjne układy sterowania i łącz-
ności,
• opracowana przez Mitsubishi Motors
konstrukcja RISE rozpraszająca ener-
gię podczas zderzenia,
• nowy silnik benzynowy, zmoderni-
zowany Diesel i trzy skrzynie biegów
– nowa 8AT, 8CVT i 6MT.
Nowe Mitsubishi Eclipse Cross kosztuje
od 93 990 zł brutto i już trwa przed-
sprzedaż tego modelu w salonach
marki. �

Co wyróżnia Citroëna C3 
Aircross:
• bogate wyposażenie seryjne: np. wer-
sji LIVE modelu wyposażonego w ben-
zynowy silnik 1.2 PureTech 82 km na-
bywca dostaje m.in.:
- system rozpoznawania znaków ogra-
niczenia prędkości,

- asystent ruszania na wzniesieniach,
- kontrola ciśnienia w ogumieniu,
- alarm niezamierzonego przekrocze-
nia linii, 
- Coffee Brake Alert, 
- ABS, REF, AFU,ESP + ASR, 
- kierownica regulowana w dwóch
płaszczyznach,

- tempomat z ogranicznikiem prędko-
ści
- liczne możliwości personalizacji, obej-
mujące 90 kombinacji wyglądu ze-
wnętrznego i pięć możliwości wystro-
ju wnętrza.
Nowy CITROËN C3 Aircross kosztuje
od 52 900 zł brutto.    �
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C3 Aircross

Auto pojawi się 
w salonach w grudniu,
ale już latem odbyła
się przedpremierowa
prezentacja, podczas
której media miały
okazję zobaczyć 
to niezwykłe auto. 

nowość od Citroëna

nowy SUV
Mitsubishi

Eclipse Cross
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W artykułach wykorzystano 
informacje i zdjęcia pochodzące z materiałów prasowych

Volvo XC40

Początkowo najmniejszy SUV Vo-
lvo będzie dostępny w trzech wer-
sjach wyposażenia: Momentum,
R-Desing oraz Inscription. Od kwiet-
nia przyszłego roku do oferty dołączy
odmiana nazwana po prostu XC40
– z wyposażeniem podstawowym.

Co wyróżnia 
Volvo XC40:
• kreatywna aranżacja kabiny – w kon-
soli środkowej znalazło się miejsce na
karty płatnicze i parkingowe, duże

uchwyty na napoje, miejsce do induk-
cyjnego ładowania telefonu,
• zaawansowane funkcje bezpie-
czeństwa – seryjny pakiet City Safety,
który awaryjnie wyhamuje pojazd
w przypadku wykrycia ryzyka nie-
uchronnej kolizji. Auto wykrywa inne po-
jazdy, pieszych, rowerzystów, a nawet
duże zwierzęta. W określonych sytu-
acjach, system potrafi także zmienić tor
jazdy auta, by uniknąć zderzenia,
• specjalny program wynajmu Care by
Volvo,

• rodzinny Car Sharing – zaufanej
osobie będzie można udostępnić do-
datkowy, czerwony kluczyk, który za-
działa tylko wraz z cyfrowym kodem
w telefonie. Jeśli wyślesz go zaufanej
osobie, która nie ma fizycznego klu-
czyka, będzie ona mogła zobaczyć,
gdzie samochód jest zaparkowany,
a potem z niego skorzystać.
Nowe Volvo XC40 z silnikiem Diesla
kosztuje od 143 200 zł brutto, a z sil-
nikiem benzynowym 127 200 zł brutto
(dostępne będą od 23.04.2018 r). �

Audi A8 to jeden z pierwszych na
świecie samochodów produkcji se-
ryjnej, stworzonych z myślą o auto-
matycznej jeździe. Od roku 2018,
Audi stopniowo będzie wdrażać
w produkcji seryjnej elementy jazdy au-
tomatycznej, m.in. automatyczne par-
kowanie, automatyczny wjazd do ga-
rażu czy automatyczną jazdę w kor-
kach.

