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r e d a k t o r  n a c z e l n a

Jeszcze kilka lat temu widok paneli fotowoltaicznych na 
dachach budynków był czymś wyjątkowym. Wystarczy-
ło, że UE ogłosiła neutralność klimatyczną, ceny prądu 
poszybowały w górę, a rząd zaproponował dofinanso-
wanie do instalacji i Polska stała się europejskim liderem 

w fotowoltaice. Czy z samochodami elektrycznymi będzie po-
dobnie? Czy planowana masowa produkcja polskich elektryków 
zmieni nasz rynek motoryzacyjny? To pytanie zadajemy sobie 
w tym numerze naszego magazynu. 

W rozmowie z Bogumiłem Papierniokiem, dyrektorem za-
rządzającym i członkiem zarządu Moto-Profil, analizujemy, jak 
zmienił się rynek części samochodowych w wyniku pandemii 
i jak może wyglądać w przyszłości. Testujemy nową genera-
cję Seata Leona, opisujemy kilka ciekawych modeli samocho-
dów, które pojawiły się lub w najbliższym czasie pojawią na 
naszym rynku. Plus sporo praktycznych informacji: jakie op-
cje wyposażenia podnoszące komfort jazdy warto wybrać, 
co robić, żeby eksploatacja pojazdu była tańsza, jakie opony  
wybrać na zimę. 

Dla aktywnych fizycznie porady, jakie słuchawki są najlepsze 
do uprawiania sportu i zestaw ćwiczeń bokserskich pod okiem 
naszego trenera personalnego.

KONTAKT: Moto-Profil Sp. z o.o.,  ul. Niedźwiedziniec 10,  
41-506 Chorzów, tel.  32 604 10 00,  e-mail: info@profiauto.pl. 

PRODUKCJA: Imago Public Relations

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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IDEALNA PARA!
Klocki hamulcowe 
Brembo Xtra zostały 
opracowane, aby uwydatnić 
zalety tarcz Brembo Xtra 
i Brembo Max.

Gama X, będąca idealną syntezą 
sportowych osiągów, komfortu 
i trwałości, spełnia oczekiwania 

najbardziej wymagających 
kierowców.
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CIEKAWE ZMIANY  
DOPIERO PRZED NAMI

Rozmowa z Bogumiłem Papierniokiem, dyrektorem 
zarządzającym, członkiem zarządu firmy Moto-Profil.

cią podnoszenia kompetencji mechani-
ków przez Internet.
Czy zauważa Pan zmiany w preferen-
cjach klientów odwiedzających war-
sztaty – czy któreś z  usług są teraz 
mniej popularne, a inne bardziej?

Mówi się o tym, że w związku z zaistniałą 
sytuacją samochód stał się najchętniej wy-
bieranym, bo najbezpieczniejszym środ-
kiem transportu. Dlatego wielu kierow-
ców szczególnie dba teraz o sprawność 
pojazdów. Obserwujemy zwiększony ruch 
w serwisach.

Z naszej perspektywy widać, że powo-
dzeniem cieszą się nowe, bezkontakto-
we możliwości oddania pojazdu do war-
sztatu, czyli wspomniane usługi „door to 
door” i „zaparkuj samochód w serwisie”. 
Lockdown miał miejsce w czasie, kiedy kie-
rowcy zwykle wymieniają opony i przepro-
wadzają drobne naprawy. W pewnym mo-
mencie pojawiły się – niesłuszne zresztą, 
jak się okazało – wątpliwości, czy mogą 
to robić. Nasze rozwiązania pomogły kie-
rowcom m.in. zrobić wiosenne przeglą-
dy oraz wymienić ogumienie bez proble-
mów i stresów.

Na pewno więcej klientów zaczęło py-
tać o ozonowanie samochodów. To jeden 
z najskuteczniejszych sposobów na pozby-
cie się zarazków i bakterii z auta. Zwięk-
szona popularność tych usług to natural-
na konsekwencja koronawirusa.
Czy zmieniły się preferencje klientów, 
jeśli chodzi o sposób zakupów – czy 
handel przeniósł się do Internetu?

Przeniesienie handlu do Internetu to 
ogólnie zauważalna tendencja, nie tylko 
w branży motoryzacyjnej. Nasi partnerzy 
od dawna zamawiają części za pomocą 
katalogu online. Na liniach partner Profi- 
Auto – warsztat oraz partner ProfiAuto – 
kierowca kluczowa jest fachowa porada. 
Inny sposób zakupu tak naprawdę nicze-
go tu nie zmienia. Siłą naszej sieci są eks-
perckość i merytoryka, a to można prze-
kazać również telefonicznie oraz online.

Od dawna stawiamy na nowoczesne roz-
wiązania wirtualne i mobilne, przekazując 
tę wiedzę i narzędzia hurtowniom, skle-
pom oraz warsztatom. Pandemia zasko-

czyła wszystkich, ale ci, którzy już wcześ-
niej zdawali sobie sprawę z ewolucji rynku 
i podejmowali odpowiednie działania, nie 
stracili kontaktu z klientami.
Jak zmienił się rynek aftermarketowy 
w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku 
miesięcy? Co czeka polski aftermarket 
w najbliższej przyszłości?

Rynek nie zmienił się znacznie. Oczy-
wiście, część dystrybutorów zanotowała 
lekki spadek sprzedaży w pierwszym pół-
roczu, jednak trzeba pamiętać, że cała po-
przednia dekada to okres stałego wzrostu, 
i to nierzadko dwucyfrowego. Lekka ko-
rekta tego trendu nie powinna nas zaskaki-
wać. Również utyskiwanie na spadek marż 
i rentowności nie jest czymś nowym. Od 
wielu lat presja cenowa to przecież stały 
element rozmów.

Ciekawe jest to, co może się zdarzyć 
w kolejnych miesiącach. Ze względu na 
olbrzymi spadek sprzedaży nowych sa-
mochodów producenci aut będą aktyw-
nie szukali przychodów ze sprzedaży czę-
ści zamiennych i usług serwisowych dla 
klientów aftermarketowych. Możemy spo-
dziewać się nasilonych akcji promocyjnych 
czy cenowych w celu przekierowania użyt-
kowników samochodów kilkuletnich do 
sieci serwisów ASO.

Naszą odpowiedzią jest m.in. urucho-
mienie wspomnianej aplikacji mobil-
nej ProfiAuto. Kieruje ona użytkownika 
do wybranych serwisów z sieci ProfiAuto 
Serwis, gdzie klient zostanie profesjonal-
nie obsłużony, z użyciem części odpowied-
nich nie tylko dla modelu pojazdu, ale i dla 
kieszeni właściciela. Oprócz części orygi-
nalnych, czyli dostawców na OE, Moto-

-Profil oferuje również własną linię produk-
tów ProfiPower, z najlepszym możliwym 
stosunkiem jakości do ceny. Musimy uświa-
damiać kierowcom, że rynek niezależny 
jest tak samo dobry lub lepszy od ASO. 
Oferuje wysokojakościowe produkty, jed-
nocześnie zapewniając maksymalną ela-
styczność i możliwość wyboru zakresu ce-
nowego części.

W jeszcze dalszej przyszłości widać róż-
ne zagrożenia. W 2023 roku wygasa roz-
porządzenie MV BER, które jest jednym 

z najważniejszych aktów prawnych dla na-
szej branży na poziomie EU. Określa np., 
co jest częścią oryginalną, oraz wskazu-
je, że można serwisować pojazd na gwa-
rancji poza siecią ASO, gwarantuje też do-
stęp do informacji technicznych. Dalsze 
istnienie i ulepszanie tych regulacji jest 
istotnym warunkiem utrzymania równej 
konkurencji pomiędzy producentami po-
jazdów i IAM. Jest to szczególnie ważne 
wobec wyżej opisanych zagrożeń. W tę 
sprawę mocno zaangażowane są FIGIE-
FA oraz krajowe organizacje dystrybuto-
rów, w tym SDCM.

Na krajowym podwórku należy wspo-
mnieć o ekstremalnych pomysłach na-
kazywania dystrybutorom współpracy 
z krajowymi producentami lub usilnych 
zabiegach m.in. ZDS i PIM, mających na ce-
lu wyeliminowanie z napraw powypadko-
wych części innych, niż te z kanału sprze-
daży producenta pojazdu. Oczywiście dla 

„dobra klienta”, bez zwracania uwagi na 
rosnące koszty napraw, wpływające na 
wzrost stawek ubezpieczeń. To sentyment 
do monopolizacji rynku, zadziwiający po 
30 latach rozwoju w warunkach konku-
rencji rynkowej.

Tekst pochodzi z portalu Motofaktor.pl

J akie zmiany organizacyjne zo-
stały wprowadzone w firmie 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy?  
Jak to wyglądało na początku 
wybuchu epidemii, a jak jest 

obecnie? 
Organizacja codziennej pracy w nowej 

rzeczywistości wymagała szybkich, kon-
kretnych decyzji i elastycznego podejścia 
do współpracy z partnerami. W pierwszej 
fazie niezwykle ważna była dla nas komu-
nikacja z właścicielami hurtowni, sklepów 
oraz warsztatów. Przekazywaliśmy im naj-
świeższe wytyczne Ministerstwa Zdrowia, 
uzupełnione o nasze wskazówki dotyczą-
ce realiów pracy w branży.

Co do zmian organizacyjnych, nacisk po-
łożyliśmy na działalność online. Było to 
możliwe dzięki naszej strukturze i narzę-
dziom wprowadzanym już wcześniej. Za-
mówienia, organizacja dostaw, kontakt 
z partnerami oraz dostawcami odbywają 
się drogą elektroniczną. Od początku pan-
demii dostawy części przebiegały zgod-
nie z wcześniejszymi harmonogramami, 
jeśli tylko było to możliwe.

Tam, gdzie sytuacja była bardziej skom-
plikowana, musieliśmy chwilowo w inny 
sposób organizować pracę, ale łańcuchy 
dostaw pozostały nieprzerwane. Pande-
mia na pewno przyspieszyła rozwój komu-
nikacji i narzędzi online, ale już wcześniej 
rynek zmierzał w tę stronę. Jako dystry-
butor i pracodawca nadal przykładamy 
ogromną wagę do wytycznych sanitar-
nych, uważamy to za kluczowe w momen-
cie luzowania obostrzeń.
Co zmieniło się w funkcjonowaniu sieci 
warsztatów ProfiAuto Serwis?

Od początku pandemii podejmowa-
liśmy konkretne działania, aby zapew-

nić ProfiAuto Serwisom maksimum kom-
fortu i bezpieczeństwa w kryzysowej 
sytuacji. Pierwszym krokiem było wspar-
cie ich w sprawnym wdrażaniu wytycz-
nych sanitarnych. Kolejny etap stanowiło 
wprowadzenie nowych rozwiązań, które 
pozwoliły zachować ciągłość biznesową 
hurtowniom i sklepom oraz właścicielom 
warsztatów i zapewniły bezpieczeństwo 
ich pracownikom oraz klientom.

Mowa tu o  usługach „door to door” 
czy „zaparkuj samochód w serwisie”. Ta 
pierwsza pozwala na całkowicie zdalną 
naprawę auta. Umawiamy wizytę, a po 
samochód przyjeżdża pracownik dane-
go ProfiAuto Serwisu i zabiera go w ce-
lu wykonania usługi. Po wszystkim auto 
zostaje odtransportowane do kierowcy, 
przed dom.

Druga opcja jest podobna, z tą różnicą, 
że to właściciel samochodu przywozi go 
do warsztatu i zostawia w wyznaczonym 
miejscu, praktycznie bez kontaktu z pra-
cownikami serwisu, a po naprawie w ta-
ki sam sposób odbiera. Bardzo szybko 
wdrożyliśmy również nowe usługi w apli-
kacji ProfiAuto. Uzupełniliśmy ją o funk-
cjonalność ProfiAuto Pay, pozwalającą 
na elektroniczne płatności przelewem, 
kodem BLIK lub kartą płatniczą, dzięki 
czemu aplikacja stała się jedynym w Pol-
sce kompletnym rozwiązaniem mobil-
nym do zdalnego kontaktu na linii kie-
rowca –serwis.

Rozwinęliśmy także nasz projekt wir-
tualnego warsztatu. Początkowo była to 
technologiczna ciekawostka, ale ze wzglę-
du na okoliczności stała się praktycznym 
narzędziem online. To pierwsze w kraju 
rozwiązanie, które ma łączyć prezenta-
cję modelowego warsztatu z możliwoś-

””
”” Musimy uświadamiać 

kierowcom, że rynek 
niezależny jest tak 

samo dobry lub lepszy 
od ASO. Oferuje 

wysokojakościowe 
produkty, jednocześnie 

zapewniając 
maksymalną 

elastyczność i możliwość 
wyboru zakresu 
cenowego części.

Mówi się o tym,  
że w związku 
z zaistniałą sytuacją 
samochód stał 
się najchętniej 
wybieranym,  
bo  najbezpieczniejszym 
środkiem transportu.  
Dlatego wielu 
kierowców 
szczególnie dba teraz 
o sprawność pojazdów. 
Obserwujemy 
zwiększony ruch 
w serwisach.
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Po dłuższej przerwie wraca sztandarowy cykl wydarzeń skierowanych do właścicieli ProfiAuto Serwisów. Pierwsze 
tegoroczne wydarzenie z cyklu ProfiAuto Racing Cup zorganizowano na północy Polski. Właściciele warsztatów 
wzięli udział w merytorycznych szkoleniach oraz rywalizacji z solidną dawką adrenaliny na torze gokartowym.

Pierwsza tura ProfiAuto Racing 
Cup 2020 wystartowała 11 wrześ-
nia w Szczecinie, w Silver Hotel 
& Gokart Center. Jak podkreśla-
ją organizatorzy, ta seria wy-

darzeń cieszy się dużym powodzeniem 
wśród warsztatowców, którzy doceniają 
zarówno jej merytoryczne, jak i rozryw-
kowe elementy.
– Mieliśmy sygnały, że nasi partnerzy 

bardzo chcieliby wznowienia projektu. 
Organizując ProfiAuto Racing Cup 2020, 
wzięliśmy pod uwagę wszystkie najak-
tualniejsze wytyczne sanitarne. Zapew-
niamy uczestnikom maksymalne bezpie-
czeństwo w tej nowej dla nas wszystkich 
rzeczywistości. Cieszymy się, że możemy 
wrócić i wspólnie z uczestnikami czerpać 
zarówno z wartości szkoleniowej, jak i in-
tegrującej tego popularnego cyklu – mó-
wi Łukasz Kopiec, dyrektor marketingu 
ProfiAuto.

Podczas szkolenia zatytułowanego „Jak 
prowadzić i rozwijać rentowny warsztat” 
uczestnicy ProfiAuto Racing Cup 2020 
dowiedzieli się m.in., czym jest analiza 

kosztów i jak ją zrobić, jak budować lo-
jalność klienta i rozmawiać z nim o cenie 
usługi warsztatowej. Mieli okazję także 
rozwinąć swoją wiedzę dotyczącą wpły-
wu wizualnej strony warsztatu na jego  
działalność.

Po części szkoleniowej przyszła pora na 
emocjonujące zawody na torze kartingo-
wym. Przez kilka niezapomnianych go-
dzin uczestnicy walczyli o puchar i cenne 
nagrody. Rywalizacja była zacięta, a zwy-
cięzcy umiejętnie wykorzystali zwinność 
i przyspieszenie, jakimi charakteryzują 
się gokarty.

Cały cykl ProfiAuto Racing Cup 2020 
składać się będzie z kilku rund eliminacji. 
Podczas każdej z nich wyłonionych zosta-
nie trzech zwycięzców, którzy zakwalifi-
kują się do finału głównego. Kolejne wy-
darzenia zaplanowano m.in. w Będzinie,  
Bielsku-Białej, Rzeszowie, Ostrawie, a fi-
nał rywalizacji odbędzie się w Szczecinie.

Partnerami bieżącej edycji ProfiAuto 
Racing Cup są Brembo i MANN-FILTER.
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Marka ProfiPower została laureatem prestiżowego certyfikatu „Dobra Marka 2020. 
Jakość – Zaufanie – Renoma”. Dołączyła tym samym do największych marek w Pol-
sce wyróżnionych na podstawie badań konsumenckich.

PROFIPOWER  
Z TYTUŁEM „DOBRA MARKA”

Dobra Marka 2020. Jakość – Za-
ufanie – Renoma to orga-
nizowany od jedenastu lat 
ogólnopolski program, któ-
ry ma na celu wybór najlep-

szych, cieszących się największym zaufa-
niem i renomą marek w poszczególnych 
branżach. Pomaga on klientom w wybo-
rze najlepszej marki w danej kategorii, 

bazując na badaniach. Certyfikat przy-
znawany jest na podstawie wyników ba-
dań konsumenckich – metodą CATI i/lub 
CAWI. Przeprowadzają je redakcje maga-
zynów „Forum Biznesu” i „Biznes Tren-
dy” – ogólnopolskich dodatków gospo-
darczych do „Dziennika Gazety Prawnej” 
oraz „Rzeczpospolitej”. Analizowane są 
między innymi: pozycja rynkowa marki i jej 

siła marketingowa, jakość prezentowana 
przez dany produkt lub usługę oraz sto-
pień zaufania konsumentów. Pod uwagę 
bierze się również obecnych i potencjal-
nych klientów, ceny produktów oraz ka-
nały dystrybucji.

Więcej o ProfiPower na stronie 
www.profipower.eu.
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APLIKACJA PROFIAUTO 
CORAZ POPULARNIEJSZA!
Kolejne warsztaty dołączają do projektu ProfiAuto Pay, a o aplikacji ProfiAuto jest coraz głośniej w me-
diach. Materiały o innowacyjnym rozwiązaniu pojawiły się m.in. w motoryzacyjnej, ogólnopolskiej i regio-
nalnej prasie, największych stacjach radiowych (Eska, Antyradio, Meloradio), a także w telewizji – u popu-
larnej „Pani Gadżet”. Podkreślają one wygodę i bezpieczeństwo zarówno dla klientów, jak i mechaników.

www.osram.pl/am

LEDriving®

Innowacyjne rozwiązania OSRAM, to legalny tuning dla kilku popularnych marek samochodów. 

Od zamienników reflektorów w wersji „Full LED” dla VW Golf VII oraz Amarok oraz połączenia ksenonowego 
źródła światła o mocy 25 W z diodami dla Forda Focusa i VW Golfa VI, poprzez dynamiczne kierunkowskazy 
do lusterek przeznaczone m.in. do Audi A3 oraz A4, VW Golfa VI, VII i Tourana, BMW serii 1-4 oraz X1, Seata 
Leona, Ibizy i Arony po światła tylne dla VW Golf VI oraz Forda Fiesty MK7.

OSRAM - tworzymy światło

Homologowana modernizacja LED
oświetlenia zewnętrznego firmy OSRAM

Promocja „Kontrola auta za 1 zł” trwa!

Dzięki kuponowi dostępnemu w aplikacji Profi- 
Auto za symboliczną złotówkę wciąż możesz zwe-
ryfikować kondycję auta i uzyskać profesjonalną 
opinię mechanika. To szczególnie ważne m.in., 
gdy zbliża się termin przeglądu technicznego 
lub dłuższa podróż, a priorytetem jest dbałość 
o bezpieczeństwo.

W ramach promocji za symboliczną złotów-
kę pracownicy wybranych ProfiAuto Serwisów 
sprawdzają m.in.: stan oświetlenia, stan ogumie-
nia, wycieraczki, akumulator,  płyn chłodniczy 
i hamulcowy, zawieszenie oraz układ kierowniczy.

Aby umówić promocyjną wizytę szybko i wy-
godnie, wystarczy kilka prostych kroków:

 �  Zainstaluj aplikację ProfiAuto (dostępna  
w Google Play oraz App Store).

 �  Wybierz kupon promocyjny „Kontrola auta 
za 1 zł".

 � Kliknij „Użyj kuponu".
W ramach promocji powstał krótki filmik instruk-
tażowy, dostępny na 
kanale YouTube Pro-
fiAuto. Jego narra-
torem jest Jarosław 
Juszkiewicz, którego 
głos doskonale znają 
użytkownicy najpo-
pularniejszej w kraju 
nawigacji samocho-
dowej. Motto filmiku 
brzmi: „Kieruj się, gdzie chcesz, ale wcześniej za-
dbaj o samochód z Aplikacją ProfiAuto”.
Partnerami projektu są marki: ATE, Febi Bilstein, 
MANN-FILTER, Monroe, OSRAM oraz Varta.
Więcej o akcji:  
www.profiauto.pl/aplikacja/kontrola-auta.

Aplikacja ProfiAuto zagościła 
w wakacyjnym wydaniu pro-
gramu „Pani Gadżet Extra”. 
Anna Nowak-Ibisz doceniła na 
antenie jej intuicyjność i szyb-

kość całego procesu, pokazując krok po 
kroku telewidzom, jak przyjazne jest to 
rozwiązanie. Cieszą nas bardzo takie ak-
centy. Satysfakcjonujące są też dowody 
uznania od użytkowników. Wiemy, że nie-
którzy z nich skorzystali już z możliwości 
aplikacji więcej niż jeden raz albo poleci-
li ją znajomym czy rodzinie. Do projektu 
dołącza również, z korzyścią dla kierow-
ców, coraz więcej warsztatów – mówi Ma-
riusz Maksym, koordynator ogólnopol-
skiej sieci warsztatowej ProfiAuto Serwis. 
Aplikacja ProfiAuto to pierwsze tego typu 
rozwiązanie w Polsce. Dzięki niej możliwa 
jest zdalna i bezkontaktowa wizyta w wy-
branych warsztatach samochodowych 

należących do sieci ProfiAuto Serwis. Wy-
godnie i bez wychodzenia z domu można 
umówić się na konkretny termin, wyce-
nić usługi i zapłacić za całość kartą, BLIK-
iem lub szybkim przelewem – za pośred-
nictwem funkcjonalności ProfiAuto Pay. 
Ułatwieniem jest opcja „Door to door”, 
w ramach której przedstawiciel serwisu 
przyjeżdża po samochód, a po zakończo-
nej naprawie odwozi go w wyznaczone 
miejsce. Innym rozwiązaniem jest opcja 

„Zaparkuj samochód w serwisie”. Wtedy 
to kierowca przywozi auto do warszta-
tu i zostawia je w wyznaczonym miejscu, 
bez kontaktu z obsługą. Po wykonaniu 
wszystkich czynności serwisowych sa-
mochód można odebrać w ten sam spo-
sób lub umówić jego odwiezienie w wy-
znaczone miejsce. Za pośrednictwem 
aplikacji można także usprawnić trady-
cyjną wizytę w warsztacie – korzystając 

z opcji ustalenia terminu i bezgotówko-
wej płatności.

Partnerami głównymi projektu są mar-
ki: Brembo, Febi Bilstein, Filtron, MANN-

-FILTER, Monroe, Philips, Sachs, Schaeffler, 
Varta. Partnerzy wspierający: SKF, Zim-
mermann. Poleca dobrywarsztat.pl.

Więcej szczegółów dotyczących możli-
wości oraz aktualne informacje znajdują 
się na stronie www.profiauto.pl/aplikacja. 
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Wszystkie referencje wy-
posażane są na bieżąco 
w opisy obejmujące: nu-
mery OE, porównawcze 
i producenta, w zastoso-

wania do pojazdów, kryteria, parametry, 
grafikę oraz karty charakterystyki. Dotyczy 
to zarówno części opisanych przez TecDoc, 
tych, których opisy w źródłowym syste-
mie pojawią się dopiero za kilka miesię-
cy, i tych, które nigdy się tam nie pojawią. 
W Katalogu ProfiAuto są dostępne od razu. 
Dzięki temu nowości natychmiast trafiają 
do wyników wyszukiwania i do sprzedaży.

– Kładziemy nacisk na to, aby nowości by-
ły opisane w pełnym standardzie katalogo-
wym już w momencie ich wprowadzania 
do bazy. Chcemy, żeby partnerzy handlo-
wi mogli znaleźć jak najszybciej niezbęd-
ne informacje i produkty. W przypadku 
braku danych ustalamy je samodzielnie, 
kontaktując się bezpośrednio z dostawcą 
lub producentem. Jeśli pojawia się potrze-
ba uzupełnienia, zespół kontynuuje po-
szukiwania lub dokonuje samodzielnych 
oględzin, identyfikacji i wymiarowania na 
potrzeby katalogu. Dbamy też na bieżą-
co o aktualizację już istniejących opisów. 
Osiągamy poziom uzupełnienia danych ka-
talogowych na poziomie 99,6–99,8 proc. 
oferty. To bez wątpienia najlepszy wynik 
w kraju – mówi Mikołaj Gładki, kierownik 
pionu danych katalogowych Moto-Profil.

Moto-Profil jest pionierem w dziedzi-
nie wykorzystania numerów VIN w apli-
kacji katalogowej w Polsce. Funkcjonal-
ność ta jest stale doskonalona. Eksperci 
na bieżąco pozyskują nowe bazy danych, 
tym samym zwiększając liczbę samocho-
dów, do których można dobrać części 

w oparciu o numer VIN – obecnie jest to 
około 95 proc. pojazdów osobowych na 
rynku. W ciągu ostatniego roku liczba wy-
szukiwanych numerów VIN wzrosła nie-
mal dwukrotnie.

W obrębie katalogu udoskonalono tak-
że analizę wyników wyszukiwania. Sy-
stem zbiera na bieżąco m.in. informacje 
o  poszukiwanych numerach OE i  ana-
lizuje je. Przydatne okazują się także te 

wyszukiwania, które nie przyniosły żad-
nych wyników. Jeśli dane numery po-
wtarzają się, to znak, że pojawiło się za-
potrzebowanie na daną część, a  nie 
jest ona jeszcze dostępna na rynku af-
termarketowym. Wtedy, we współpra-
cy z Działem Zakupów, zespół ProfiAuto 
poszukuje dostawców takich podzespo-
łów, wychodząc naprzeciw potrzebom  
użytkowników. 

WIĘCEJ DANYCH 
W KATALOGU  
PROFIAUTO
Poziom uzupełnienia opisów części dostępnych w Katalogu ProfiAuto przekroczył 
właśnie 99 procent. Każdego tygodnia wprowadzanych jest do niego średnio pół 
tysiąca referencji.
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Pierwsza nowość pojawiła się 
już podczas inauguracji sezo-
nu. Grand Prix Sopot-Gdynia ni-
gdy dotąd nie otwierało sezonu. 
Dzięki determinacji organizato-

rów odmrażanie GSMP odbyło się więc 
w malowniczej scenerii wybrzeża Bałty-
ku. Wśród 50 zespołów wyścigowy sezon 
rozpoczęła także ekipa ProfiAuto Racing 
z Michałem Tochowiczem w składzie. Kie-
rowca Skody Fabia Kit Car Super 2000, we-
dług nowego podziału, walczy w tym roku 
w Klasie 3A, gdzie mierzy się między inny-
mi z drugim kierowcą obsługiwanym przez 
firmę EvoTech. Już pierwsza runda poka-
zała, że Tochowicz i Łukasz Nowak stano-
wią czołówkę rywalizacji w tak zwanej oś-
ce, a ich pojedynki należały do jednych 
z najbardziej wyrównanych. Różnica po 
pokonaniu 3 km podjazdu niejednokrot-
nie sięgała dziesiątych części sekundy. Re-
gularnie także osiągali czasy w czołowej 

SEZON INNY 
W liczącej ponad 40 lat 
historii cyklu Górskich 
Samochodowych 
Mistrzostw Polski 
rok 2020 zapisze się 
szczególnie mocno.  
Nigdy do tej pory 
walka o tytuły nie 
toczyła się w tak 
krótkim czasie i w tak 
skompresowanej formie. 
Jak w poprzednich 
sezonach, startuje także 
ekipa ProfiAuto Racing.

NIŻ WSZYSTKIE
dziesiątce, zdominowanej przez samo-
chody 4WD.

Dla Tochowicza pierwszy tegoroczny 
start Fabią zakończył się bilansem po-
dwójnego (z soboty i niedzieli) drugie-
go stopnia podium w klasyfikacji samo-
chodów FWD. W wynikach końcowych 
Klasy 3A finiszował za Romanem Bara-
nem (Mitsubishi Lancer Evo) i za wspo-
mnianym Łukaszem Nowakiem (w sumie 
osiem zgromadzonych punktów). Repre-
zentant ProfiAuto Racing zdobył również 
ważne trzy punkty w klasyfikacji gene-
ralnej – za dziewiąte i dziesiąte miejsce.

Dwa tygodnie później organizatorzy 
GSMP przygotowali nowe, ciekawe wy-
zwanie – na słowackiej trasie Pezinok – 
Baba. W okolice Bratysławy przyjechało 
87 kierowców ze Słowacji, Austrii, Czech, 
Polski, Węgier i Włoch. Tochowicz swój 
debiut na czterokilometrowej trasie roz-
począł od trzeciego i czwartego miej-
sca w Klasie 3A. W podjazdach wyścigo-
wych z Igorem Drotarem (Skoda Fabia 
R5) i Romanem Baranem (Lancer Evo) nie 
był w stanie podjąć walki, ale toczył po-
jedynek z Nowakiem. Czołową dwójkę 
polskiej „ośki” na każdym podjeździe 
dzieliło niewiele ponad sekundę.

Niedzielne, deszczowe warunki dawały 
nadzieję, że Tochowicz powetuje sobie 
sobotni wynik i powalczy o najwyższy 
stopień podium. Niestety, nagła zmia-
na przyczepności na jednym z wiraży 
sprawiła, że Skoda przy znacznej pręd-
kości wypadła z drogi. Miękkie pobocze 
pomogło w miarę bezpiecznie wytra-
cić prędkość, ale podwozie i zawiesze-
nie ucierpiały na tyle, że nie było moż-
liwości na miejscu naprawić samochód.

To nie oznaczało jednak końca walki 
w sezonie 2020 i nie przekreśla dla Profi- 
Auto Racing szans na tytuł. Do rozdania 
pozostała jeszcze pula punktów z Wy-
ścigu Prządki w Korczynie 18–20 wrześ-
nia, gdzie przewidziano oficjalne zakoń-
czenie sezonu.

  UMA Fotografia Agnieszka Wołkowicz

MATEUSZ  
BUCHTYAR
dziennikarz specjalizujący się 
w motorsporcie
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VARTA® Partner Portal oszczędza cenny czas 
warsztatów i wspiera je w świadczeniu skutecznych 

i precyzyjnych usług wymiany akumulatora. 
Darmowa rejestracja już teraz!

 Numer 1 w dostawach akumulatorów na pierwsze wyposażenie

 Spełnia najwyższe wymagania wiodących producentów samochodów

 Najlepszy produkt z pierwszego wyposażenia dostępny na rynku wtórnym

Akumulatory VARTA, jako oryginalne części zamienne 
gwarantują wysoką jakość i niezawodność niemieckiego producenta.

www.varta-automotive.pl/start-stop

Ci producenci samochodów zaufali 
akumulatorom VARTA®:

Pewny start to akumulator 

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën 
Ferrari Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia 
Lamborghini Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel 
Peugeot Porsche Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo

PROFIFELIETONY

NATALIA PISKORZ
PR manager

Sprzęgło, gaz, hamulec. Moment, 
w którym spokój miasta daje spo-
kój ducha. I Ty. Za kierownicą czte-
rech kółek, które stają się oazą. 
Ulubiona piosenka w radiu; mi-

mowolnie skręcasz w jeszcze jedną ulicz-
kę, choć przecież równie dobrze drugiej 
zwrotki mógłbyś już posłuchać w domu. 
Pan Jarek mówi, żebyś zawrócił. Cel się od-
dala, a Ty jednak czujesz, że przybliżasz się 
do czegoś znacznie ważniejszego – swo-
ich myśli.

Na pytanie „po co?” trudno odpowie-
dzieć. W  teorii po nic. Chociaż, gdyby 
się głębiej zastanowić, znajdzie się kil-
ka powodów. Bo wtedy nikt nie zadaje 
pytań, na które odpowiedź zawsze jest 
zbyt trudna. Bo wtedy wyłączasz myśle-
nie wraz z telefonem. Zastanawiasz się, 
w którą stronę iść (to, gdzie jedziesz, wcale 

Cię nie interesuje), a przed Tobą otwiera 
się niezmierzony wachlarz opcji (i skrzy-
żowań, na których drogę wybierasz lo-
sowo). Rozwiązania znajdują się same i, 
choć często ich realizacją jesteś zachwy-
cony tylko do momentu, w którym wyłą-
czasz silnik – wiesz, że było warto. Czytel-
nicy-nałogowcy pewnie dołożą w myślach 
jeszcze kilka opcji. Dla mnie tyle w zupeł-
ności wystarczy.

To jak bezpieczny i legalny haj. Chociaż 
uzależnienie, jak każde inne, lubi zaglądać 
w Twoją kieszeń. Tankowanie raz w tygo-
dniu już dawno nie wystarcza. Olej kupu-
jesz prawie tak często, jak spodnie (chyba, 
że jesteś kobietą, wtedy ta reguła Cię na-
turalnie nie dotyczy). Jeżeli nigdy tego nie 
próbowałeś, najwyższy czas. Wracając, nie 
wybieraj najkrótszej drogi, ostatnia prosta 
niech nie będzie tą ostatnią.

Następnym razem zostaw Pana Jarka 
w spokoju. Nie włączaj nawigacji, a z ga-
rażu zamiast w standardowe lewo – po-
jedź w prawo. Potem już wszystko jedno. 
Cel nie ma znaczenia. Bez żalu wyjeździj 
bak do końca. Jedź przed siebie. Tam, gdzie 
nigdy nie byłeś. Bo najlepsza droga nie za-
wsze jest tą najkrótszą.

Kieruj się na północny 
wschód. Za 100 metrów 
skręć w lewo. Zawróć. 
Zawróć. Zawróć. Założę się, 
że przeczytałeś to głosem 
najpopularniejszej nawigacji 
w kraju – Jarosława 
Juszkiewicza. Ale dzisiaj, dla 
odmiany, będzie o jeździe 
bez nawigacji. Z nadzieją, 
że na rondzie, wbrew Panu 
Jarkowi, wybierzesz dowolny 
zjazd. To tekst tylko dla 
prawdziwych nałogowców.

NA RONDZIE WYBIERZ… 
DOWOLNY ZJAZD

  Adobe stock



McLaren Speedtail jest inny niż wszystkie supersamochody. I to nie tylko 
dlatego, że to jedyne auto produkcyjne na świecie zdolne do rozpędzenia się 
do 400 km/h z kierowcą i dwójką pasażerów na pokładzie.

MARCIN SZOSTAK
felietonista ProfiAuto

MCLAREN SPEEDTAILM
Jeśli McLaren Senna reprezentuje 

brutalną siłę docisku, opływowy 
Speedtail jest aerodynamicznym 
pociskiem, który uosabia prędkość. 
Jego formę definiuje funkcja, dlate-

go kształt Speedtaila przypomina spadają-
cą kroplę wody. Uszczegóławiając: wyrzeź-
bioną z jednego płata włókna węglowego.

Każdy panel, najmniejsza widoczna i nie-
widoczna część karoserii zaprojektowa-
na została tak, by powietrze przepływało 
wzdłuż nadwozia możliwie jak najłagod-
niej. Nawet przednie koła z karbonową 
osłoną mają swoje zadanie do wykona-
nia, zmniejszając zawirowania drobinek 
powietrza.

Nie znajdziecie tu zbędnych łączeń, 
szwów czy odstających elementów. Nie 
ma wulgarnych spojlerów. Linia Speed-
taila ciągnie się płynnie od nosa, poprzez 
zakrzywioną w jednym kawałku szybę 
i wraz z poszyciem dachu opada ku ogo-
nowi. W tej części robotę robią hydrau-
liczne aktywne lotki z karbonu. Tajemni-
cą producenta z Woking jest ich giętkość, 
gdy podczas szybkiej jazdy wyginają się 
ku górze.

Żeby móc pojechać z maksymalną pręd-
kością, niepotrzebny jest drugi kluczyk jak 
w Bugatti Chiron. Pełen potencjał uaktyw-
nia tryb Velocity z przyciskiem na podsufit-
ce – auto obniża wtedy zawieszenie, a nie-
wielkie kamery w miejscu tradycyjnych 
lusterek chowają się w nadwoziu.

Kierowca może liczyć na hybrydowy 
układ z podwójnie doładowanym V8, któ-
ry generuje 1050 KM. Taka moc przy ni-

skiej masie 1430 kg oznacza fenomenalne 
osiągi. Producent nie bawi się w subtel-
ności i w specyfikacji umieszcza wartość 
przyspieszenia od 0 do 300 km/h. To je-
dynie 12,8 s.

Dla porównania: o wiele mocniejszy Chi-
ron osiąga tę prędkość w 13,6 s. McLaren P1 
wypada jeszcze słabiej – 16,5 s. Lepszym 
czasem może co prawda pochwalić się Ko-
enigsegg Regera (ok. 11 s), ale hybrydowa 
bestia ze Szwecji zabierze na pokład mak-
symalnie dwie osoby. McLaren Speedtail 
może o jedną więcej.