Co wyróżnia Audi A8:
• funkcja automatycznej jazdy w kor-
kach (Audi AI traffic jam pilot), która
może przejąć zadania kierowcy w ru-
chu spowolnionym do maksymalnej
prędkości 60 km/h na autostradach
i na drogach szybkiego ruchu, na
których bariery wyraźnie oddzielają
przeciwne pasy ruchu,
• poszerzona funkcja start-stop i wy-
soka moc rekuperacji do 12 kW, umoż-
liwiająca odzyskiwanie energii podczas
hamowania. Rozwiązania te jeszcze
bardziej obniżają spalanie – nawet
o 0,7 litra paliwa na 100 km w rzeczy-
wistych warunkach drogowych.,
Ceny nowego Audi A8 zaczynają się
od 409.000 zł brutto, wersja wydłużo-
na A8 L kosztuje od 429.000 zł brutto.�

zaawansowany technicznie

Volvo XC40 to pierwszy 
samochód zbudowany na
nowej, skalowalnej płycie
podłogowej. W przyszłości
to podwozie posłuży jako
baza wielu innym modelom
marki. Jednym z nich 
będzie pierwsze w pełni
elektryczne Volvo.

Nowe Audi A8

Czwarta generacja flagowego modelu Audi, 
ze swym nowym językiem stylistycznym, 
innowacyjną koncepcją dotykowej obsługi 
i konsekwentną elektryfikacją napędu, po raz
kolejny stanowi o „Przewadze dzięki technice”.

zupełnie
nowy 

projekt
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Niestety nie miałam okazji sprawdzić Stelvio na włoskiej przełęczy, uda-
ło się to jednak w polskich górach, gdzie też nie brakuje krętych dróg.
Stelvio w zakrętach prowadzi się jak po maśle. To auto idealnie się czuje, rów-
nież za sprawą zaskakująco jak na tego typu auto – wąskiej kierownicy. Ale
to właśnie ona z całym swoim układem kierowniczym sprawia, że mamy po-
czucie jedności i zespolenia z pojazdem. Komfort jazdy to również piękne
wnętrze – czarna skórzana tapicerka, uzupełniona idealnie dobranymi
drewnianymi elementami, doskonale komponuje się z ciemnoczerwonym ko-
lorem lakieru nadwozia. Funkcje auta wyświetlane na środkowym ekranie,
obsługiwane są za pomocą pokręteł, umieszczonych wygodnie pod prawą
ręką kierowcy, na konsoli pomiędzy przednimi siedzeniami. W tym samym
miejscu znajdziemy również ustawienia charakteru jazdy, czyli swoiste
DNA auta, dzięki któremu możemy jeździć bez większych emocji, za to eko-
logicznie albo dynamicznie, podkręcając maksymalnie sportowy charakter
Stelvio. I tego charakteru można doświadczyć rozpędzając to pokaźne auto
do 100 km/h w zaledwie 5,7 s co jest najlepszym wynikiem w tej klasie aut.
Już sam przycisk uruchamiania auta, umieszczony na kierownicy daje sy-
gnał, że mamy do czynienia z niezwykłym autem. Pierwszy w historii SUV Alfa
Romeo nie może zawieść fanów marki. Im dłużej jeździ się Stelvio tym ape-
tyt na więcej rośnie i rośnie, tak jak te górskie szczyty przed nami…

Nowa Alfa Romeo Stelvio kosztuje od 171 900 zł brutto. �

Alfa Romeo
Stelvio apetyczny SUV
Stelvio to najwyższa
górska przełęcz we
Włoszech, której
przejechanie autem
to niemałe wyzwanie.
Kręta droga wije się
na odcinku prawie 
20 km i liczy ponad
75 ostrych zakrętów.
Alfa Romeo Stelvio
jest stworzona do
takiej trasy.