W kabinie kierowca siedzi centralnie na 
fotelu zintegrowanym z monokokiem. Cy-

frowa deska rozdzielcza z dwoma dodatko-
wymi ekranami składa się na jego centrum 
dowodzenia. Siedzenia obszyto specjal-
ną skórą z tzw. kierunkowym wykończe-
niem, które ułatwia zajęcie miejsca w środ-

ku i utrzymanie ciała podczas samej jazdy. 
Zaawansowanych technologicznych roz-
wiązań jest tu znacznie więcej, by wymie-
nić jeszcze system sterowania przyciem-
nianiem szyb czy elektrycznie unoszone 
do góry drzwi.

McLaren Speedtail należy do egzotycz-
nego gatunku hipersamochodów. I jak na 
egzotyczny gatunek przystało – jest limi-
towany do zaledwie 106 egzemplarzy. Każ-
dy nabywca otrzyma pełną swobodę, jeśli 
chodzi o personalizację wnętrza czy do-
bór lakieru. 1 750 000 funtów, które trze-
ba wyłożyć za egzemplarz, należy więc 
traktować wyłącznie jako cenę wyjściową.
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Konkurencja?
Nie ma szans!

NOKAUTUJEMY
JAKOSCIA!'

'

Katalog on-line dostępny 24/7

Ponad 19 000 produktów w ofercie

Lider w branży alternatorów i rozruszników

28 lat doświadczenia
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CZESŁAW  
LANG

Idealny samochód powinien mieć… 
Wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy.

Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłbym 
sobie w samochodzie, to… 
Duża moc silnika.

W samochodzie najważniejsze są dla mnie 
następujące parametry… 
Hamulce (droga hamowania), opony, moc silnika, wyciszona 
kabina/wnętrze, dobra widoczność z pozycji kierowcy, wygod-
ne fotele i dobre wycieraczki.

Mój pierwszy samochód to był… 
Lada z silnikiem fiata 124p.

Obecnie jeżdżę samochodem marki… 
Land Rover.

Gdybym mógł kupić dowolny samochód, to byłby to…
Bentley Continental GT.

W samochodzie słucham muzyki… 
Rzadko.

Największa wada samochodu to… 
Słabe hamulce, szum podczas jazdy i mały promień skrętu.

Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to… 
Italia.

Niezapomniana przygoda 
z samochodem/w samochodzie… 
Podróż kamperem po norweskich fiordach.

Od wczesnych lat dziecinnych fa-
scynowało go kolarstwo. Marzył 
o własnym wyścigowym rowerze, 
a jedyną drogą do spełnienia te-
go marzenia była przynależność do 

klubu. Utalentowany młody chłopak został do-
strzeżony przez trenera Euzebiusza Marciniaka 
i trafił do LZS Baszta Bytów. W barwach tego 
klubu startował w latach 1970–1977. Następne 
pięć lat spędził w Legii Warszawa. Największym 
sukcesem w czasach kariery amatorskiej był ty-
tuł wicemistrza olimpijskiego. W 1980 roku na 
igrzyskach w Moskwie Lang zdobył srebrny me-
dal w wyścigu ze startu wspólnego, ulegając 
jedynie reprezentantowi ZSRR Siergiejowi Su-
choruczenkowowi. Wcześniej dwukrotnie wy-
walczył medal mistrzostw świata, w obu przy-
padkach w drużynowej jeździe na czas. W 1977 
roku w San Cristobal reprezentacja w składzie 
Czesław Lang, Tadeusz Mytnik, Mieczysław No-
wicki, Stanisław Szozda zdobyła brązowy medal, 
a dwa lata później podczas czempionatu w Val-
kenburgu Czesław Lang, Witold Plutecki, Stefan 
Ciekański i Jan Jankiewicz zdobyli srebrny krą-
żek. Był wielokrotnym mistrzem Polski, cztero-
krotnie startował w Wyścigu Pokoju.

W 1982 roku podpisał zawodowy kontrakt 
z włoską grupą GIS Gelati-Campagnolo, zosta-
jąc pierwszym zawodowym kolarzem nie tylko 
z Polski, ale z całego bloku wschodniego. Dzie-
więć razy startował w Giro d’Italia, a trzy razy 
w Tour de France, wspólnie z największymi asa-
mi włoskiego kolarstwa – Francesco Moserem, 
Giuseppe Saronim czy Roberto Visentinim. W su-
mie wygrał 30 wyścigów zawodowych. Karierę 
zakończył w 1989 roku.

Od 1993 roku jest Dyrektorem Generalnym 
Lang Team i Tour de Pologne. W krótkim czasie 
przywrócił blask zapomnianej kolarskiej impre-
zie. Pod jego okiem Tour de Pologne stał się jed-
nym z najważniejszych wyścigów świata, nale-
żących do prestiżowego cyklu UCI World Tour.
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Organizator Tour de Pologne, który otrzymał tytuł „Najlepszej Imprezy 
Sportowej Roku” w Polsce w latach 1995, 1996, 2004, 2008, 2011, 2015.
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Bądź mistrzem dla nowego pokolenia dzięki 
żarówkom Philips X-tremeVision Pro150. Najlepszy 
zestaw żarówek wysokiej wydajności i żywotności, 
oferujący do 150% większą jasność*, zapewni Ci 
bezpieczną jazdę każdego dnia.

philips.com/x-tremevision

Tata mówi 
 “Świat kręci 
się  wokół 
żarówek”

* W porównaniu do minimum wymaganego prawem. 

X-tremeVision Pro150

Z jednej strony tak jest i bezpośrednim na-
stępcą mogą być retrofity LED. Wciąż jednak 
trwa proces ich homologacji do użytku na 
drogach publicznych. Stąd też producen-
ci żarówek halogenowych nie poprzestają 
w poszukiwaniu kolejnych rozwiązań. Takim 
przykładem są trzy, zmodyfikowane pod ką-
tem efektywności, pozycje w ofercie Philips.
Żarówki Philips WhiteVision ultra cenione 
są przez kierowców, którzy optycznie chcą 
unowocześnić bryłę swojego samochodu. 
Wysoka temperatura barwowa rzędu 4200K 
emituje światło zbliżone do lamp ksenono-
wych. W dodatku wiązka padająca na dro-
gę jest o 60 procent wydajniejsza w porów-
naniu do wymaganego prawem minimum.

Tak białe światło zbliżone jest do dzienne-
go, a przez to neutralne dla ludzkiego wzro-
ku. Czy można jeszcze coś poprawić w takiej 
żarówce? Okazuje się, że tak. Przede wszyst-
kim jej szklaną bańkę pokryto opatentowa-
ną formułą gradientowej powłoki, zmodyfi-
kowano konstrukcję skrętki i skład unikalnej 
mieszanki gazów znajdującej się pod ciśnie-
niem aż 15 barów.

W efekcie przełamano kolejną granicę, 
efektywnie łącząc wysokie parametry z dłuż-
szą trwałością. Dla H7 to 350 godzin, a dla 
H4 aż 540 godzin ciągłego świecenia. W tej 

gamie znajdują się także typy H1, H3, H11, HB3, 
HB4, HIR2 oraz PSX24W, W5W i H6W.

Druga ze zmodyfikowanych pozycji to ża-
rówka Philips X-tremeVision Pro150. Wartość 
ta oznacza większy procent wydajności, nie 
tylko w porównaniu do wymaganego pra-
wem minimum, ale też do poprzedniej ge-
neracji. Na drodze przekłada się to na oświet-
lenie dodatkowych 70 metrów.

Ponadto bańkę wykonano z  unikalne-
go szkła kwarcowego Diamond Precision 
z filtrem UV. Dzięki temu udało się uzyskać 
jeszcze większą przejrzystość, co ma bez-
pośrednio przełożenie na poprawę jasności. 
Znajdująca się wewnątrz unikalna mieszan-
ka gazów zawiera między innymi ksenon 
i krypton.

Żarówka Philips X-tremeVision Pro150 emi-
tuje światło o temperaturze barwowej 3400K. 
Jaśniejsza i wydajniejsza wiązka nie pogor-
szyła jej żywotności. A wręcz przeciwnie, dla 
typu H7 czas ciągłej pracy obliczony jest na 
450 godzin, a dla H4 540 godzin. Dostępna 
jest także jako H1, H11, HB3, HB4, HIR2 i W5W.

Know-how marki Philips oparte jest na 
doświadczeniach w sportach motorowych. 
Najlepszym tego przykładem jest żarówka 
RacingVision, która od momentu wprowa-
dzenia na rynek rok rocznie otrzymuje od 

kierowców wyróżnienie Best Buy. Konstruk-
torzy i w jej przypadku nieustannie szukają 
rozwiązań do poprawy parametrów.

Następcą tego bestselleru jest RacingVi-
sion GT200. To oznaczenie nawiązuje do 
Gran Turismo i wartości wydajności wiąz-
ki. W porównaniu do poprzedniej generacji 
zwiększoną ją o 50 procent. Znajduje to prze-
łożenie w dłuższym o 80 metrów oświetle-
niu drogi. Do tego uzyskano wyższą trwa-
łość – dla H7 250 godzin, a dla H4 dwukrotnie 
więcej, czyli 400 godzin ciągłego świecenia. 
Przy zachowaniu temperatury barwowej rzę-
du 3500K. Jak tego dokonano?

W konstrukcji Philisp RacingVision GT200 
zastosowano nie tylko szkło kwarcowe Dia-
mond Precision, ale też unikalną powłokę. 
Dla H4 wykonano ją w technice sitodruku, 
której precyzyjne nałożenie jednocześnie 
kształtuje sposób padania strumienia światła. 
Z kolei w H7 wykorzystano powlekanie gra-
dientowe. Zwieńczenie góry chromowanym 
kapturkiem dodatkowo poprawia optykę re-
flektora samochodowego.

Zmodernizowane pod kątem wydajności 
i komfortu użytkowania żarówki halogeno-
we Philips WhiteVision ultra, X-tremeVision 
Pro150 i RacingVision GT200 dostępne są na 
polskim rynku od września 2020 roku.

Philips  
na nowo  
odkrywa  
żarówki  
halogenowe

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Żarówki halogenowe są najdłużej obecnym na rynku motoryzacyjnym źródłem światła.  
Mogłoby się wydawać, że w ich konstrukcjach osiągnięto już granicę możliwości technologicznych.

Bądź mistrzem dla nowego pokolenia dzięki 
żarówkom Philips X-tremeVision Pro150. Najlepszy 
zestaw żarówek wysokiej wydajności i żywotności, 
oferujący do 150% większą jasność*, zapewni Ci 
bezpieczną jazdę każdego dnia.

philips.com/x-tremevision

Tata mówi 
 “Świat kręci 
się  wokół 
żarówek”

* W porównaniu do minimum wymaganego prawem. 

X-tremeVision Pro150
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OTO SYRENA, POLONEZ I IZERA  
– POLSKIE ELEKTRYCZNE KONCEPTY

Ponad cztery lata temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział milion aut 
elektrycznych na polskich drogach do 2025 roku. Dziś w kontekście najnowszych 
statystyk ta liczba wydaje się całkowicie nierealna do osiągnięcia. Nawet korek-
ta dokonana do rzędu wielkości 600 tysięcy aut (obejmująca zarówno auta elek-
tryczne, jak i hybrydy) i przesunięcie w czasie na rok 2030 również nie brzmi szcze-
gólnie optymistycznie. Świadczą o tym najnowsze fakty.

PROFIAKTUALNOŚCI
ELEKTRYFIKACJA PO POLSKU
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Syrena
Powrót kultowej Syreny w nowym wciele-
niu na rynek anonsowany jest od co naj-
mniej 2012 roku. Realizacji takiego projektu 
podjęła się firma z Kutna. Przy współpracy 
z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji 
(PIMot) powstał projekt, który dzięki dota-
cjom i finansowym wsparciom z pilotażo-
wego przedsięwzięcia Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju przekuto w kilka 
prototypów napędzanych silnikiem Gene-
ral Motors. Koncepcja jednak się wyczer-
pała, nieoficjalnie z powodu braku poro-
zumienia z dostawcą silników.

I tak powstał pomysł, by zamiast wersji 
spalinowej zbudować Syrenę z napędem 
elektrycznym. Główny inwestor – firma 
Polfarmex –powołał do życia FSO Syre-
na S.A. w Kutnie, a spółka ta opracowa-
ła nowy projekt – Vosco S106 EV (nazwa-
ny tak z braku praw do nazwy Syrena na 

cześć Mieczysława Wośko, pomysłodaw-
cy, założyciela i głównego akcjonariusza).

Prototypowy pojazd dysponuje bate-
rią o pojemności 31,5 kWh oraz silnikiem 
o mocy 115 kW (156 KM). W trybie Sport 
można zwiększyć jego wydajność do 175 
kW, czyli 240 KM. Według deklaracji pro-
ducenta kompaktowy hatchback o lekkim 
kompozytowym nadwoziu może pokonać 
200 kilometrów na jednym ładowaniu. Na-
pełnienie baterii do pełna zajmuje półtorej 
godziny, przy zastosowaniu szybkiej łado-
warki. Zasilanie z domowej sieci wydłuża 
ten proces do ośmiu godzin. Vosco S106 
EV jest w trakcie procesu homologacyjne-
go, jednocześnie trwają prace nad nową 
stylistyką nadwozia. Uruchomienie mało-
seryjnej produkcji wstępnie wyznaczono 
na 2021 rok. Na dzień dzisiejszy zbudowa-
no dokładnie sześć egzemplarzy.

  MATERIAŁY PRASOWE  MATERIAŁY PRASOWE

Polonez
Wiele wspólnego z Vosco S106 EV ma ko-
lejny projekt polskiego auta elektrycznego, 
luźno inspirowanego Polonezem. Również 
stoi za nim FSO Syrena z Kutna, a za wy-
gląd nadwozia odpowiada Damian Woliń-
ski, stylista wspomnianej Syreny. Koncept 
Poloneza na prąd jest jednak w odróżnie-
niu od elektrycznej Syreny w bardzo po-
czątkowym stadium rozwoju. To właściwie 

zapowiedź pojazdu klasy premium bez 
najważniejszych konkretów.

Wiadomo tylko tyle, co widać. Sport-
back ma ponad pięć metrów długości (5145 
mm), 1950 mm szerokości i 1490 mm wy-
sokości. 

Wyróżnia się masywnym tyłem, ogrom-
nymi kołami oraz kilkoma detalami, taki-
mi jak poczwórne przednie reflektory 

czy wlot powietrza na masce, które na-
wiązują do Poloneza. Kabina skrywa wnę-
trze dla czterech dorosłych osób, ale jej 
zdjęć jeszcze nie ujawniono. Nieznane 
są także szczegóły dotyczące samego  
napędu. 

Termin ewentualnego pojawienia się na 
drogach produkcyjnej wersji jest więc bar-
dzo odległy.
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Na koniec 2019 ro-
ku w  Polsce za-
rejestrowanych 
było niewiele 
ponad 10 tysięcy 

aut z  napędem elektrycz-
nym. Infrastruktura ładowa-
nia jest w powijakach, a sy-
stem rządowych ulg i dopłat 
dopiero raczkuje. Z  kolei 
brak infrastruktury zniechę-
ca do zakupu auta elektrycz-
nego i koło się zamyka.

Nic więc nie wskazuje na 
to, że program rozwoju elek-
tromobilności stanie się ko-
łem zamachowym polskiej 
gospodarki. Marzenia o pol-
skim aucie na prąd, które sta-
nowiłoby nasze dobro naro-
dowe, ciągle są jednak żywe. 
Podsycają je trzy najnowsze 
projekty.
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  IZERA  IZERA

Izera
Na tle Syreny i Poloneza marka Izera zde-
cydowanie punktuje. Cztery państwowe 
koncerny energetyczne (PGE, Enea, Ener-
gia i Turon), które stoją za spółką Electro-
Mobility Poland, twórcą projektu, dodają 
jej wiarygodności.

Zaprezentowane oficjalnie dwa modele 
– prototyp SUV-a i hatchbacka – wyglądają 
nieźle, stylistycznie nie odbiegając od naj-
nowszych motoryzacyjnych trendów. To 
zasługa m.in. projektantów z włoskiego 
studia Torino Design. Koncepty konsulto-
wał sam Tadeusz Jelec, projektant Jaguara. 
Swoją nazwę nowa marka zawdzięcza Gó-
rom Izerskim. Logo nawiązuje do kompasu, 

ale też do diamentu otoczonego dłońmi. 
Według materiałów prasowych w pierw-
szym przypadku ma się kojarzyć z wyzna-
czaniem kierunku rozwoju elektromobil-
ności, w drugim – symbolizować troskę 
i opiekę. 

Na tę chwilę platforma nie została jesz-
cze oficjalnie wybrana, choć prawdopo-
dobnie pojazd ma wykorzystywać napęd 
na przednią oś. Nieznany jest też dostaw-
ca akumulatorów, które mają być dostęp-
ne w dwóch wariantach: 40 i 60 kWh. Nie 
przeszkodziło to producentowi, by po-
chwalić się danymi na temat osiągów i wy-
dajności. Izera ma odznaczać się niezwykłą 

dynamiką jazdy i przyspieszeniem do setki 
w czasie poniżej ośmiu sekund. Na jednym 
ładowaniu elektryk pokona 400 kilome-
trów według norm WLTP. Będzie dosto-
sowany do korzystania zarówno z  do-
mowych ładowarek typu powerwall, jak 
i szybkich stacji ładowania. Na jego po-
kładzie nie zabraknie wsparcia ze strony 
najnowszej technologii i kierowca będzie 
mógł liczyć na wiele systemów z zakresu 
bezpiecznej jazdy (m.in. system ostrzega-
nia przed zderzeniem, czujniki martwego 
pola czy system rozpoznawania znaków 
drogowych). Produkcja ma ruszyć w 2023 
roku, z fabryką umiejscowioną na Śląsku.

Czy to się może udać?
Takie pytanie zadają sobie chyba wszyscy, 
bardziej lub mniej zainteresowani tema-
tem motoryzacji. Gotowe prototypy to led-
wie pierwszy krok w kierunku elektryfika-
cji i to wbrew pozorom nie najtrudniejszy. 
Przed największymi wyzwaniami produ-
cent dopiero stoi.
Po pierwsze, potrzebne są pieniądze, jesz-
cze więcej pieniędzy. W przypadku najcie-
kawszego projektu Izery, za który odpo-
wiada spółka ElectroMobility, szacuje się, 
że może to być suma przekraczająca pięć 
miliardów złotych. Podobno do tej pory 
od głównych sponsorów – firm z branży 
energetycznej – uzyskano ok. 70 milionów 
złotych, dlatego poszukiwani są kolejni 
partnerzy. Kryzys spowodowany epide-
mią koronawirusa może bardzo utrudnić 
realizację tego celu.
Po drugie, potrzebna jest fabryka. Ta, jeśli 
chodzi o najbardziej zaawansowaną Izerę, 
ma powstać na Śląsku. Wymaga to dużego 
doświadczenia i know-how oraz umiejęt-
ności koordynacji pracą setek specjalistów, 
nie wspominając o logistycznych wyzwa-
niach, którym trzeba będzie sprostać.
Przykłady z Europy pokazują, z jak wiel-
kimi kosztami należy się liczyć. Fabryka 
w Kecskemecie, produkująca od 2012 roku 
osobowe Mercedesy, kosztowała ok. 800 
milionów euro. Inwestycję w budowę fa-
bryki BMW w Debreczynie wyceniono na 
jeszcze więcej – miliard euro. Izera wca-
le nie musi być tańsza, szczególnie że nie 
jest motoryzacyjnym gigantem.
Po trzecie, bez platformy ani rusz. Izera na 
dzień dzisiejszy jeszcze jej nie ma. To od 
jej wyboru zależeć będzie zastosowany 
napęd i akumulatory, a w konsekwencji 
ostateczna cena pojazdu. Producent Ize-
ry planuje kupić platformę od globalnego 
gracza, bo jest to tańsze rozwiązanie niż 
opracowywanie jej od podstaw. „Tańsze” 
niekoniecznie będzie oznaczać przystęp-
ną cenę już gotowego pojazdu. Dużym 
ograniczeniem jest również wyznaczona 
data produkcji – Izera ma zjeżdżać z taśmy 
pod koniec 2023 roku. To niecałe cztery la-
ta. Czasu jest niewiele, a zadań do wyko-
nania mnóstwo.
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  VW

PRZERWA  
NA DOŁADOWANIE 
BATERII 
Ile czasu Polacy poświęcają na „doładowanie baterii” 
podczas podróży? I czy ten czas wystarczyłby, aby 
naładować akumulator w samochodzie elektrycznym? 
Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowszy raport 
opracowany przez InsightOut Lab we współpracy 
z marką Volkswagen.

podczas 500-kilometrowej podróży. To 
mniej więcej odległość, którą należy poko-
nać na trasie z Warszawy do Szczecina. An-
kietowani zostali poproszeni o wliczenie 
do przerw czasu potrzebnego na tankowa-
nie, spożywanie posiłków czy skorzystanie 
z toalety. Co trzeci badany odpoczywałby 
maksymalnie przez 30 minut. Największa 
grupa (45 proc.) na przerwy poświęciłaby 
od 30 do 60 minut. Odpoczynek trwający 
od godziny do dwóch deklaruje 18 proc. 
badanych, a dłuższy – 5 proc.

Kawa podczas ładowania
Co, jeśli omawiany dystans 500 kilome-
trów przyszłoby pokonać samochodem 
elektrycznym? Z badania przeprowadzo-
nego w marcu przez InsightOut Lab oraz 

Volkswagena wynika, że trzech na czte-
rech badanych Polaków (73 proc.) zdecy-
dowałoby się na dłuższą podróż samocho-
dem elektrycznym, zakładając, że miałoby 
dostęp do punktów szybkiego ładowania 
(w Polsce są dziś 1194 punkty), a zasięg au-
ta wynosiłby 200 km.

Volkswagen porównał te badania 
z możliwościami swojego modelu elek-
trycznego ID.3, który dysponuje realnym 
zasięgiem wynoszącym do 550 kilome-
trów w wersji z największym akumula-

torem. 30 minut potrzeba, by zwiększyć 
zasięg wspomnianego Volkswagena ID.3 
o 290 kilometrów na stacji szybkiego ła-
dowania o mocy 100 kW. Dostępność ta-
kich stacji w Polsce jest póki co nieduża, 
dlatego założono dwukrotnie dłuższy 

czas ładowania – do 60 minut. Już dziś 
co czwarty ankietowany (23 proc.) z ba-
dania InsightOut Lab deklaruje, że na 
500-kilometrowym odcinku odpoczy-
wa minimum przez godzinę. To skumu-
lowany czas wszystkich przerw – i tych 
długich związanych ze spożywaniem 
posiłku, i tych krótszych. Jednak nawet 
45-minutowy postój połączony z posił-
kiem wystarczy, by znacznie zwiększyć 
zasięg samochodu. Jak zatem łatwo ob-
liczyć, dla tej grupy przejechanie oma-

wianej trasy samochodem elektrycznym 
nie wiązałoby się z żadnymi wyrzecze-
niami. W przypadku 45 proc. ankietowa-
nych, którzy deklarują postoje trwające 
od 30 do 60 minut, droga czasowo wy-
dłużyłaby się tylko nieznacznie.

Dla zdecydowanej większości 
ankietowanych Polaków w ba-
daniu InsightOut Lab i marki 
Volkswagen bezpieczeństwo 
w trasie jest ważniejsze od cza-

su dojazdu do celu. Warto jednak pamię-
tać, że są to deklaracje. By je zweryfikować, 
skonfrontowano je z pytaniami dotyczący-
mi przerw podczas długich podróży. Jak 
dużo czasu kierowcy przeznaczają na od-
poczynek w trasie? I czy bez zmiany obec-
nych nawyków mogliby wyruszyć w dłu-
gą podróż samochodem elektrycznym?

Bezpieczeństwo 
przed czasem
Dla 84 proc. przebadanych polskich re-
spondentów bezpieczeństwo w czasie po-
dróży jest ważniejsze niż czas przejazdu. 
Dla 16 proc. jest odwrotnie – krótszy czas 
przejazdu jest priorytetem. Różnica jest 
diametralna, ale nie we wszystkich gru-
pach badanych taka sama.

Kobiety częściej niż mężczyźni stawiają 
bezpieczeństwo na pierwszym miejscu 
(89 do 78 proc.). Wyraźne różnice widać 
też w poszczególnych grupach wiekowych. 

Trzech na czterech ankietowanych w wie-
ku 18–24 lat bezpieczeństwo stawia przed 
czasem dojazdu. To wyraźnie niższy wynik 
niż w przypadku badanych w wieku 55 lat 
i więcej. Tam odsetek ten wynosi 90 proc.

Podejście do kwestii bezpieczeństwa 
w trasie wyraźnie uzależnione jest od czę-
stości prowadzenia samochodu. Dla 82 
proc. kierowców jeżdżących codziennie 
lub prawie codziennie w czasie długich 
podróży to bezpieczeństwo jest najważ-
niejsze. W grupie osób deklarujących, że 
jeżdżą samochodem raz w miesiącu, od-
setek ten wynosi 72 proc.

Odpoczynek podczas 
podróży
Z badania wynika też, że niespełna co 
dziesiąty ankietowany przyznaje, że nie 
dba o to, by podczas przejazdu na dłu-
gich trasach być wypoczętym i robić prze-
rwy w podróży w przypadku zmęczenia. 
Jednak zdecydowana większość (76 proc.) 
przykłada do tego wagę (pozostali badani 
nie mieli okazji podróżować jako kierowca 
na długim dystansie). To bardzo ważne, bo 
badania, które przytacza policja, wykazują, 

że zmęczenie powoduje podobne reakcje 
organizmu jak spożycie alkoholu – obni-
ża koncentrację i spowalnia refleks. Z te-
go względu istotny jest nie tylko fakt zro-
bienia przerwy, ale również jej długość.

InsightOut Lab zapytało Polaków, jak 
wiele czasu poświęcają na przerwy 
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Podczas hamowania liczy się każdy centymetr. Dlatego asortyment febi w zakresie elementów układu 
hamulcowego składa się wyłącznie z produktów spełniających wymagania jakościowe OE.

Oferujemy ponad 2 750 ciernych elementów układu hamulcowego do popularnych modeli samochodów, 
zapewniając w zakresie klocków i tarcz hamulcowych ponad 98%-owe pokrycie wszystkich pojazdów 
jeżdżących po Europie i wprowadzonych na rynek od roku 2000. W ofercie febi dystrybutorzy i warsztaty 
znajdą wszystko, czego potrzebują.

Twój Numer 1 w hamulcach
Po zeskanowaniu kodu QR można obejrzeć 
nowy film promujący ofertę febi w zakresie 
hamulców. Jest on również dostępny online 
na stronie: youtube.com/ferdinandbilstein

Consistent Quality. Full Stop!
Części zamienne febi do układu hamulcowego

SOLUTIONS 
MADE IN GERMANY

  BMW

Pierwszy w pełni elektryczny model BMW X wyrusza na podbój dróg. Nowe BMW 
iX3 pojawi się w sprzedaży jeszcze w 2020 roku, na początek na rynku chińskim.

PIERWSZE BMW iX3

Nowe BMW iX3 zawdzięcza swój 
pionierski charakter unikato-
wemu połączeniu wydajności 
silnika elektrycznego, zopty-
malizowanej gęstości energii 

akumulatora wysokonapięciowego oraz du-
żej mocy ładowania. Postęp technologiczny  
umożliwił zwiększenie zasięgu technologii 
BMW eDrive piątej generacji poprzez inteli-
gentne poprawianie wydajności, a tym sa-
mym rezygnację z nieproporcjonalnie du-
żych akumulatorów mających negatywny 
wpływ na masę pojazdu, dynamikę jazdy 
i zużycie energii. 

Lżejsze baterie
Sprawność silnika wynosi obecnie nawet 
93 proc., w porównaniu z niespełna 40 proc. 
w przypadku silników spalinowych. Nowy 
silnik oferuje moc 210 kW (286 KM) i mak-
symalny moment obrotowy 400 Nm, któ-
ry inaczej niż w konwencjonalnych silnikach 
elektrycznych nie spada znacząco przy wyż-
szych obrotach. BMW iX3 przyspiesza od 0 
do 100 km/h w 6,8 s. To stawia go na równi 
z BMW X3 30i z konwencjonalnym napędem. 

Prędkość maksymalna jest ograniczona 
elektronicznie do 180 km/h. Napęd na tyl-
ne koła zapewnia klasyczne wrażenia z jazdy 
BMW w połączeniu z doskonałą trakcją dzię-
ki ARB i wyjątkową wydajnością. Pojemność 
energetyczna brutto 80 kWh, z czego wyko-
rzystywanych jest 74 kWh, i wysoka spraw-
ność napędu daje nowemu BMW iX3 zasięg 
do 460 km w cyklu testowym WLTP i do 520 
km w cyklu testowym NEDC.  Jedną z inno-
wacji technologicznych po raz pierwszy za-
stosowaną w technologii BMW eDrive piątej 
generacji jest jednostka ładująca. Umożliwia 
naładowanie wysokonapięciowego aku-
mulatora nowego BMW iX3 w ciągu 34 mi-
nut od 0 do 80 proc. całkowitej pojemno-
ści. W ciągu 10 minut można też zwiększyć 
zasięg o 100 km w cyklu WLTP. 

Niebieskie akcenty
Wygląd zewnętrzny nowego BMW iX3 ma 
charakterystyczne proporcje samochodu 
typu Sports Activity Vehicle. W ten spo-
sób sygnalizuje solidny charakter klasy pre-
mium i wszechstronne właściwości modeli 
BMW X, które pozostały bez zmian również 

w połączeniu z napędem bez lokalnej emi-
sji spalin. Wraz z aerodynamicznie zaawan-
sowanym podwoziem w obszarze dyfuzora 
tylnego, rozpórkami zawieszenia podwo-
zia oraz aktywnymi klapami powietrza elek-
tryczny SAV ma współczynnik oporu po-
wietrza (Cx) równy 0,29. Podobnie jak na 
zewnątrz, tak i wewnątrz subtelne niebie-
skie akcenty wskazują na elektryczny napęd 
nowego BMW iX3. Po raz pierwszy w BMW 
iX3 wrażenia z elektrycznej jazdy wzboga-
cone są o brzmienia BMW IconicSounds 
Electric odzwierciedlające reakcje pojazdu 
i dające im dodatkową emocjonalną głę-
bię. Zmianom nacisku na pedał jazdy towa-
rzyszy płynnie modulowany dźwięk, a re-
kuperacji w fazach hamowania silnikiem 
czy hamulcami delikatnie przefiltrowane 
brzmienie, dzięki czemu każda sytuacja 
podczas jazdy ma swój odpowiedni pod-
kład dźwiękowy.  Sygnał przy naciśnięciu 
przycisku start/stop w BMW iX3 to pierw-
szy sygnał seryjny, który powstał w wyniku 
współpracy światowej sławy kompozyto-
ra muzyki filmowej Hansa Zimmera („Rain 
Man”, „Gladiator”, „Król Lew”, „Mroczny Ry-
cerz”) i projektanta dźwięku BMW Renza 
Vitale.



  LAMBORGINI

Lamborghini Essenza SCV12 zostanie wyprodukowane tylko w 40 egzemplarzach. 
Ale zła wiadomość dla szpanerów: tym samochodem nie wyjedziesz na ulicę.

Essenza SCV12 została stworzona do 
jazdy na torze. Silnik V12 jest w sta-
nie dostarczyć ponad 830 KM. Za 
moc odpowiada nowa, sześcio-
biegowa, sekwencyjna skrzynia 

biegów X-trac jako element konstrukcyj-
ny podwozia, w połączeniu z napędem na 
tylne koła, aby zapewnić kompaktowość, 
ciągłość strukturalną i większą sztywność 
skrętną. Essenza SCV12 charakteryzuje się 
wyjątkowym stosunkiem mocy do masy 
wynoszącym 1,66 kg/KM.

Przednia maska   ma podwójny wlot po-
wietrza z centralnym żebrem, typowym 
dla samochodów wyścigowych Huracán, 
które oddziela strumień gorącego po-
wietrza pochodzący z chłodnicy i kieru-
je zimne powietrze do znajdującej się na 
dachu osłony. Z przodu znajdują się split-
ter oraz dwa boczne elementy; po bokach 
przepływy do chłodzenia silnika i skrzyni 
biegów zostały zoptymalizowane dzięki 
zastosowaniu pionowych żeber umiesz-
czonych na progach bocznych. Pakiet 

aerodynamiczny uzupełnia duże, regulo-
wane, dwuprofilowe tylne skrzydło.

Projekt Essenza SCV12 jest wynikiem 
twórczej pracy Lamborghini Centro Stile, 
która projektowała wszystkie samochody 
wyścigowe produkowane przez Lambor-
ghini od czasu powstania Squadra Corse.

Eleganckie, ale dynamiczne linie łączą 
w sobie atrakcyjność prototypów z lat 
70. XX wieku i elementów typowych dla 
DNA Lamborghini, takich jak sześciokąt-
na geometria charakteryzująca przednie 
reflektory oraz dachowa osłona powietrz-
na i wloty powietrza otaczające kierowni-
cę. Konstrukcja wielofunkcyjnej kierowni-
cy z wyświetlaczem została zainspirowana 
kierownicami F1, aby zapewnić najlepszą 
ergonomię i  doskonałe wyczucie, bez 
konieczności odrywania rąk od obręczy 
dzięki futurystycznemu, ale racjonalnemu 
projektowi. Specjalny fotel OMP z homolo-
gacją FIA ze skorupą z włókna węglowego 
otula kierowcę, zapewniając komfort, bez-
pieczeństwo i stabilność. Klienci Essenza 

SCV12 wejdą do ekskluzywnego klubu, 
który zapewni im dostęp do specjalnych 
programów umożliwiających prowadze-
nie ich samochodów na najbardziej pre-
stiżowych torach na świecie. 

Program obejmuje usługę przechowy-
wania w nowym hangarze zbudowanym 
w Sant'Agata Bolognese dla klubu Essen-
za SCV12. Każdy samochód będzie miał 
spersonalizowany garaż i dedykowane 
usługi, w tym kamery internetowe, aby 
klienci mogli monitorować swoje samo-
chody przez 24 godziny na dobę za po-
mocą aplikacji. 

W obiekcie znajduje się również „Lam-
borghini Squadra Corse Drivers Lab” firmy 
Tecnobody, które oferuje programy tre-
ningowe podobne do tych, które stosują 
oficjalni kierowcy wyścigowi Lamborghi-
ni. Pomoc zapewnią personel techniczny 
przy wsparciu Emanuele Pirro, pięciokrot-
nego zwycięzcy 24-godzinnego wyścigu 
Le Mans, i Marco Mapelli, kierowca fabry-
ki Lamborghini Squadra Corse.

 36    WWW.PROFIAUTO.PL  37    WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIAKTUALNOŚCI
Z BRANŻY

PROFIAKTUALNOŚCI
Z BRANŻY

  Škoda

Pierwsza generacja współczesnego wcielenia Škody Octavia, która trafiła  
do kierowców w latach 90., zapoczątkowała pasmo sukcesów modelu.

INNOWACYJNA 
ŠKODA OCTAVIA 

2020 to rok premiery czwartej 
już generacji, która jak ni-
gdy dotąd naszpikowana 
jest nowoczesnymi tech-
nologiami i innowacyjnymi 

rozwiązaniami, zapewniającymi kierowcom i pasażerom jeszcze 
wyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfort zarezerwowany 
dotychczas dla klasy premium.

Nowa Škoda Octavia zachwyca ponadczasową sylwetką, któ-
rej poszczególne elementy podkreślają dynamikę i są zgodne 
z nowym, budzącym emocje językiem designu marki. Prze-
projektowana linia nadwozia nie tylko zyskała na wyrazisto-
ści, ale także na doskonałych parametrach aerodynamicznych. 
Współczynnik oporu powietrza wynosi 0.24 dla wersji Liftback 
oraz 0.26 dla Combi. Oznacza to jeszcze mniejsze zużycie pali-
wa i niższą emisję CO₂. Nowa Octavia jest także większa i szer-
sza niż jej poprzedniczki. Zarówno wersja Combi, jak i Liftback 
mają 4689 mm długości oraz 1829 mm szerokości. Rozstaw osi 
to 2686 mm. Znany z przestronności model również w tym 
przypadku imponuje, oferując największą w swoim segmen-
cie pojemność bagażnika – aż 640 l w wariancie Combi i 600 
l w wersji Liftback.

Wygodna i elegancka
Wnętrze nowej Octavii emanuje komfortem, jakością wykonania 
i użytymi materiałami. Deska rozdzielcza została przeprojekto-
wana – ma modułową budowę i cieszy oko eleganckim desig-
nem. W centralnym punkcie znajduje się duży, wolno stojący wy-
świetlacz. Konsolę środkową zdobią chromowane detale, które 
pojawiają się również na panelach drzwiowych oraz klamkach. 
W połączeniu z miękkimi materiałami wnętrze nabiera wysma-
kowanego charakteru.

Obsługa samochodu jest jeszcze łatwiejsza dzięki zastosowa-
niu najnowszych systemów Infotainment, które po raz pierwszy 
zostały użyte na tak dużą skalę w czwartej generacji bestselle-
ra Škody. Nowa Octavia oferuje pełną synchronizację ze smart-
fonem oraz jest zawsze online dzięki wbudowanej karcie SIM.