To auto ma porywającą i niezwykle intrygującą sylwetkę. Jest nieduże,
ale przy tym jakby umięśnione, muskularne i sprężyste. To obietnica dy-
namiki i przygody. I nie bez pokrycia… Bo znajdziemy tu wszystko co
do frajdy i zabawy jazdą niezbędne. Dwulitrowy silnik o mocy 252 KM
może zachęcić do mocniejszego przyciśnięcia pedału gazu. A wtedy „set-
kę” osiągniemy w 5,6 s, co może wywołać uśmiech na twarzy. Można
tak gnać i w zakręty wchodzić z niczym nie skrępowaną lekkością i wdzię-
kiem. A przy tym czuć się komfortowo i bezpiecznie, jak to w BMW.
W aucie jest mnóstwo miejsca z przodu, ale nie polecam w nim wozić
pasażerów, zwłaszcza rosłych. Do tego trzeba ich obsłużyć złożeniem
siedzenia przy wsiadaniu i wysiadaniu. Odpuśćmy więc sobie towarzy-
stwo z tyłu, ale uważajmy na parkingach, zwłaszcza przy centrach han-
dlowych, bo jak to w Coupé, drzwi mamy długie, więc trzeba uważać,
żeby ich lub kogoś obok nie obić. Model ten pojawił się na rynku ok. trzech
lat temu, zastępując serię 1 Coupé i niewątpliwie porwał klientów swo-
im młodzieńczym wdziękiem i świeżością. 

Nowe BMW 230i kosztuje od 129 400 zł brutto. �

BMW 230i 
wdzięk młodości

BMW serii 2 Coupé to
jeden z bardziej wyróż-
niających się modeli 
w gamie BMW. Auto
przyciąga wzrok swoją
opływową, sportową
sylwetką i ten kto nim
jeździ musi to lubić 
– nie może być inaczej!
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Ciekawi mnie zawsze, czym kierują się znane osoby wybierając dany model auta
i jeśli mam okazję, to je o to pytam. Oczywiście, nie mówię tu o tych gwiazdach, które
zostają ambasadorami danej marki, bo nawet jeśli coś im nie będzie pasować, to tego
raczej nie powiedzą. 

W tym przypadku nie miałam możliwości zapytać o motywację, ale dokładnie przyj-
rzałam się autu, które prowadziła Pani Kwaśniewska. Była to czarna Kuga. Wtedy dość
mało popularne auto w Polsce. Jednak zapadło mi to w pamięć, bo wydawało mi się to
trochę nietypowym wyborem. Po osobie tej rangi spodziewałabym się wypasionej limu-
zyny, Land Rovera czy może Volvo. A tu zaskoczenie – osoba słynąca z niezwykłego wy-
czucia stylu i elegancji wybrała Forda Kugę. 

Czyli coś w niej musi być! Po latach przekonałam się, że tak jest. Kuga to przede wszyst-
kim bardzo komfortowe, wygodne auto. Dostojnie się prezentuje i zaskakuje ekskluzywnym
jak na tę klasę wnętrzem. 

Bardzo nowocześnie wygląda konsola środkowa, na której szczycie, we wgłębieniu
znajduje się dotykowy ekran, za pomocą którego sterujemy funkcjami auta. Auto przy-
jemnie się prowadzi, zwłaszcza przy pomocy różnych systemów wspomagających jaz-
dę, jak np. system monitorowania martwego pola czy ostrzegania o pojazdach z tyłu, pod-
czas wyjeżdżania z miejsca postoju. Fajnie też, że producent nadąża za trendami i w Ku-
dze, podobnie jak w wielu już markach, można otworzyć bagażnik ruchem nogi pod nim.  

Ford Kuga ma swój ciekawy styl, który przypadnie do gustu estetom z wyczuciem
smaku. Jak niegdyś Pani Jolancie Kwaśniewskiej.

Nowy Ford Kuga kosztuje od 85 900 zł brutto. �

Ford Kuga 
w dobrym stylu

Ford Kuga kojarzy
mi się z pewną 
sytuacją sprzed
lat, kiedy to na 
ulicach Warszawy 
zobaczyłam 
za kierownicą 
prezydentową 
Jolantę Kwaśniew-
ską. Pierwsza
dama prowadziła
Forda Kugę.



To auto przyciąga wzrok i zaskakuje, bo ci mniej wtajemniczeni w motoryza-
cję, mający w głowach pewne utarte od lat schematy, zadziwieni są tak atrakcyj-
nym wyglądem auta koreańskiego producenta. To niewątpliwie zasługa Petera
Schreyera, projektanta m.in. Audi TT (kiedy to pracował dla niemieckiego koncernu),
który jest też twórcą i projektantem Kia Optimy.

Wersja sedan Optimy znalazła od 2010 r. wielu nabywców, ale długo, bo nie-
mal sześć lat trzeba było czekać na jej wersję kombi. Przez ten czas koncern za-
pewne stracił wielu klientów, którzy ze względu na swój styl życia czy pracy szu-
kając praktycznego i pojemnego auta, wybierali limuzyny kombi innych producentów.
Ale to już przeszłość. Teraz dla 100 proc. zabezpieczenia wszelkich potrzeb kie-
rowców mamy bardzo pojemne auto w kilku optymalnych wersjach wyposażenia.
Oczywiście, najwięcej frajdy daje wersja GT, z dwulitrownym silnikiem benzyno-
wym o mocy 245 KM, która wydaje z siebie urocze, niezwykle przyjemne dla ucha,
chropowate dźwięki przy dynamiczniejszym naciśnięciu pedału gazu. Poza tym, przy
tej mocy Optima GT wykazuje całkiem przyzwoite, bo ok. 9 l/100 km spalanie ben-
zyny. Nie wspomniałam dotąd o wyposażeniu, bo o czym tu mówić. To oczywiste,
że w tej wersji i cenie w okolicach 150 tys. zł, to auto ma wszystko, czego potrze-
ba, a nawet więcej, by zaspokoić wymagania klientów odnośnie komfortu i bez-
pieczeństwa jazdy. To piękne auto, pięknie się prowadzi i pozytywnie nakręca do
czerpania przyjemności z życia. Z Kia Optima Sportswagon GT to zapewnione!

Nowa Kia Optima Sportswagon kosztuje od 93 900 zł brutto. �

Kia Optima
auto optymalnie 
piękne

Pierwsze, co przy-
chodzi mi do głowy,
jak słyszę Kia
Optima, to niezwy-
kła uroda tego
auta. To oczywiście
moja subiektywna
opinia, ale uważam,
że to auto jest
piękne. A do tego 
w wersji GT, jesz-
cze pięknie brzmi.
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Pewnie dlatego też koncern zdecydował się wybrać kobietę jako ambasadorkę
tego modelu w Polsce, którą została ceniona aktorka – Anna Cieślak. 

Zakładam, że to nie może być przypadek, że producent postawił na kobietę,
promując nowe ASX. Po pierwsze, powszechnie wiadomo (choć mało który męż-
czyzna przyzna to publicznie), że to kobiety podejmują lub mają decydujący głos
jeśli chodzi o najważniejsze decyzje w gospodarstwach domowych. A niewątpli-
wie zakup auta do ważnych decyzji należy. Po drugie ASX jest autem, które może
spełniać oczekiwania kobiet. Auto zdecydowanie wyładniało i zrobiło się zgrab-
niejsze – 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 mnóstwo
systemów kontrolnych. Przede wszystkim jednak to auto ma opatentowaną przez
producenta specjalną konstrukcję, która zapewnia pasażerom aktywną ochronę
podczas kolizji. ASX ma też napęd 4x4, dzięki czemu możemy czuć się pewniej
przy gorszych warunkach na drodze, takich jak deszcz czy śnieg. 

To tylko niewielka część cech, którymi mogą kierować się kupujące/ący ASX.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Panie mogą sprawdzić jak czuje się za kierow-
nicą ASX Anna Cieślak, a panowie…też. 

Nowe Mitsubishi ASX kosztuje od 63 990 zł brutto. �

Mitsubishi ASX
kobiecą ręką…
Wprowadzając 
na rynek nowe
wcielenie ASX, 
Mitsubishi 
postawiło na 
estetykę i walory,
które przypadną
do gustu głównie
kobietom. 