O poczucie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów dbają za-
awansowane systemy bezpieczeństwa. Po raz pierwszy dostęp-
ny jest aktywny system zapobiegania kolizjom (Collision Avo-
idance Assist) oraz system ostrzegania przy wysiadaniu (Exit 
Warning). Ponadto Octavia dysponuje także asystentami takimi 
jak Front Assist czy Side Assist oraz systemami informującymi 

o zbliżających się pieszych i rowerzystach: Predective Pede-
strian i Cyclist Protection. W nowej Škodzie znajduje się także 
ulepszona wersja systemu Adaptive Distance Assistant, auto-
matycznie dostosowującego odległość do samochodów po-
przedzających pojazd.

Debiut innowacyjnych technologii
Nowa Octavia to pierwszy model w portfolio Škody, w którym 
wykorzystano technologię „shift by wire” do sterowania prze-
kładnią DSG. Zamiast dźwigni zmiany biegów samochód wy-
posażono w przełącznik, który został połączony z przekładnią 
elektronicznie i w taki sposób przekazuje informacje o wybra-
nym biegu.

Bestseller marki dostępny jest także po raz pierwszy z napę-
dem hybrydowym, tym samym dołączając do zelektryfikowa-
nej rodziny Škody spod znaku iV. Octavia iV występuje jako hy-
bryda typu plug-in oraz w technologii miękkiej hybrydy, która 
debiutuje w Škodzie.

LAMBORGHINI  
ESSENZA SCV12
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  Toyota/Skoda

Od ponad 130 lat dostarczamy unikalne rozwiązania dla podwozi stawiając
bezkompromisowo na jakość. Nawet najdrobniejszy element naszych części 
i zestawów naprawczych jest projektowany i sprawdzany przez inżynierów Schae� ler 
zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami jakości. Każdy z nas podpisuje się 
pod tym swoim nazwiskiem.

Więcej informacji:
www.schae� ler.pl/a� ermarket

Obecni w każdym detalu
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Znacząco skrócony czas naprawy
Schaeffler jest absolutnym specjalistą w dziedzinie ło-
żysk tocznych, łożysk ślizgowych i przegubów, które 
są znane ze swojej trwałości i niezawodności. Ich dłu-
ga żywotność jest zapewniona między innymi dzięki 
zaawansowanemu systemowi uszczelnień. Chroni on 
przed wnikaniem wilgoci i brudu oraz zapobiega roz-
wojowi korozji. Nowoczesne, opatentowane procesy 
powlekania zapewniają wysoką wytrzymałość ma-
teriału i znacznie zmniejszają wagę różnych kompo-
nentów. Przy ponad 90-procentowym pokryciu ryn-
ku w Europie dzięki częściom do podwozia i układu 
kierowniczego, Schaeffler ma kluczowe znaczenie 
dla profesjonalnych napraw podwozi na niezależnym 
rynku części zamiennych. Portfolio produktów skła-
da się z ponad 4500 części, w tym z wahaczy, końcó-
wek drążków kierowniczych, sworzni czy łączników 
stabilizatora. Oferta obejmuje również rozwiązania 
naprawcze dla określonych marek i typów pojazdów, 
na przykład dla tylnej osi PSA. Dzięki różnorodności 
zestawów naprawczych, oferta osiąga 100-procen-
towe pokrycie pojazdów, dzięki czemu możliwa jest 
naprawa ponad 14 milionów pojazdów wyproduko-
wanych przez Grupę PSA. Te inteligentne rozwiązania 
naprawcze umożliwiają warsztatom znaczne skróce-
nie czasu naprawy.

Solidna technologia 
przegubów napędowych
Dzięki swojemu doświadczeniu w systemie podwo-
zi, inżynierowie Schaeffler są również specjalistami 
w zakresie elementów przegubów napędowych. Fir-
ma jest aktywnym partnerem rozwojowym i produk-
cyjnym dla różnych producentów motoryzacyjnych na 
całym świecie w tym segmencie. Odporne na zużycie 

technologie uszczelnień i materiały o wysokiej odpor-
ności na promienie ultrafioletowe, ozon i warunki at-
mosferyczne w połączeniu z wysoką elastycznością, 
zapewniają długą żywotność produktu i wydajność – 
zarówno dla rynku OEM, jak i rynku części zamien-
nych, gdzie dostępna jest oferta produktów obejmu-
jąca 1200 referencji. Na przykład łożysko „Twin-Ax” 
ze stali nierdzewnej z dwoma uszczelkami osiowymi 
i dodatkową wargą uszczelniającą dla ochrony przed 
wodą, brudem i zużyciem. Osłony sworzni wykonane 
ze specjalnego tworzywa sztucznego TPU są również 
szczególnie odporne na zużycie. Dzięki gamie zesta-
wów przegubów napędowych i ich akcesoriom, Schae-
ffler pokrywa 70 procent rynku samochodowego w Eu-
ropie. Zgodnie z obietnicą łatwej naprawy złożonych 
technologii z pomocą produktów Schaeffler, rozwią-
zania naprawcze zawierają również wszystkie nie-
zbędne elementy montażowe.

Więcej niż się wydaje
Warsztaty także czerpią korzyści z wiedzy firmy 
Schaeffler i jej bogatego doświadczenia zdobyte-
go podczas produkcji milionów produktów OEM. 
Rozwiązania naprawcze Schaeffler są idealnie opra-
cowane dla każdej naprawy, z precyzyjnym dopa-
sowaniem, które zapewnia najwyższy poziom bez-
pieczeństwa i jakości. Dodatkową wartością jest to, 
że każdy produkt w zestawie naprawczym zawiera 
wszystkie wymagane akcesoria w postaci śrub i na-
krętek. Rozwiązania naprawcze obejmują również 
wszelkie wymagane informacje na temat specjal-
nych narzędzi, które mogą być potrzebne podczas 
naprawy, a także szczegółowe wytyczne dotyczące 
procedur naprawy w formie broszur lub filmów, któ-
re można pobrać z platformy internetowej REPXPERT. 

Ofertę usług uzupełniają szkolenia techniczne oraz 
infolinia z pomocą techniczną.

Technologie jutra dla podwozia
Scheaffler już dzisiaj rozwija technologie, które do pro-
dukcji seryjnej wejdą za kilka lat, są to na przykład za-
awansowane sterowanie tylną osią, automatyczna 
kontrola poziomowania i mechatroniczny stabilizator. 
Cześć z tych rozwiązań jest już stosowana przez mar-
ki premium producentów aut. Mechatroniczny stabi-
lizator sprawia, że pojazd jest bezpieczniejszy, a przy 
tym bardziej efektywny. Zapobiega on nadmiernym 
wychyłom auta w sytuacjach krytycznych, zapewnia-
jąc lepsze trzymanie się drogi i lepszą dynamikę jazdy. 
Automatyczna kontrola poziomu może dynamicznie 
obniżyć nadwozie samochodu, aby zmniejszyć opór 
powietrza i zredukować zużycie paliwa oraz emisję CO2. 
Zwiększa także komfort, ułatwiając wsiadanie i wysia-
danie z pojazdu. Sterowanie tylną osią zmniejsza pro-
mień skrętu i zwiększa stabilność podczas pokonywa-
nia zakrętów przy wyższych prędkościach.

Gotowy na przyszłość z Schaeffler
Schaeffler jest wiodącym partnerem rozwoju przemy-
słu motoryzacyjnego w dziedzinie systemów podwo-
zia. Większość z nich zostanie zainstalowana jako ory-
ginalne wyposażenie w nowych pojazdach w ciągu 
najbliższych kilku lat. Wiedza i kompetencje zdobyte 
w produkcji oryginalnego sprzętu, w połączeniu z dą-
żeniem Schaeffler do zagwarantowania najwyższej ja-
kości produktów do podwozia są zapewnieniem dla 
dystrybutorów części, warsztatów i klientów, że ich 
pojazdy mogą być naprawiane niezawodnie i w dosko-
nałej jakości dzięki rozwiązaniom naprawczym Schae-
ffler – zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Bezpieczeństwo na drodze cz. 2.
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Oferta łożysk kół FAG 
obejmuje standardowe 
łożyska stożkowe, łożyska 
kulkowe skośne
(dwurzędowe) 1, 2 
i 3. generacji oraz 
łożyska kulkowe skośne 
z doczołowym zazębieniem 
z półosią napędową 
i niskimi oporami toczenia.
Co więcej, do każdego 
łożyska koła Scheaffler 
dostarcza akcesoria 
niezbędne dla warsztatu 
do wykonania 
poprawnej naprawy.
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  Toyota

Toyota Corolla Sedan dołącza do wersji Hatchback oraz TS Kombi i otrzymuje 
nową wersję GR Sport z elementami stylistycznymi nadwozia i wnętrza 
nawiązującymi do sportowych samochodów TOYOTA GAZOO Racing.  
Będzie to pierwszy model z linii GR Sport oferowany także w Europie Wschodniej.

TOYOTA COROLLA SEDAN  
W NOWEJ WERSJI GR SPORT

Nowa wersja GR Sport dla Co-
rolli Sedan wyróżnia się cha-
rakterystycznymi elementa-
mi stylistycznymi nadwozia 
i wnętrza, specjalnymi tapi-

cerkami oraz aluminiowymi obręczami 
kół. Elementy te zostały zunifikowane 
dla wszystkich odmian nadwozia Corol-
li, aby podkreślić charakter linii GR Sport.

Wygląd nowej wersji Corolli jest inspi-
rowany sportowymi modelami GR i na-
wiązuje do kolorystyki zespołu TOYOTA 
GAZOO Racing, reprezentującego Toyo-
tę w międzynarodowych rajdach i wyści-
gach. Elegancka Corolla Sedan w wersji 
GR Sport ma bardziej dynamiczny wy-
gląd. Za sprawą tego modelu linia GR 
Sport zadebiutuje na rynkach Europy 
Wschodniej.

Wykończenia nadwozia w  kolorze 
Piano Black zastąpiły tradycyjne chro-
mowane elementy. Ten nowoczesny, 
lśniący czarny lakier zdobi przedni grill, 

obudowy lusterek bocznych, środkowe 
słupki i boczne progi. Czarne wykończe-
nia w charakterystycznym kształcie litery 
C na rogach przedniego zderzaka pod-
kreślają szeroką bryłę samochodu.

Ozdobne felgi aluminiowe łączą czarny 
lakier z kontrastującymi powierzchniami 
polerowanymi na krańcach każdej szpry-
chy, a w centralnym punkcie koła wid-
nieje nakładka z logo GR i czerwonym 
pierścieniem. Do wyboru są dwa wzo-
ry 10-szprychowych felg – standardowy 
o średnicy 17 cali i 18-calowy, dostępny 
w pakiecie opcjonalnym.

Dynamiczny charakter auta został pod-
kreślony tylnym spojlerem w kolorze 
nadwozia, zintegrowanym z klapą ba-
gażnika, a także czarnym wykończeniem 
nad tablicą rejestracyjną oraz znaczkiem 
GR Sport z tyłu.

Nowy kolor lakieru wyróżniający wersję 
GR Sport to Dynamic Grey z elementami 
w kolorze czarnym. Tym samym Corolla 

Sedan dołącza do gamy modeli Toyo-
ty oferowanych z dwukolorowym nad-
woziem.

We wnętrzu dodano czarną podsufit-
kę, kierownicę pokrytą perforowaną skó-
rą i listwy progowe przednich drzwi ze 
szczotkowanego aluminium z logo GR. 
Sportowe przednie fotele nie tylko atrak-
cyjnie wyglądają, ale świetnie stabilizu-
ją sylwetkę kierowcy i pasażera dzięki 
wzmocnieniom podparć bocznych oraz 
zintegrowanym zagłówkom. Fotele zo-
stały pokryte tapicerkami z czarnej tkani-
ny i skóry syntetycznej z kontrastującymi 
biało-czarnymi przeszyciami w kolorach 
TOYOTA GAZOO Racing. Ta sama kolory-
styka pojawia się na tylnej kanapie.

Nowa wersja GR Sport będzie dostęp-
na zarówno z napędem hybrydowym 1.8, 
jak i z benzynowym silnikiem 1.6. Produk-
cja Corolli Sedan GR Sport rozpocznie się 
w listopadzie 2020 roku, zaś sprzedaż ru-
szy w styczniu 2021 roku.

Źródło: Audi 2016©
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Czwarta generacja SEAT-a Leona przyciąga uwagę szeroką 
gamą systemów napędowych, w tym technologią hybrid 

plug-in, pełną łącznością z siecią oraz odważnym designem. 
To najbardziej innowacyjny pojazd w historii marki. 

  Przemysław Jendroska

HOLA! HOLA! 
JESTEM  JESTEM  
LEON LEON 



Wszystkie generacje te-
go modelu zostały za-
projektowane, opraco-
wane i wyprodukowane 
w Barcelonie, w zakładach 

w Martorell. Swoją nazwę SEAT Leon za-
wdzięcza hiszpańskiemu miastu Leon. To 
tradycja firmy – 14 modeli SEAT-a nazwa-
nych zostało właśnie na cześć hiszpańskich 
miast (Ronda, Ibiza, Malaga, Marbella, To-
ledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Le-
on, Altea, Ateca, Arona i Tarraco). Leon to 
jeden z najważniejszych modeli w ofercie 

marki – od premiery pierwszej wersji 
w 1999 roku sprzedano ponad 2,2 mln aut.

Wygląd zewnętrzny
Sylwetka nowego Leona przeszła znacz-
ną metamorfozę i nabrała wyrazistego 
charakteru, a zmiany stylistyczne widać 
zarówno na zewnątrz auta, jak i w  je-
go wnętrzu. Pojazd zyskał świeży wy-
gląd także dzięki zmienionym wymia-
rom i proporcjom, wyraźnie zarysowanej 

masce i nowym rozwiązaniom oświetle-
nia auta – w środku i na zewnątrz.

Podstawę samochodu stanowi zaawan-
sowana platforma MQB Evo, która zapew-
niła projektantom większą elastyczność 
w projektowaniu, co przełożyło się na 
uzyskanie lepszych proporcji.

W wersji 5-drzwiowej nowy SEAT Le-
on ma 4368 mm długości (o 86 mm wię-
cej w stosunku do poprzedniej genera-
cji), 1799 mm szerokości (o 16 mm mniej) 
i 1456 mm wysokości (o 3 mm mniej). Roz-
staw osi wynosi 2686 mm, czyli o 50 mm 
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  Przemysław Jendroska

więcej niż w trzeciej generacji. W wer-
sji Sportstourer samochód ma 4642 mm 
długości (o 93 mm więcej w stosunku do 
poprzedniej generacji), 1799 mm szero-
kości (o 16 mm mniej) i 1456 mm wysoko-
ści (o 3 mm mniej). Rozstaw osi jest iden-
tyczny jak w wersji 5-drzwiowej.

Wygląd kolejnej wersji kultowego mo-
delu SEAT-a oparto na najbardziej charak-
terystycznych cechach wcześniejszych 
odsłon. Najnowszy Leon ma jednak sil-
niejszą osobowość widoczną w  jego 
opływowych kształtach i precyzyjnym 
połączeniu ostrych krawędzi z wytłocze-
niami w kluczowych miejscach nadwozia. 
Projekt przyciąga wzrok, a także zwięk-
sza ogólną wydajność samochodu dzię-
ki poprawionej aerodynamice. Wartość 
współczynnika oporu aerodynamiczne-
go poprawiła się o około 8 proc. w po-
równaniu do poprzedniej generacji.

Przód Leona wyraża jego wyjątkowy 
charakter poprzez odważne połączenie 
trójwymiarowego motywu grilla i przed-
nich lamp. Reflektory LED zostały cof-
nięte w głąb maski, co pozwoliło uzy-
skać bardziej ekspresyjny efekt. Sama 
maska została wydłużona, co wysmukla 
całą sylwetkę.

Samochód jest nie tylko atrakcyjny 
wizualnie, ale przede wszystkim prak-
tyczny. Pojemność bagażnika w wersji 
5-drzwiowej wynosi 380 litrów (identycz-
nie jak w poprzedniej generacji), a w op-
cji Sportstourer – aż 620 litrów (czyli aż 
o 33 litry więcej niż w poprzedniej ge-
neracji).
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Wnętrze
Zupełnie nowe wnętrze SEAT-a Leona jest 
uosobieniem funkcjonalności, minimali-
zmu i elegancji. Jego gładka, smukła de-
ska rozdzielcza sprawia wrażenie lekkości 
i wydaje się być zawieszona w przestrze-
ni. Wszystko w kabinie zostało zaprojek-
towane przy ścisłym zachowaniu zasad 
ergonomii, by idealnie dopasowywać się 
do osób, które korzystają z auta i dać im 
poczucie bezpieczeństwa.

Komfort użytkowania zwiększa także in-
nowacyjne, ambientowe oświetlenie we-
wnętrzne wykonane w technologii LED  
(opcja). Tworzy ono łuk okalający całą de-
skę rozdzielczą, który może zmieniać ko-
lor i natężenie światła w zależności od 
potrzeb kierowcy. Oświetlenie nie tylko 
wzmacnia doświadczenie jazdy, lecz także 
jest częścią systemu monitorowania mar-
twego pola z funkcją ostrzegania o ruchu 
poprzecznym z tyłu.

Wyposażenie
Nowy SEAT Leon oferuje szereg standar-
dowych rozwiązań technologicznych 
i funkcji. Wszystkie modele wyposażono 
w system bezkluczykowego uruchamiania 
samochodu Kessy Go, gniazda USB z przo-
du lub tyłu, pełne przednie światła LED 
z funkcją świateł autostradowych, system 
multimedialny z 8,25-calowym ekranem 
i technologię SEAT Connect.

W najwyższej wersji wyposażenia FR, 
którą jeździliśmy, znalazły się także do-
datkowe elementy wewnątrz i  na ze-
wnątrz auta, które gwarantują maksy-
malnie ekscytującą jazdę, m.in. wyjątkowe 

PROFITEST
SEAT LEON
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zawieszenie i zderzaki FR, większe, 17-calo-
we felgi aluminiowe (z opcją wyboru felg 
18-calowych), a także oznaczenie FR z ty-
łu auta, które podkreśli jego unikatowy 
wygląd.

Wnętrze wersji FR można spersonalizo-
wać, wybierając kolor i wykończenie fo-
teli i wielofunkcyjnej skórzanej kierowni-
cy tak, by idealnie współgrały z kolorem 
karoserii. Wersja FR to coś więcej niż tylko 
walory estetyczne. Model w tym warian-
cie oferuje też szereg funkcji, które zwięk-
szają bezpieczeństwo i wygodę podróży.

Jedną z  najważniejszych funkcji we-
wnątrz auta jest automatyczna klimaty-
zacja trzystrefowa „Climatronic”, która za-
pewnia pasażerom siedzącym z przodu 
i z tyłu wysoki poziom komfortu (w stan-
dardzie w wersji FR i Xcellence).