Kiedy zobaczyłam pierwsze reklamy Toyoty CH-R, myślałam, że to prezentacja
jakiejś wersji koncepcyjnej auta. Ten model był tak niezwykły, że wydawało mi
się niemożliwym, żeby był produkowany seryjnie. A jednak… Życie szybko zwe-
ryfikowało moje wyobrażenia. Okazało się, że to auto jest w sprzedaży i do tego
cieszy się ogromną popularnością. Na pewno nie da się go nie zauważyć na
drodze. Ma bardzo nowoczesną bryłę i ostre, strzeliste wykończenia, zwłasz-
cza z tyłu. Najbardziej efektownie auto wygląda, kiedy patrzymy na nie z boku,
kiedy widać te wszystkie nieregularne kształty i załamania na masce. Wewnątrz
jest też nowocześnie, ale już podobnie jak we wszystkich modelach Toyoty. Mamy
tu wygodne, skórzane fotele, duży ekran dotykowy do sterowania funkcjami auta
i wielofunkcyjną kierownicę. Jest też sporo miejsca, zarówno w kabinie, jak
i w bagażniku, mimo że auto z zewnątrz wydaje się niezbyt obszerne. W przy-
padku tego modelu Toyota proponuje dwie wersje napędu – benzynowy i hy-
brydowy, i to hybryda cieszy się największą popularnością. Trudno się dziwić,
bo różnica w cenie między hybrydą a benzyną to ok. 15 tys. zł, które warto do-
łożyć, korzystając później na niższym zużyciu paliwa. Poza tym zawsze też mamy
te 20–30 km, które po mieście możemy przejechać bez zużywania benzyny.
A to się liczy.

Nowa Toyota CH-R Hybrid kosztuje od 106 900 zł. �

Toyota CH-R
kosmiczny look

Ten zupełnie nowy
model Toyoty 
pojawił się na rynku
pod koniec 2016 r. 
i szybko zdobył 
rzesze fanów. 
To auto przyciąga
swoją wręcz 
kosmiczną, 
wykraczającą 
poza standard 
stylistyką. 
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Volkswagen Golf to auto, które dla wielu jest pierwszym i ostatnim mode-
lem, który nabywają. A to wynika z faktu, że to auto rozkochuje w sobie kierowców
– bezkompromisowo i zaborczo.

Auto, nie będąc nawet w wersji GTI czy GTD, ma wiele cech samochodu spor-
towego, takich jak zwinność czy przyspieszenie, zwłaszcza przy zmianie stylu
jazdy na tryb sportowy. To oczywiście przekłada się na spalanie benzyny, ale od
czasu do czasu nie wypada nawet nie skorzystać z tej opcji. W trybie normal-
nym też nie możemy się nudzić. Bo to auto pobudza, daje moc, dlatego tak cięż-
ko się z nim rozstać. 

Wewnątrz mamy supernowoczesny kokpit z pięknym, dotykowym wyświe-
tlaczem. Od poprzednich wersji Golfa różni się on m.in. tym, że również klawi-
sze sterujące są częścią ekranu, który wyświetla wszelkie funkcje. W 7. wersji
Golfa mamy też znane już z Passata elektroniczne zegary, ale to w Golfie jako
pierwszym pojawiła się funkcja sterowania gestem. Tak jak wspomniałam na po-
czątku, to supernowoczesne auto, co przejawia się również w tym, że mając tak
dużą moc, jak np. wersja z 2 l silnikiem benzynowym o mocy 150 KM spala śred-
nio ok. 6 l paliwa. Do tego to auto prezentuje się niezwykle intrygująco, zwłasz-
cza w ulubionym obecnie przez koncern kolorze lakieru złotej kurkumy. Pocią-
gająco…

Nowego VW Golfa można mieć już od 67 990 zł brutto. �

VW Golf VII 
wciąga nowoczesnością

Siódma odsłona
tego chyba najpo-
pularniejszego auta
kompaktowego na
świecie wciąga jak
narkotyk. Jak wsią-
dziesz do tego auta,
to przepadłeś. 
Ale w tym wypadku
odwyk jest 
niewskazany.
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Trudno się dziwić, bo to auto w każdej swojej wersji wykraczało poza normy i wyobrażenia o aucie typu van, pro-
ponując coś nowoczesnego. Oczywiście najnowsza wersja, która jest już na rynku od ponad dwóch lat też posiada
wszelkie nowoczesne rozwiązania wspomagające kierowcę i dbające o jego komfort i bezpieczeństwo jazdy.

VW Touran, zwłaszcza w wersji Highline i z pakietem R-Line, to w żadnym wypadku nie jest nudne, nierzucające
się w oczy rodzinne auto, ale dynamiczny, intrygujący pojazd, w którym żaden rodzić nie będzie czuł się poszkodo-
wany, że musiał wybrać praktyczne pod kątem rodziny auto. Będzie wręcz czuł się szczęśliwy, że wybrał tak dobrze.
Zadowolone też będą dzieci, zajmując wygodne, regulowane na różne sposoby tylne siedzenia. Rodzina z nadpro-
gramową liczbą potomstwa, znajdzie dla nich miejsce w trzecim, uruchamianym na życzenie, rzędzie siedzeń. Żona
będzie zachwycona ilością schowków i panoramicznym dachem (zresztą dzieci na pewno też!). A tzw. „głowa rodzi-
ny” nie dość, że jak trzeba będzie, to przyciśnie pedał gazu i poczuje moc 180 KM, to będzie spokojny o swoją ro-
dzinę, mając do dyspozycji mnóstwo systemów asystujących i wspomagających kierowcę podczas jazdy, jak aktywny
tempomat czy funkcja awaryjnego hamowania. Dlatego, to nie jest auto, które wybiera się z myślą „coś za coś”. Tu
mamy całą pełnię spełnionych oczekiwań.

Volkswagena Tourana można nabyć od 84 990 zł brutto. �

VW Touran
radość z rodzinnej jazdy

Volkswagen Touran to najpopularniejszy van w Niemczech i jednocześnie
jedno z najczęściej kupowanych aut rodzinnych na świecie.
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Po prezentacji nowego wcielenia Nissana Micry słyszałam głosy rozcza-
rowania; „eee, to już nie ta sama Micra”. To były kobiety, które to auto trak-
towały jako kobiece, małe, miejskie autko, takie słodkie i urocze. Teraz to zu-
pełnie inne auto, które nabrało drapieżnego charakteru i aż kipi nowoczesnością.
Dlatego nie jest już ukierunkowane wyłącznie pod kątem kobiety, ale też mło-
dych, idących z duchem czasu ludzi. Melomani będą zachwyceni, bo w wy-
branych wersjach producent zamontował system nagłośnienia marki BOSE,
z którego dwa głośniki umieszczono również w zagłówku fotela kierowcy. To
daje świetne efekty dźwiękowe. Ostatnio możliwości tego systemu sprawdzała
nawet znana piosenkarka Margaret, która dawała kameralne koncerty
wszystkim potencjalnym klientom, którzy brali Micrę na jazdy próbne. Mnie
jednak szczególnie zachwyciła kamera cofania 360˚, która bardzo przydaje
się podczas parkowania. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy mamy ogląd
z góry na położenie naszego auta i odległości od różnych przeszkód. Taki kom-
fort w tej klasie auta rzadko się spotyka. Ten samochód ma wszystko, co trze-
ba i młode, dynamiczne osoby, które lubią przemieszczać się autem, będą
z Micry zadowolone. 

Ale, jeśli ktoś jest sentymentalistą i chciałby zostać w poprzedniej epo-
ce, to poprzednia wersja Micry jest jeszcze do kupienia w salonach Nissa-
na. Jest więć wybór… 