W cyfrowym kokpicie SEAT wykorzystał 
ekran 10,25'', na którym wszystkie istotne in-
formacje, jakich może potrzebować kierow-
ca, wyświetlane są w sposób przejrzysty, 
zwięzły i logiczny. Standardowe czujniki 
parkowania z tyłu auta ułatwiają manewro-
wanie i zwiększają bezpieczeństwo.

Model w wersji FR posiada także zinte-
growane tylne światła LED z dynamicz-
nymi kierunkowskazami, a  także przy-
ciemniane szyby, podświetlane nakładki 
progowe z przodu auta i oświetlenie LED 
w przednich drzwiach, które podkreślają 
wyjątkowy styl samochodu.

Silniki
Każda osoba zainteresowana nowym SE-
AT-em Leonem będzie mogła wybrać sy-
stem napędowy pojazdu. Model dostępny 
jest w wielu wariantach: z silnikiem ben-
zynowym (TSI), Diesla (TDI), napędzanym 
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gazem ziemnym (TGI – na razie nie ma pla-
nów sprzedaży w Polsce) oraz w wersjach 
mild hybrid (eTSI) i hybrydowej plug-in 
(eHybrid).

Na ofertę standardowych silników 
benzynowych najnowszego modelu SE-
AT-a Leona składają się jednostki z bezpo-
średnim wtryskiem paliwa i turbodołado-
waniem, zapewniające moc na poziomie 
od 66 kW/90 KM do 140 kW/190 KM (jesz-
cze nie ma tej wersji w ofercie).

Dwoma silnikami o niższej mocy, które 
wytwarzają odpowiednio 66 kW/90 KM 

i 81 kW/110 KM, są trzycylindrowe jednost-
ki TSI o pojemności 1,0 litra, które zastoso-
wano w modelu Leona po raz pierwszy.  

Większe, 1,5-litrowe silniki benzynowe 
o mocy 96 kW/130 KM i 110 kW/150 KM za-
pewniają nie tylko osiągi, które ucieszą 
każdego kierowcę, ale także optymalne 
spalanie. Aby osiągnąć najwyższy możli-
wy poziom wydajności, jednostki 1,5-litro-
we wyposażono również w system aktyw-
nego zarządzania pracą cylindrów (ACT). 

W aktualnej ofercie dostępny jest 
także Diesel 2.0 TDI z automatyczną 

  Przemysław Jendroska



DANE TECHNICZNE SEAT-a Leona FR 1.5: 
Moc  150 KM

Skrzynia 7-biegowa automatyczna DSG

Zużycie paliwa – cykl łączony:  5,8 l/100 km

Zużycie paliwa – cykl niski:  8,0 l/100 km

Zużycie paliwa – cykl średni:  5,4 l/100 km

Zużycie paliwa – cykl wysoki:  5,0 l/100 km

Emisja CO₂:  133 g/km

Długość:  4368 mm

Szerokość:  1799 mm

Wysokość:  1456 mm

Rozstaw kół przód/tył:  1545/1516 mm

Pojemność bagażnika:  380 l

Pojemność baku paliwa:  50 l

Cena opisywanego modelu:  134 700 zł

PROFITEST
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dwusprzęgłową skrzynią biegow (DSG) 
dla wersji SP. 

Najnowsza generacja Leona jest dostęp-
na również w wersji z układem napędowym 
opartym na „miękkich” technologiach hy-
brydowych (eTSI), dzięki czemu kompak-
towy samochód staje się jeszcze bardziej 
wydajny. Układ „miękkiej” hybrydy jest do-
stępny w połączeniu z jednym z dwóch sil-
ników spalinowych – 1,0-litrową jednostką 
TSI o mocy 81 kW/110 KM lub 1,5-litrową jed-
nostką o mocy 110 kW/150 KM. Silnik spali-
nowy sparowany z 48-woltowym elektrycz-
nym układem hybrydowym przekłada się 
na większą ekonomię spalania. 

Jako że SEAT coraz chętniej sięga po na-
pędy elektryczne, Leon czwartej generacji 
jest również dostępny w zaawansowanych 
wariantach z silnikami hybrydowymi typu 
plug-in. Dzięki połączeniu 1,4-litrowego sil-
nika spalinowego TSI, silnika elektryczne-
go, akumulatora litowo-jonowego o mo-
cy 13 kWh i sześciobiegowej przekładni 
typu DSG układ napędowy generuje 150 
kW/204 KM mocy.  

Wersja plug-in hybrid pozwala kierow-
com korzystać z trybu elektrycznego, da-
jącego zasięg około 60 km (WLTP), wyko-
rzystując jedynie energię zgromadzoną 
w akumulatorze pojazdu. To idealne roz-
wiązanie, pozwalające oszczędzać pali-
wo, które sprawdzi się szczególnie pod-
czas jazdy w miastach, gdzie obowiązują 
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surowsze przepisy dotyczące jakości po-
wietrza. 

Układy napędowe 
Modele wyposażone w automatyczną 
skrzynię biegów z podwójnym sprzęgłem 
(DSG) mogą obecnie korzystać z technolo-
gii elektrycznej zmiany biegów (shift-by-

-wire). System został zaprojektowany w ta-
ki sposób, że dźwignia zmiany biegów nie 
jest połączona ze skrzynią biegów w spo-
sób mechaniczny, a do sterowania wyko-
rzystuje się sygnały elektroniczne.  

Elektryczna zmiana biegów zapewnia 
możliwość wyboru biegu bez użycia fi-
zycznej dźwigni, co znajduje zastosowa-
nie w  nowych, automatycznych syste-
mach wspomagania parkowania, w których 

mechaniczna blokada parkowania zosta-
ła zastąpiona wersją elektronicznie stero-
waną. Nowa technologia zmiany biegów 
przekłada się nie tylko na lepszą ekonomię 
spalania, ale także większą przyjemność  
z jazdy. 

Kierowcy mogą korzystać ze zdefiniowa-
nych trybów jazdy, czyli Eco, Normal i Sport, 
a także stosować przesuwaną skalę, dosto-
sowując nowego SEAT-a Leona do indywi-
dualnych wymagań. 

Cyfrowe światy
Nowy SEAT Leon to pierwszy w pełni po-
łączony z siecią model marki. Nie tylko 
zapewnia łączność z Android Auto czy 
bezprzewodowo z Apple CarPlay przy 
pomocy systemu Full Link, ale został 

również wyposażony w system multi-
medialny działający online. W niedale-
kiej przyszłości w pojeździe będą do-
stępne aplikacje, które jeszcze bardziej 
uprzyjemnią jazdę. Użytkownicy otrzy-
mają zdalny dostęp do danych pojaz-
du, dzięki czemu będą mogli zarządzać 
procesem ładowania baterii lub stero-
wać układem klimatyzacji (w przypad-
ku wersji z napędem hybrydowym z op-
cją ładowania). 

Auto wyposażono także w najbardziej 
zaawansowane systemy bezpieczeństwa 
kierowcy, takie jak proaktywny tempo-
mat, Emergency Assist, asystent aktywne-
go utrzymania pasa ruchu czy asystent wy-
przedzania. 

Dzięki temu nowy Leon zasługuje na mia-
no najbezpieczniejszego pojazdu w histo-
rii marki. 

PROFITEST
SEAT LEON

Prace projektowe nad nowym Seatem Leonem

Otto Zimmermann GmbH / Deutschland
otto_zimmermann_official www.otto-zimmermann.deinfo@otto-zimmermann.de

Zimmermann

StreetSafety!

Standardowe 
tarcze w jakości OE

Sportowe tarcze nawiercane
Black Z

Tarcze dwuelementowe 
Formula Z

Części hamulcowe Zimmermann: 
sprawdzona jakość dla Twojego bezpieczeństwa

OZ_ANZ_A4_PL_Streetsafety.qxp_4.8.2020  06.08.20  09:53  Seite 1

  Seat



 53   WWW.PROFIAUTO.PL 52    WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIWARSZTAT
OSZCZĘDZAJ Z GŁOWĄ

OSZCZĘDZAJ  
Z GŁOWĄ

Jak ograniczyć wydatki 
motoryzacyjne? 
Oszczędny kierowca to 
świadomy kierowca 

– optymalizuje koszty, 
ale nie tam, gdzie 
nie jest to wskazane. 
Specjaliści ProfiAuto 
podpowiadają, na czym 
można, a na czym nie 
warto oszczędzać. 

Paliwo – pamiętaj, że 
czasem tanio znaczy drogo
Ceny paliw powoli wracają do poziomu 
sprzed gwałtownych obniżek. W większo-
ści miejsc za litr E95 zapłacimy teraz ponad 
4 zł. Jeśli jeździmy często i w dalekie trasy, 
czas poświęcony na poszukiwanie stacji, 
która sprzedaje paliwo w konkurencyjnych 
cenach, przełoży się na oszczędności i szyb-
ko odczujemy je w portfelu. Pojedyncze 

„zrywy” i tankowanie na niesprawdzonych 
stacjach z bardzo niskimi cenami może być 
jednak ryzykowne. To tam najczęściej kon-
trole wykrywają paliwo niskiej jakości, za-
bójcze dla silników samochodowych. Jeśli 
wlejemy do baku paliwo w bardzo dobrej 
cenie, ale niskiej jakości, koszty ewentual-
nych napraw mogą być wysokie. Oprócz 
nierównej pracy silnika na awarię narażamy 
m.in. świece, sondę lambda, katalizator czy 
wtryskiwacze. W skrajnych przypadkach 

może dojść nawet do zatarcia silnika. In-
nym sposobem na stałą oszczędność pa-
liwa jest instalacja LPG. W tym przypad-
ku także warto się porządnie zastanowić 
przed podjęciem decyzji.
– Różnice w cenie gazu i benzyny są spo-

re, sięgają nawet trzech złotych za litr. Do 
tej pobudzającej wyobraźnię kwoty mu-
simy jednak doliczyć koszt instalacji gazo-
wej, w przypadku współczesnych modeli 
zaczynający się od 2,5 tysiąca złotych. Je-
śli planujemy korzystać z pojazdu przez 
krótki czas, a potem go sprzedać, ten wy-
datek może się nie zwrócić. Dodatkowo 
wielu kierowców zapomina o tym, że sa-
mochód podczas jazdy spala więcej gazu 
niż benzyny. Należy także doliczyć wyższe 
stawki ubezpieczenia i koszt dodatkowych 
przeglądów związanych z obecnością in-
stalacji. Jeśli to zaniedbamy, oszczędności 
przeznaczymy na drogie naprawy – mówi 
Adam Lehnort, ekspert sieci warsztatów 
niezależnych ProfiAuto Serwis.

ASO vs. warsztat 
niezależny – masz wybór
Kolejnym sposobem na oszczędności jest 
zmiana miejsca serwisowania pojazdu. Na-
dal nie wszyscy kierowcy mają świado-
mość, że mogą to robić poza ASO, także 
w trakcie okresu gwarancyjnego. Prawo 
unijne pozwala właścicielowi samocho-
du objętego gwarancją na naprawy i prze-
glądy techniczne w dowolnym warsztacie. 
Dotyczy to również nowych modeli, w tym 
pojazdów hybrydowych. Z sondy przepro-
wadzonej wśród kilkudziesięciu polskich 
mechaników przez sieć ProfiAuto wyni-
ka, że koszty najpopularniejszych napraw 
modeli hybrydowych w autoryzowanych 
stacjach obsługi i serwisach niezależnych 
mogą się różnić nawet trzykrotnie. Także 
rutynowy przegląd obejmujący wymianę 
oleju i filtrów w ASO może nas kosztować 
od 400 do 600 złotych więcej niż w zwy-
kłym serwisie. Z czego to wynika?

ASO to na pewno wyższy koszt roboczo-
godziny, a często także większa liczba go-
dzin poświęconych na naprawę. Wynika to 
ze szczegółowego określenia czynności, 
które przy obsłudze należy przeprowadzić. 
Precyzyjnie wycenione jest wszystko, od 
śrubki po podkładkę, smar, każdą nakrętkę 
i zakrętkę. Dodatkowo pracownicy auto-
ryzowanych stacji obsługi korzystają tylko 
z wysoko wycenionych oryginalnych czę-
ści, nie sięgają po zamienniki, a tym bar-
dziej po elementy regenerowane. W ASO 
niejednokrotnie wymianie podlega nie tyl-
ko uszkodzony element, ale cały zespół, 
pomimo że z powodzeniem mógłby być 
wymieniony sam element. W serwisach 
nieautoryzowanych istnieje mniej skom-
plikowany schemat serwisowania, dlate-
go ceny są nieporównywalnie niższe. Jeśli 
chcemy zaoszczędzić na przeglądach i na-
prawach, warto pomyśleć o powierzeniu 
naszego pojazdu sprawdzonemu, nieza-
leżnemu warsztatowi.

Opony – całoroczne 
czy sezonowe? Przede 
wszystkim dobre!
Szukając ograniczenia wydatków zwią-
zanych z  samochodem, kierowcy czę-
sto skupiają się na oponach. Czy ogu-
mienie całoroczne to dobry trop? Czy 
będzie uniwersalne i – zgodnie z logiką 

– zaoszczędzimy mniej więcej połowę kosz-
tów? Producenci wciąż udoskonalają tech-
nologię, a w naszej strefie klimatycznej 
można się pokusić o taki wybór. Trzeba 
jednak pamiętać, że ogumienie używane 
przez cały rok będzie się zużywało dużo 
szybciej niż opony sezonowe. Także zgod-
nie z logiką – dwukrotnie szybciej. Wybie-
rając opony, kierujmy się przede wszyst-
kim ich jakością, tak aby oszczędność była 
realna. Pamiętajmy też, aby podczas jazdy 
odpowiednio dbać o ogumienie. To rów-
nież forma oszczędności. Zbyt mała ilość 
powietrza w oponach może np. doprowa-
dzić do uszkodzenia felgi, a dodatkowo 
zwiększa zużycie paliwa nawet o 20 proc.

– To, na jakich oponach jeździmy, przekła-
da się bezpośrednio na nasze bezpieczeń-
stwo podczas jazdy. Dlatego na oponach 
nie warto oszczędzać, ale nie ma także 
potrzeby rozglądania się za markami pre-
mium w przypadku, kiedy dojeżdżamy 
miejskim samochodem jedynie do pracy. 
Opony niektórych producentów mogą zu-
żywać się szybciej, i to także należy wziąć 
pod uwagę, decydując się na konkretną 
markę. W przypadku opon całorocznych 
możemy zaoszczędzić na wymianie, choć 
trzeba pamiętać, że opony na przedniej osi 
zużywają się szybciej i przynajmniej raz 
w roku należałoby je zamienić miejscami 
z tylnymi. Do tego dochodzi przeprogra-
mowanie czujników ciśnienia i wyważe-
nie. Oszczędności wynikające z opon ca-
łorocznych mogą już nie być tak wysokie, 
jak nam się początkowo wydawało – ko-
mentuje ekspert ProfiAuto.

Części – tylko częściowa 
oszczędność? A może 
zamienniki?
Niektórzy kierowcy mają tendencję do 
odwlekania terminu koniecznych napraw, 
traktując to jako strategię oszczędnościo-
wą. To jednak tylko krótkoterminowa mi-
nimalizacja wydatków. Zaniedbania mogą 
doprowadzić do poważniejszych uszko-
dzeń, a co za tym idzie, bardziej kosztow-
nych napraw. Przykładem może być np. 
odwlekanie wymiany rozrządu. Jego nie-
prawidłowe działanie wiąże się z poważ-
nymi awariami, a w skrajnych przypadkach 
może nawet doprowadzić do zniszczenia 
silnika. Dlatego podczas serwisu należy 
wymienić nie tylko sam pasek, ale także 
wszystkie inne części z nim powiązane, 

czyli napinacz, rolki i pompę wody, oraz 
przyjrzeć się elementom zmiennych faz 
rozrządu. Nie inaczej jest w przypadku 
usterek układu kierowniczego lub zawie-
szenia. Tutaj w porę nieusunięta awaria 
jednego elementu będzie rzutowała na 
żywotność pozostałych części układu.

Jeśli naprawdę szukamy oszczędności 
na częściach – nie bójmy się zamienników. 
Te dobrej jakości produkowane są przez 
znane marki motoryzacyjne, dostarcza-
jące także części topowym koncernom.
– Zamienniki można podzielić na kilka 

kategorii. Pierwszą są te klasyfikowane 
jako części „premium”. Są to części pro-
dukowane na tych samych liniach monta-
żowych, co elementy oryginalne. Różnica 
jest taka, że nie mają firmowego znaczka 
danej marki pojazdu. Warto się nad nimi 
zastanowić, bo zamienniki te są bardzo 
dobrej jakości, a można je kupić dużo ta-
niej niż oryginały. Druga grupa to części 
produkowane przez firmy specjalizujące 
się w danych podzespołach, które działają 
w branży od wielu lat, ale nie są dostaw-
cami wyposażenia fabrycznego dla kon-
cernów samochodowych. Ich elementy 
także produkowane są z bardzo dobrych 
materiałów i posiadają certyfikaty jakości 
dopuszczające je do użytku. Ostatnia ka-
tegoria to części najtańsze, często bez cer-
tyfikatów jakości, produkowane przez fir-
my „no name” mające swoje manufaktury 
na Dalekim Wschodzie. Tu trudno mówić 
o bezpieczeństwie, trwałości czy nieza-
wodności. Jak widać, każda decyzja doty-
cząca oszczędności na samochodzie wy-
maga zastanowienia i wyważenia. Jeśli 
podejmiemy ją z głową, zminimalizuje-
my bieżące koszty i unikniemy dodatko-
wych wydatków. Tutaj sprawdzi się zasa-
da, że „biednego nie stać na oszczędzanie” 

– podsumowuje Adam Lehnort.

ADAM 
LEHNORT 
ekspert ProfiAuto
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Temat smarowania poszczególnych ele-
mentów układu hamulcowego podczas je-
go serwisu jest dość kontrowersyjny. Mię-
dzy innymi dlatego, że na rynku spotkać 
można smary – których producent zapew-
nia o możliwości stosowania w układzie ha-
mulcowym – mimo, że nie powinny się 
tam znaleźć. Warsztaty także dość często 
używają środków smarnych w miejscach, 
które smarowane być nie powinny. Uży-
cie nieodpowiedniego środka smarnego 
w miejscach, które nie powinny być sma-
rowane może być niebezpieczne.

Mówiąc o smarach nie możemy zapo-
mnieć również o środkach służących do 
odtłuszczania i mycia elementów układu 
hamulcowego. Do samego czyszczenia za-
lecane jest mycie w odpowiednich urzą-
dzeniach z zastosowaniem gorącej wody 
z ewentualnym dodatkiem środków my-
jących. Nie jest zalecane odmuchiwanie 
strumieniem sprężonego powietrza, gdyż 
pył ze zużytych okładzin zawiera szkodli-
we dla zdrowia elementy mieszanki. Moż-
liwe jest stosowanie płynów chemicznych 
do mycia hamulców, które są ogólnodo-
stępne. Stosowanie ich jest proste, a myte 
części szybko wysychają. Usuwają zanie-
czyszczenia od płynu hamulcowego, sma-
rów, asfaltu, jak i również samego pyłu ze 
zużytych okładzin ciernych. Nie zaleca się 
stosowania do mycia chemii, zawierającej 
środki ropopochodne jak benzyna czy ro-
pa. Powodują one uszkodzenia elemen-
tów gumowych stosowanych w hamulcach.