Nowy Nissan Micra kosztuje 45 990 zł brutto. �

Nissan Micra też!
Świat się zmienia

Nowe wcielenie 
Nissana Micra 
zaskakuje swoim 
nowoczesnym 
wizerunkiem 
i znacznymi, 
jak na to dawne 
„mikroauto”, 
gabarytami. 
To zupełnie nowa 
jakość auta.
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Osobiście również długo czekałam na Giulię. Najpierw miałam ją testować
w maju i miała to być najmocniejsza jednostka Quadrifoglio, z silnikiem o mocy
510 KM. Niestety niedługo przed terminem, auto zostało wycofane z parku pra-
sowego, bo zostało uszkodzone. Nie znam szczegółów, ale wyobrażam sobie, że
taka moc mogła sprowokować do tego, by dać się ponieść emocjom i zatracić
się w nich, tracąc na chwilę rozsądek i uwagę. Nie było mi dane tego doświad-
czyć, ale doczekałam  się wersji ze 180-konnym silnikiem Diesla. I też „odjecha-
łam”… to auto mnie zachwyciło, wciągnęło i pochłonęło. Przede wszystkim za-
kochałam się w nieziemskim stylu i pięknie tego auta, które ma bajecznie zapro-
jektowaną przednią maskę z uwodzicielskim kształtem przednich reflektorów.
Wewnątrz czujemy się jak w pięciogwiazdkowym hotelu – tak piękne i komforto-
we wnętrze ma to auto. Jasnobeżowe, skórzane fotele i gustownie wkompono-
wane elementy drewniane, dodają wnętrzu zasłużonego prestiżu. Sportowy cha-
rakter Giulii podkreśla przycisk uruchamiający auto umieszczony na kole kierownicy
oraz system DNA, z pomocą którego możemy zmieniać charakter jazdy. Najwięcej
przyjemności daje oczywiście tryb Dynamic, który powoduje, że auto dostaje
jeszcze większego wigoru i prowokującego charakteru. Producent twierdzi, że
w Giulii osiągnął doskonałość. Nie da się temu zaprzeczyć...

Nowa Alfa Romeo Giulia kosztuje od 139 000 zł brutto. �

Giulia doskonałość po włosku
Giulia to długo wy-
czekiwany sedan ze
stajni Alfa Romeo.
Warto było czekać,
bo auto zachwyca
swoją sylwetką 
i przyjemnością
prowadzenia.

Alfa Romeo
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Zanim wsiadłam do nowej wersji hybrydowej Yarisa, jeździłam kilka razy wer-
sją wcześniejszą, dostępną w parku jednej z firm car-sharingowych. Zresztą po
odbiór testowej Toyoty przyjechałam również pożyczonym na minuty Yarisem. Świet-
nie, że taka opcja wreszcie działa w Polsce, bo naprawdę się przydaje. Tutaj mia-
łam na świeżo porównanie, przesiadając się z wcześniejszej wersji do najnowszej.
Auto oczywiście zmieniło się wizualnie. Stało się bardziej neutralne stylistycznie,
typowo miejskie, wtapiające się w otoczenie. Wersja z car-sharingu też jest hybrydą
i to dość dobrze wyposażoną – tzn. ma np. do dyspozycji system multimedialny
z możliwością np. połączenia przez bluetooth telefonu z autem. Jeśli chodzi o sil-
nik, to w obu były podobne (ok 100 KM), może nie szaleńczo dynamiczne, ale na
warunki miejskie wystarczające. Jednak w nowej wersji, auto jest znacznie cich-
sze przy przyspieszaniu. Jednak największym autem tego auta jest niewątpliwie
jego tania eksploatacja. Yaris w mieście spala ok. 4 l benzyny na 100 km., więc
jest naprawdę tanie. To musiała być też decydująca cecha dla firmy, która kupi-
ła aż 300 sztuk Yarisa do wynajmowania go na minuty. Dzięki niedrogiej eksplo-
atacji cena za przejechany kilometr jest mniejsza niż u konkurencji. Także nowa
czy starsza, wypożyczona Toyota Yaris, to świetne, miejskie auto, dla osób ak-
tywnych, starających się żyć nie szkodząc środowisku. 