W układach hamulcowych występu-
ją elementy, które wymagają stosowania 
smarów do ich poprawnej pracy. Stosowa-
nie odpowiednich smarów we właściwych 
miejscach powoduje poprawną pracę za-
cisków hamulca i odpowiednio długi czas 
ich eksploatacji. Smarów używamy pod-
czas montażu nowych zacisków, szczęk 
hamulcowych, cylinderków, jak i podczas 
regeneracji zacisków lub czynności zwią-
zanych z eksploatacyjną wymianą klocków 
i szczęk hamulcowych.

Do montażu nowego zestawu klocków 
hamulcowych musimy starannie przygoto-
wać zacisk hamulca. Dokładnie wyczyścić 
mechanicznie, odtłuścić i zmyć zacisk. Po-
nadto zwrócić uwagę na miejsca prowa-
dzenia, osadzenia klocków hamulcowych 
(strzałka A) oraz powierzchnie przylegania 

klocków w zacisku. Pamiętajmy o przygo-
towaniu powierzchni styku zacisku z miej-
scem jego montażu do zwrotnicy (strzał-
ka B) oraz powierzchni tłoka hamulcowego 
(strzałka C).

Firma ATE zaleca użycie smaru ATE 
Plastilube podczas montażu nowych klo-
cków hamulcowych lub serwisie okreso-
wym, w miejscach oznaczonych strzałką 
D (Rys.1,2,3) Oraz smaru ATE Bremszylin-
derpaste w miejscach oznaczonych strzał-
ką D* (Rys.1,3)

Przypominamy aby na połączenia ele-
mentów zaznaczone strzałką E (Rys.1,2,3) 
nie stosować żadnych smarów. W zaci-
skach systemu ATE te elementy powin-
ny być wymienione praktycznie co drugi 
komplet klocków hamulcowych z zalece-
niem wymiany sprężyny ustalającej zacisku. 
Używamy jedynie smaru ATE Bremszylin-
derpaste podczas montażu nowych tulei 
gumowych (strzałka D*) (Rys.1)

Zaciski hamulcowe muszą poprawnie 
działać w różnych warunkach pogodowych 
i w różnych temperaturach otoczenia. Czy 
to zima i niskie temperatury, kontakt z solą, 
wodą podczas opadów, czy wysokie tem-
peratury wynikające z obciążania układu 
hamulcowego, nasz zacisk musi pracować 
poprawnie zapewniając odpowiednie uło-
żenie klocków i możliwość przesuwania 
w zacisku aby klocki były dociskane z tą 
samą siła do tarczy hamulcowej. Brak tej 
funkcji doprowadza do nadmiernego zu-
żywania się klocków, powstawania wyso-
kich temperatur oraz po różnym czasie do 
powstania zjawiska „bicia” na kierownicy 
i pulsacji pedału hamulca podczas hamo-
wania. To typowe uszkodzenie tarcz ha-
mulcowych.

W hydraulicznych układach hamulco-
wych regulacja siły docisku klocka do tarczy 
hamulcowej jest realizowana przez zmianę 
ciśnienia płynu hamulcowego. Płyn hamul-
cowy musi posiadać wiele właściwości aby 
układ działał prawidłowo i jedną z nich jest 
smarowanie w układzie hydraulicznym. Bu-
dowa tych układów daje możliwość wnika-
nia wody do układu co powoduje obniżenie 
temperatury wrzenia płynu hamulcowego 
oraz powstawanie ognisk korozji wewnątrz 
układu. Dlatego zalecana a nawet wyma-
gana jest okresowa wymiana płynu hamul-
cowego i właściwy jego dobór.

Podczas naprawy zacisków hamulco-
wych, wymiany elementów uszczelniają-
cych zacisk hamulcowy czy komplekso-
wej regeneracji takiego zacisku stosuje się 
smary, które mogą mieć kontakt z płynem 
hamulcowym i nie zakłócają pracy zacisku 
po montażu (Rys. 1 strzałka F). Zalecamy 
stosowanie smaru również przy naprawach 
cylinderków hamulcowych, użycie na ele-
menty osłonowe (gumki przeciw kurzowe 
(F)) oraz użycie na połączenia gwintowa-
ne odpowietrzników zacisku lub cylinder-
ka. Smarowanie gwintu odpowietrznika 
zapobiega „zapiekaniu” i umożliwia po-
nowne odkręcenie podczas następnego 
serwisu, czy wymiany płynu hamulcowego. 
Firma Ate zaleca stosowanie w tych miej-
scach smaru ATE Bremszylinder Paste. Smar 
ten jest dostępny w różnych opakowaniach 
a najpopularniejszym jest tuba metalowa 
o numerze katalogowym 03.9902–0501.2.

Pamiętajmy aby zawsze stosować smary 
przeznaczone do smarowania określonych 
miejsc i elementów współpracujących zale-
canych przez producentów systemu.

Nie stosować smarów „miedzianych”, 
które można znaleźć w ofercie różnych firm 
z opisem, jako smar do hamulców i nawet 
wskazują miejsca ich poprawnego uży-
cia. Jest to niedopuszczone i niestosowa-
ne przez żadnego producenta układów ha-
mulcowych. Problem dotyczy powstającej 
korozji elektrochemicznej i środków ropo-
pochodnych stosowanych tych smarach co 
doprowadza do nieprawidłowej pracy zaci-
sku, cylinderka czy pompy hamulcowej. Ten 
temat często omawiamy i obrazujemy na 
szkoleniach ATE w części praktycznej. Po-
prawna praca zacisku hamulcowego, pom-
py hamulcowej, cylinderka hamulcowego, 
stan całego układu zależy od poprawnego 
serwisowania na podstawie dokumentacji 
technicznej i stosowania odpowiedniej ja-
kości części zamiennych, w tym smarów 
których odpowiedni dobór i użycie daje 
oczekiwane efekty w czasie eksploatacji.

Marek Warmus,  
doradca techniczny ATE

Smarować czy nie smarować – oto jest pytanie
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Rys. 4 Smar ATE Plastilube

Rys. 6 Smar ATE Bremszylinder Paste

Rys. 5 Płyny hamulcowe ATE
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SEZONOWA WYMIANA OPON

  MATERIAŁY PRASOWE

TOMASZ 
PEŁCZYŃSKI
ekspert MOTO Flota

Jesień jest co roku okresem wzmożonych wizyt  
kierowców w serwisach samochodowych.  
Sezonowa wymiana opon bezpośrednio przekłada się  
na charakterystyczny, dynamiczny pik zleceń.

Jeżeli warunki atmosferyczne są 
przewidywalne i nie doświadcza-
my gwałtownego załamania pogo-
dy, doświadczonym serwisom za-
zwyczaj udaje się „rozłożyć” liczbę 

klientów na dłuższy okres czasu. Tym sa-
mym przekłada się to na większy porządek 
w kalendarzu i sprawniejszą obsługę zleceń.

Co jednak dzieje się, gdy pogoda zasko-
czy zarówno drogowców, jak i użytkowni-
ków samochodów? Jak ustrzec się przed 
nerwową sytuacją w serwisie, kiedy stały 
klient nie umówił się na wizytę z odpowied-
nim wyprzedzeniem i prosi, aby wcisnąć 
go do kolejki? Jak przygotować warsztat 
na sezon wymian, kiedy to pogoda może 
się zmienić z godziny na godzinę i nagle 
klienci, którzy wymieniają i przechowują 
opony w Twoim serwisie, chcą mieć usługę 

„na już”? Do tego typu sytuacji trzeba być 
zawczasu odpowiednio przygotowanym.

Stan magazynowy 
przechowywanych opon
Najprościej uprzedzić fakty i skontaktować 
się z klientem flotowym w celu zapropono-
wania terminów, w których kierowcy bę-
dą mogli przyjechać i wygodnie wymienić 
opony. Przy tej okazji warsztat powinien 
sprawdzić stan depozytów i  przygoto-
wać opony do pojazdów, które są zapisa-
ne w kalendarzu na wizytę kolejnego dnia.

Przygotuj przed 
sezonem urządzenie 
do wyważania kół
Kalibracji wyważarki można dokonać we 
własnym zakresie. Poszczególne kroki tego 

procesu z pewnością znajdują się w instruk-
cji obsługi większości urządzeń. Dzięki po-
prawnej kalibracji jakość wyników pomia-
rowych będzie prawidłowa, co wpłynie na 
wykonanie usługi i brak reklamacji.

Takie prewencyjne podejście do po-
prawnego działania narzędzi i urządzeń 
warsztatowych pozwoli z dużą dozą praw-
dopodobieństwa uniknąć niespodzianek 
i  reklamacji podczas tego nerwowego 
okresu.

Klucz do sukcesu
Warto sprawdzić stan narzędzi i urządzeń, 
które w tym okresie są wykorzystywane 
i mocno eksploatowane do wykonania te-
go typu usług. Klucz dynamometryczny, 
którym co do zasady powinno się dokrę-
cać śruby kół, powinien być skalibrowany. 
Kalibracja w zależności od modelu i produ-
centa kosztuje od 150 zł wzwyż.

Gdy się człowiek spieszy…
Zdarza się, że pośpiech w serwisie podyk-
towany dużą liczbą czekających klientów 
powoduje, że mechanicy nie dokręcają kół 
odpowiednim momentem dynamometrem, 
tylko kluczem pneumatycznym. Ewentual-
nie dokręcają śruby kluczem pneumatycz-
nym, a następnie sprawdzają dynamome-
trem, czy próg dokręcenia jest osiągnięty. 
To duży błąd. Najczęściej klucz pneuma-
tyczny dokręca śrubę zdecydowanie moc-
niej, niż podaje dokumentacja technicz-
na pojazdu, co powoduje w następstwie 

uszkodzenie gwintu w piastach i śrubach, 
a finalnie reklamację.

Nic na siłę
Stan nasadek do śrub od kół jest bardzo 
istotny. Można się spotkać z reklamacjami 
klientów, którzy zgłaszają objechane śruby 
lub przekręcone gwinty w piastach. Dzieje 
się tak z powodu braku sprawnego używa-
nia narzędzi lub też niskiej jakość ich wyko-
nania. Czasem nieprawidłową praktyką jest 
np. używanie klucza pneumatycznego do 
chromowanych nasadek przeznaczonych 
dla klasycznych grzechotek. Takie działa-
nia sprzyjają różnego rodzaju uszkodze-
niom zarówno samych narzędzi, jak i po-
szczególnych części i mocowań.

Podsumowując, nadmierny pośpiech 
spowodowany źle zaplanowanym kalen-
darzem, a także stan narzędzi i urządzeń 
odbiegający od prawidłowego wpływają 
na jakość wykonywanej usługi.

Osobiście spotkałem się z sytuacjami, 
w których kierowca zaraz po wyjeździe 
z serwisu odczuwał podczas jazdy, że po-
jazd wibruje lub pływa. Kierując się ponow-
nie do serwisu, okazywało się, że koła były 
źle wyważone lub niedokręcone.

Jestem pewny, że zastosowanie tych kil-
ku wskazówek pomoże w lepszej organi-
zacji pracy i obsłudze klientów na najwyż-
szym poziomie w trakcie nadchodzącego 
okresu wymiany opon.
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WYGODA  
CZY FANABERIA?

Polscy mechanicy oceniają systemy  
podnoszące komfort jazdy

fiction. Bohater jechał samochodem, a ze-
gar prędkościomierza wyświetlał mu się 
na szybie.
– Ta technologia jest już dostępna w rze-

czywistości i nazywa się HUD (Head Up 
Display). To rozwiązanie pojawiło się kil-
ka lat temu i na początku było opcją np. 
w BMW 5 E60. Obecnie wyświetlacz na szy-
bie bądź specjalnej przezroczystej płytce 
nad kierownicą spotkać można w większo-
ści modeli (w standardzie lub za dopłatą). 
Jest to praktyczny gadżet, dzięki któremu 
nie ma potrzeby odrywania wzroku pod-
czas jazdy np. aby sprawdzić polecenia 
z nawigacji, godzinę czy prędkość. Wystar-
czy spojrzenie przed siebie i mamy bieżą-
ce informacje, nie odrywając wzroku od 
drogi. Jest to lepszym rozwiązaniem niż 
dodatkowe wyświetlacze pomiędzy ze-
garami. Nie tylko z perspektywy komfor-
tu, ale także dla bezpieczeństwa jazdy – 
uważa ekspert ProfiAuto.

Poza wymienionymi rozwiązaniami na 
rynku jest jeszcze wiele systemów i do-
datków, które podnoszą komfort podróży. 
Producenci prześcigają się w prezentowa-
niu nowych opcji. Czy warto w nie inwe-
stować, kupując nowy samochód? Wszyst-
ko zależy od naszych potrzeb i zasobności 
portfela. Trzeba pamiętać, że takie gadże-
ty zazwyczaj podnoszą cenę samocho-
du, ale nie wpływają na jego wartość przy 
ewentualnej sprzedaży. Nie wiemy także, 
jak stan techniczny niektórych systemów, 
np. tych opartych na wbudowanych ekra-
nach dotykowych, będzie wyglądać po 
latach eksploatacji. Już dziś użytkownicy 
zgłaszają problemy z martwymi pikselami 
wyświetlacza, kłopoty z komunikacją czy 
zawieszającymi się ekranami. Wyświetlacz 
zamontowany na stałe w kokpicie musi 
też znieść zmienne warunki atmosferycz-
ne: nagrzanie w upalny dzień czy niskie 
temperatury zimą. W przypadku powta-
rzających się awarii ekranu dotykowego 
kierowca może mieć problem z obsługą 
podstawowych funkcji, a wtedy podnie-
sienie komfortu jazdy okaże się mrzonką.

głośnomówiący oraz odtwarzanie ulubio-
nej muzyki. Pomocne okazują się coraz 
częściej spotykane w samochodach sy-
stemy Android Auto i CarPlay. Dzięki nim 
możemy obsługiwać funkcje takie jak np. 
nawigacja, multimedia czy książka adreso-
wa, dostępne z poziomu komputera po-
kładowego. Poprawia to bezpieczeństwo 
jazdy, bo nie trzeba za każdym razem zer-
kać na telefon, wystarczy zmienić ustawie-
nie na ekranie kokpitu. Oczywiście należy 
pamiętać o umiarze, bo obsługa wielu rze-
czy naraz rozprasza kierowcę, zmniejsza-
jąc jego czujność. Warto też mieć na uwa-
dze, że bezprzewodowa łączność szybciej 
rozładuje baterię telefonu.

Kinowy obraz i dźwięk 
– systemy audio i TV
Nowe możliwości w samochodach doty-
czą wielu funkcji, także tych, które z moto-
ryzacją pozornie mają niewiele wspólnego. 
Tak jest na przykład z wbudowanymi ze-
stawami do odtwarzania wideo. Jeśli do-
łożymy do tego zaawansowany system 
audio, to w samochodzie mamy miniki-
no. Czy jest ono potrzebne? Oglądanie 
filmów podczas jazdy to udogodnienie 
dla pasażerów. Podczas długiej podróży 
takie rozwiązanie może okazać się przy-
datne, szczególnie jeśli jedziemy z mały-
mi dziećmi, które zwykle szybko nudzą się 
monotonną trasą. Monitory wbudowane 
w zagłówki przednich siedzeń to jednak 
spory wydatek, który jest opcją dodatko-
wą najczęściej w autach z górnej półki ce-
nowej. Jeśli zależy nam, aby dzieci miały 
co oglądać podczas jazdy, lepiej rozejrzeć 
się za dobrej jakości uchwytem na tablet 
lub zestawem podwieszanych ekranów. 
Podobnie jest z systemem audio. Wielu 
producentów oferuje w swoich modelach 
głośniki z wyższej półki, a nawet bardzo 
rozbudowane instalacje, które wymaga-
ją wzmacniacza. Jeśli ktoś jest audiofilem, 
z pewnością skusi się na takie rozwiązanie. 
Nie warto natomiast dopłacać za wysub-
limowany sprzęt car audio w przypadku, 
kiedy samochód służy nam do przemiesz-
czania się na krótkich odcinkach.

Wyświetlacz na szybie to 
już nie science fiction
Informacje pojawiające się podczas jaz-
dy na przedniej szybie do niedawna by-
ły rozwiązaniem rodem z filmów science 

o powtórzenie. Należy mówić powoli, wy-
raźnie i wydać polecenie w sposób zro-
zumiały dla komputera, aby dany system 
się uruchomił. Obsługa, zamiast spraw-
niejszej, robi się kłopotliwa. Nieco lepiej 
wypada obsługa gestami, którą stosu-
je się najczęściej przy przewijaniu me-
nu komputera lub podczas sterowania 
radiem. To jednak raczej zwykły gadżet, 
bo poniżej panelu radia i tak znajduje się 
pokrętło, którego odruchowo używamy 
częściej. Takie rozwiązania dla niektórych 

kierowców mogą też wydawać się mało 
ergonomiczne. Żeby zmienić np. tempe-
raturę wnętrza, należy wykonać szereg 
operacji, a w tradycyjnym systemie wy-
starczy przekręcić pokrętło. Jednak gło-
sowe ustawianie nawigacji w trakcie jazdy 
to już spore ułatwienie i bezpieczeństwo, 
dlatego gadżet przypadnie do gustu kie-
rowcom dużo podróżującym. Na razie jest 
to zatem dość drogie rozwiązanie w sto-
sunku do korzyści – mówi Adam Lehnort, 
ekspert ProfiAuto.

Smartfon wbudowany 
w samochód – Android 
Auto i CarPlay
Większość kierowców ma smartfona pod-
czas jazdy w kieszeni czy zainstalowanego 
na specjalnym uchwycie. Jadąc do pracy 
lub na wakacje, wykorzystujemy go ja-
ko nawigację, źródło muzyki, a przede 
wszystkim – narzędzie komunikacji. Co-
raz więcej modeli samochodów posiada 
wbudowany Bluetooth, dzięki czemu od 
razu po wejściu telefon łączy się z pojaz-
dem, umożliwiając rozmowy przez zestaw 

Systemy podnoszące komfort jaz-
dy, w które jeszcze niedawno by-
ły wyposażone tylko najdroższe 
modele, stają się dostępne także 
w pojazdach niższych klas. Oczy-

wiście w większości za dopłatą. Eksperci 
największej w Polsce sieci warsztatowej 
ProfiAuto Serwis przyjrzeli się kilku takim 
rozwiązaniom. Czy warto wydać na nie 
kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych? 
A może to tylko zbędny gadżet?