Nowa Toyota Yaris Hybrid kosztuje od 66 900 zł brutto. �

Toyota Yaris

Yaris to najczęściej
spotykany model
marki w Polsce. 
Wyrożnia się tym, 
że jako jedyne auto
miejskie daje 
kierowcom wybór
spośród trzech 
napędow; hybrydo-
wego, benzynowego 
i wysokoprężnego.

tanio i wygodnie
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Ta zmiana w zarządzaniu koncernem zdecydowanie dobrze wpłynęła na mar-
kę i jej odbiór przez klientów. Z czasem wszystkie modele zmieniły swój image na
bardziej przystępny dla wszystkich. Kiedyś nas, Europejczyków, auta ze znacz-
kiem Ssangyong wręcz straszyły, ewentualnie zadziwiały. Obecnie Korando to bar-
dzo ciekawe auto – wizualnie przyciąga wzrok elegancka bryła, nietypowo wy-
eksponowana osłona chłodnicy i diodowe światła led, umieszczone w dolnej czę-
ści reflektorów. To sprawia, że auto zwraca na siebie uwagę na drodze. We wnę-
trzu znajdziemy dużo przestrzeni, mnóstwo schowków i systemów dających po-
czucie komfortu, ale przede wszystkim systemy ułatwiające prowadzenie i dba-
jące o bezpieczeństwo, jak np. moduł Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
czy system Smart Audio z tylną kamerą cofania. Ciekawostką jest możliwość usta-
wienia kolorów oświetlenia zegarów. Korando, jak przystało na SUV-a, jest wy-
posażone w napęd na cztery koła oraz system wspomagający ruszanie na wznie-
sieniu. Producent proponuje tylko dwie wersje silnikowe: benzynowy 2.0 o mocy
149 KM i Diesla 2.2 o mocy 178 KM, ale za to aż w pięciu wersjach wyposaże-
nia. Auto jest jak na tę klasę dosyć ekonomiczne, bo zużywa średnio ok. 7 l pa-
liwa. Ssangyong to cały czas jeszcze dość rzadki widok na naszych drogach, ale
biorąc pod uwagę cenę i wyposażenie, marka będzie zyskiwać klientów, zwłasz-
cza tych, którzy lubią odróżniać się trochę od ogółu.

Nowy Ssangyong Korando kosztuje 69 990 zł brutto. �

Ssangyong 
Korando

elegancki SUV

Korando to kolejny
model koreańskiej
marki, który zmienił
swój wizerunek 
na bardziej „euro-
pejski”. Stało się 
to po tym, jak wła-
dzę w firmie przejął
hinduski koncernu
Mahindra. 



Dla mnie, ale pewnie i dla wielu osób Mini jest symbolem indywidualności i pięknego stylu. Auto ma niepowtarzalny
design, który można dodatkowo podkreślić wybierając np. wersję Seven. Od masy innych pojazdów na drodze odróż-
ni nas np.: lakier w kolorze Lapisluxury Blue (jak to prestiżowo brzmi!), dach i lusterka w kolorze srebrnym, dwa paski na
masce w tym samym kolorze, ale otoczone perłowym brązem. No i liczba 7 z boku auta. We wnętrzu znajdziemy pięk-
ne, jasnobeżowe wykończenie wnętrza z równie jasnymi, skórzanymi fotelami, co podkreśla klasę tego auta. Wzrok przy-
ciąga niemal 9-calowy wyświetlacz otoczony obręczą, która mieni się różnymi kolorami w trakcie jazdy, dopasowanymi
do aktualnie wybranego trybu jazdy. Ciekawa jest też trójwymiarowa mapa w nawigacji auta, na której podczas jazdy wi-
dzimy ważniejsze budynki, które mijamy, np. Stadion Narodowy w Warszawie. Mini jest też niezrównane w dostarczaniu
emocji i radości podczas jazdy, zgodnie z ani trochę nie przesadzonym hasłem marki – „gokartowa frajda z jazdy”. 

Nie wiem tylko skąd w Mini Cooper ta liczba 7, ale tak się składa, że to moja ulubiona i szczęśliwa, więc myślę, że to
auto musi dawać szczęście!

Mini Cooper Seven kosztuje od 102 527 zł brutto. �

Mini Cooper
Seven

wyróżniający styl i design
Mini Cooper Seven 
to specjalna wersja
auta, dzięki której
można poczuć się
jeszcze bardziej 
stylowo 
i wyjątkowo. 

22 przedsiebiorcy@eu

Testy

W artykułach wykorzystano 
informacje i zdjęcia pochodzące z materiałów prasowych