Pokaż i powiedz, co 
mam zrobić – obsługa 
samochodu głosem 
i gestami
Rozwój technologii przyzwyczaił nas 
do tego, że część urządzeń elektronicz-
nych możemy obsługiwać za pomocą ko-
mend głosowych i gestów. Takie rozwią-
zania stają się standardem w smartfonach, 
smartwatchach, telewizorach czy nawet 
lodówkach. Czy sprawdzają się również 
w samochodach? Nie zawsze. Producen-
ci wybranych modeli oferują sterowanie 
głosem lub gestami w standardzie lub op-
cji. Niestety, są to innowacje, które sporo 
kosztują, a bywają zawodne i frustrujące, 
szczególnie na polskim rynku.
– Pomysł komend głosowych jest cie-

kawy, ale wymaga jeszcze dopracowa-
nia. O ile takie rozwiązania sprawdzają 
się w krajach anglojęzycznych, w Polsce 
mogą wystąpić trudności ze względu na 
złożoność naszego języka. Rozpoznanie 
poszczególnych komend w języku pol-
skim może się nie udać za pierwszym 
razem. Komputer poprosi wówczas 

ADAM 
LEHNORT 
ekspert ProfiAuto
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ko dzisiejsze zimy przynoszą takie tem-
peratury i przestaliśmy to traktować jako 
anomalię.
Na co zwrócić uwagę, decydując 
się na ogumienie całoroczne?
Kierowcy często decydują się na za-
kup opon całorocznych ze względu na 
oszczędności przy sezonowym przekła-
daniu opon. Należy jednak pamiętać, że 
nie są to opony nieścieralne, dlatego na-
leżałoby je rotować co 10–15 tys. km, czy-
li mniej więcej raz do roku i dodatkowo 
wyważyć. Co więcej, wykonując tę czyn-
ność, trzeba także przeprogramować czuj-
niki ciśnienia, jeśli koła takowe posiadają. 
Plusem jest to, że „przekładkę” można zro-
bić w dowolnym momencie i nie wyma-
ga to od kierowcy czekania na wolny ter-
min w szczycie sezonu.

Co zrobić, gdy 
brakuje światła?

Niektórym kierowcom brakuje oświetle-
nia i kupują żarówki o zwiększonej mocy. 
Czy ma to sens? Moim zdaniem nie bar-
dzo. Dodatkowo narażamy się na sankcje, 
gdyż w myśl obowiązujących przepisów 
maksymalna moc żarówek świateł mijania 
wynosi 60 W. Ich zastosowanie wiąże się 
dodatkowo z uszkodzeniem instalacji i klo-
sza, ponieważ producent samochodu nie 
przewidział używania żarówek o zwięk-
szonej mocy. 
Jakie więc żarówki wybrać, aby 
poprawić oświetlenie? 
Po pierwsze, należy wybrać taki rodzaj 
żarówek, który zaleca producent samo-
chodu. Po drugie, najlepszym rozwiąza-
niem jest zakup żarówek halogenowych 

renomowanych producentów. Marko-
we produkty charakteryzują się trwałoś-
cią, posiadają atesty i po włączeniu nie 
będą oślepiać innych kierujących. Dają 
też realnie więcej światła na drodze, a to 
przekłada się na bezpieczeństwo. Jeśli 
często podróżujemy wieczorami, alter-
natywą dla żarówek o zwiększonej mo-
cy będą żarówki o zwiększonej wydajno-
ści świetlnej! W przeciwieństwie do tych 
pierwszych spełniają one normy prawne 
dotyczące mocy maksymalnej. Tutaj po-
dobnie – polecamy wybierać produkty 
renomowanych producentów. Nie liczcie 
jednak na cuda. Norma przewidziana dla 
żarówek H7 to 1500 lm +/- 10% i zgodnie 
z przepisami wartości tej producent nie 
może przekroczyć. Dla porównania: war-
tość strumienia świetlnego dla żarówek 
ksenonowych wynosi 2 x więcej. Założe-
nie żarówek typu +50% nie oznacza więc, 
że będziemy mieli o połowę więcej świat-
ła. Wzrost ilości światła w warunkach la-
boratoryjnych z punktu widzenia mierni-
ka to nie to samo, co z punktu widzenia 
ludzkiego oka, ale dla bezpieczeństwa 
dobre i to. Wystrzegajcie się za to ład-
nie opakowanej, marketowej chińszczy-
zny. Producenci tych wyrobów „no name” 
chwalą się na pudełku, że ich produkty 
świecą 3 x mocniej. W rzeczywistości da-
ją 3 x mniej światła od standardowych 
żarówek. Rzadko też spełniają jakiekol-
wiek normy.

Eco-driving to pozorne 
oszczędności?

Oczywiście jeśli przesadzimy. Do wszyst-
kiego należy podejść z umiarem.
Jazda na zbyt niskich obrotach niekorzyst-
nie wpływa na układ wydechowy. Przed-
wcześnie zapchać się może filtr cząstek 
stałych. W samochodach benzynowych 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa jazda 
taka powoduje powstawanie nagarów 
w  układzie dolotowym i  na zaworach. 
W jednostkach doładowanych zdarzają 
się pozapychane turbosprężarki i zawory 
EGR. Jeśli nie mamy fabrycznego systemu 
Start&Stop ciągłe gaszenie i zapalanie sil-
nika to obciążenie dla rozrusznika i aku-
mulatora. Ustawiczne hamowanie silni-
kiem i reedukacja biegów doprowadzić 
może do przedwczesnego zużycia sprzę-
gła. Nasze hamulce w konsekwencji rów-
nież będą traciły swoją skuteczność, gdyż 
ich elementy nie będą dostatecznie prze-
smarowywane.
Nie zniechęcam nikogo do ekojazdy. 
Wręcz przeciwnie – można sporo paliwa 
oszczędzić. Jednak do wszystkiego należy 
podchodzić racjonalnie i z odpowiednim 
umiarem. To, co zaoszczędzimy na drodze, 
wydamy na nieplanowaną wizytę w serwi-
sie. Będziemy wprawdzie eko, ale nieko-
niecznie o te eko bogatsi.

Łukasz Cholewa
ekspert ProfiAuto
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Właściciele samochodów 
mających apetyt na olej 

mogą mieć problem
Rząd pracuje nad pakietem smarowym. 
Ich zdaniem stan środowiska się pogar-
sza, a zasady gospodarowania przepraco-
wanymi olejami nie są uregulowane. O ile 
serwisy samochodowe prowadzą polity-
kę odpadową, o tyle problem pojawia się 
w przypadku indywidualnych wymian. 
Nikt nie ma nadzoru nad tym, co się dzie-
je i dokąd trafia zużyty olej.
Co to oznacza?
Operacja wymiany oleju będzie przypomi-
nała zakup akumulatora, kiedy to w miej-
sce nowego musimy oddać stary. Projekt 
zmian zakłada, że po wymianie oleju na-
leży oddać zużyty tam, gdzie został on ku-
piony. Jeśli nie zostanie przyjęty, sprze-
dawca będzie miał obowiązek wskazać 
miejsce, gdzie olej możemy zwrócić i na 
jakich zasadach. Oczywiście nic pod przy-
musem. Obligatoryjnie oleju nie musimy 
oddać, ale wówczas nie zostanie oddana 
nam kaucja, którą zapłacimy przy zakupie 
oleju. Trwają dyskusje, ile miałaby wyno-
sić. Najczęściej pojawiają się sumy 5 zł i 10 
zł za litr oleju. W pierwszym przypadku do 
5-litrowej bańki należałoby doliczyć 25 zł, 
w drugim – 50 zł – to już znaczna suma.
Pojawia się problem…
Pomijając samochody, których jednost-
ki są na tyle wyeksploatowane, że zżera-
ją oleju prawie tyle co paliwa, to niektóre 
silniki po prostu mają apetyt na olej – ta-
ka ich uroda i wcale nie mówimy o uster-
ce. O  Hondach, Alfach czy volkswage-
nowskich TSI krążą nawet dowcipy. Tutaj 
koszty eksploatacji niewątpliwie wzrosną 

– ci kierowcy nie zwrócą przejeżdżonego 
oleju do skupu.
Podsumowując
Przy zakupie oleju zostanie wniesiony de-
pozyt, który odbierzemy przy oddaniu sta-
rego oleju. U niektórych kierowców może 
to rodzić kłopoty związane z dodatkowy-
mi czynnościami. Pozbawieni ich będą kie-
rowcy, którzy zdecydują się na zakup i wy-
mianę oleju w serwisie. Tutaj żadna opłata 
nie zostanie doliczona. Zmiany mają wejść 
w życie w przyszłym roku.

Opony sezonowe 
czy wielosezonowe 

– co wybrać?
Kończy się lato i część kierowców stoi 
przed dylematem – kupić komplet no-
wych opon zimowych czy może tym ra-
zem zdecydować się na wielosezonowe? 
Kilkanaście lat temu problemu nie było. Zi-
my były śnieżne, a wybór opon całorocz-
nych jak na lekarstwo. Dodatkowo pa-
nowało przekonanie, że jeśli coś jest do 
wszystkiego to jest do niczego. Dziś sy-
tuacja wygląda inaczej.
Dla kogo opony wielosezonowe?
Na zakup opon wielosezonowych mo-
gą się zdecydować kierowcy podróżują-
cy najczęściej w obszarze zabudowanym, 
tam, gdzie o stanie nawierzchni nie zapo-
minają służby drogowe, pokonujący nie-
wielkie odległości, np. osoby dojeżdżają-
ce do pracy czy taksówkarze, oraz ci bez 
tzw. ciężkiej nogi. Przy oponach sezono-
wych powinni pozostać kierowcy o spor-
towym zacięciu, którzy zwykle pokonują 
duże odległości, np. przedstawiciele han-

dlowi, posiadacze samochodów z ponad-
przeciętnymi osiągami oraz narciarze i oso-
by wybierające się zimą w góry.
Czy opony wielosezonowe 
są odpowiednie do polskich 
warunków zimowych?
Montowanie opon wielosezonowych to 
rozwijający się wśród kierowców trend. 
Ewentualne wątpliwości, czy decydować 
się na ten rodzaj ogumienia, pojawiają się 
przede wszystkim w kontekście zimy i te-
go, jak opony wielosezonowe poradzą so-
bie w niesprzyjających warunkach, jeśli 
takie wystąpią. To, że od kilku lat praktycz-
nie nie mieliśmy śniegu na drogach w Pol-
sce, nie oznacza, że sytuacja się nie zmie-
ni, ale nawet przy śnieżnej zimie w wielu 
przypadkach ogumienie wielosezonowe 
będzie wystarczające – dzięki zastosowa-
niu specjalnego bieżnika i wysokiej jakości 
mieszanek gumowych. Dobór mieszanki 
i konstrukcja bieżnika powodują, że opony 
poradzą sobie na śniegu – z wyłączeniem 
bardzo stromych, górskich podjazdów, na 
których i tak zwykle rekomendowane jest 
użycie łańcuchów. Opony wielosezonowe 
sprawdzą się zatem w polskich warunkach 
miejskich oraz na drogach często odśnie-
żanych, a po takich porusza się bardzo du-
ża grupa kierowców w Polsce.
Czy opony wielosezonowe poradzą 
sobie lepiej niż sezonowe?
Wystarczy, że temperatura spadnie poni-
żej siedmiu stopni Celsjusza, a na mokrej 
jezdni ogumienie letnie może nie spełniać 
odpowiednio swojej funkcji. Tymczasem 
opony całoroczne w takiej sytuacji pora-
dzą sobie znacznie lepiej. Także w tempe-
raturach przekraczających 10 stopni Cel-
sjusza. Opona wielosezonowa zapewni 
bardziej optymalne warunki podróżowa-
nia niż opona zimowa, a przecież nierzad-

Mariusz Maksym
ekspert ProfiAuto

Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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Przy obecnych zawirowaniach klimatycznych nie trzeba latem wyjeżdżać 
z Polski, żeby mieć upał. Ale Malta to nie tylko, według rankingu 

MALTA

International Living, państwo z najlepszym klimatem na świecie. Tu aż 
roi się od zabytków i niezapomnianych widoków. Oto nasze Top 10.

SKĄPANA  
W SŁOŃCU
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Valletta – stolica Malty
Stolica Malty Valletta przypomina średniowieczną twierdzę. To stąd krzyżowcy ruszali na podboje, tutaj się leczyli i odpoczywa-
li po walkach. Do dzisiaj zachowało się ponad 300 zabytków, dlatego UNESCO wpisało to miasto na światową listę dziedzictwa.

Mdina
Kiedyś stolica kraju, dziś jeden z najpiękniejszych w Europie przykładów połączenia architektury normańskiej z barokową. Mdi-
nę określa się mianem Cichego Miasta, ponieważ tylko mieszkańcy oraz służby porządkowe mogą wjechać na jego teren. Coś dla 
żyjących na co dzień w zakorkowanych miastach. Do tego wąskie, zacienione ulice, imponujące kościoły i pałace.

Świątynie megalityczne
Na Malcie znajduje się zespół kilkunastu megalitycznych budowli. Najstarsza ma ponad 5800 lat. Jest więc starsza niż egipskie 
piramidy czy bloki Stonehenge. Sześć świątyń jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niestety, nadal nie wia-
domo, do czego służyły. Dlatego archeologowie często zamiast słowa „świątynie” używają sformułowania „megalityczne struk-
tury”. Nie wiemy także nic o ich twórcach i metodach cięcia piaskowca, a potem transportowania go na miejsce budowy. A nie-
które ważą 20 ton.

Mosta
To obowiązkowy punkt wszystkich wycieczek. Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej z olbrzymią kopułą. Podczas nalotu Luftwaffe 
w 1942 r. 500-kilogramowa bomba przebiła ją i spadła między kilkusetosobową grupę wiernych. Ale bomba nie wybuchła, a dru-
ga, 50-kilogramowa, odbiła się od kopuły. Na pamiątkę tego wydarzenia w kościele można zobaczyć taki sam typ bomby, jaka 
przebiła kopułę z napisem „Cud Bomby, 9 kwietnia 1942".

Rabat
Rabat związany jest z postacią św. Pawła. W 60 roku płynął do Rzymu, ale jego statek rozbił się na przybrzeżnych skałach Malty. 
Legenda głosi, że w czasie trzymiesięcznego pobytu na wyspie zamieszkał w jednej z grot, prowadząc w niej działalność misyj-
ną. Wnętrze groty zajmuje dziś marmurowa rzeźba świętego oraz kandelabr w kształcie statku. Warto też zobaczyć katakumby 
św. Pawła oraz św. Agaty.
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Błękitna Grota (Blue Grotto)
Błękitna Grota to system podziemnych korytarzy tuż nad taflą morza. Najlepiej je oglądać, oczywiście pływając łódką.

Plaża Golden Bay
Na Malcie przeważają plaże kamieniste lub strome urwiska skalne. Ale jest kilka miejsc, które zachwycają plażowiczów. Należy 
do nich Golden Bay ze złotym piaskiem, o malowniczym położeniu.

Wyspa Comino
Mała wyspa, której największą atrakcją jest Błękitna Laguna, cieśnina między wyspami Comino i Cominotto. Jej turkusowa, kry-
stalicznie czysta woda i lokalizacja sprawiają, że jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Malty.

Wyspa Gozo
Malutka wysepka o maksymalnej długości 14,48 km i szerokości 7,25 km. Podobnie jak na Malcie, jest tu sporo zabytków, ale prze-
de wszystkim niesamowitych widoków.

Życie nocne
Malta przyciąga wielu turystów także ze względu na bogate życie nocne trwające codziennie przez cały rok. Jest ono skoncen-
trowane na północnym wybrzeżu Malty, głównie w Saint Julian’s, Sliema, Buġibba w Saint Paul’s Bay, a w szczególności w impre-
zowej dzielnicy Paceville, która jest miejscem spotkań dla tysięcy młodych ludzi. 

  AdobeStock



Witold Wróbel jest 
kucharzem z wieloletnim 
doświadczeniem, znanym 
m.in. z bytomskiego  
Blęder-Kulinarnie,  
czy katowickiego 
Novo i Sezo’novo. 

Sezo'novo to dziki ogród na terenie 
katowickiego Parku Leśnego,  
w którym trójka przyjaciół postanowiła 
podawać pizzę zakładając jedyną słuszną 
drogę wykorzystania pieca opalanego 
drewnem i produktów sprowadzanych 
z Włoch. Uzupełnieniem są pyszne 
desery, kawa, prosecco i piwo.  
Dobra pizza to magia, ale spróbujmy 
z Witoldem Wróblem zrobić ją sami.

Teraz
PROFISTYL ŻYCIA
MĘSKA KUCHNIA
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Ciasto:

Z 516 g mąki chlebowej 

Z 352 g wody 

Z 9 g soli 

Z 4 g drożdży instant  

Z 26 g oliwy 

Z 2 szt. mozzarelli

 
Sos pomidorowy:

Z 400 g pokrojonych pomidorów z puszki 

Z 1 mała łyżka soli 

Z można skorygować 1 łyżeczką cukru

Z oliwa 5 ml

Czego potrzebujemy:

PROFISTYL ŻYCIA
MĘSKA KUCHNIA



Wszystkie składniki mieszamy ręcz-
nie lub małą mieszanką spiralną. Cia-
sto mieszamy ok. 10 min do jednolitej 
i miękkiej konsystencji. Oliwę najlepiej 
dodać 3 min. przed końcem miesza-
nia w celu wykształcenia się glutenu 
w cieście. 

Przykrywamy folią spożywczą. Goto-
we ciasto odstawiamy na  2 godz.  do 
wyrośnięcia. Możemy podzielić ciasto 
na pół, zaokrąglamy i odstawiamy na 
kolejne 15/20 min. 
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Formujemy pizzę, smarujemy sosem 
pomidorowym, dodajemy mozzarel-
lę, bazylię. Skropioną oliwą pizzę wy-
piekamy w bardzo mocno rozgrzanym 
piekarniku przez ok. 5 min. 

W domowych warunkach w czasie pie-
czenia pierwszego placka formujemy 
drugi. Dla wymagających w domu bę-
dzie też konieczny kamień na pizzę.
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Jak robimy:Jak robimy:
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SŁUCHAWKI 
DLA SPORTOWCÓW

  PEXELS

Na ogół kiedy idziemy 
na siłownię, pobiegać 
do lasu czy pojeździć 
na rowerze, zakładamy 
słuchawki, które 
są w standardzie 
wyposażenia naszego 
smartfona. Ale nie 
zawsze się sprawdzają. 
Wypadają z ucha, źle 
słyszymy dźwięk, 
zaplątujemy się w kabel 
łączący smartfon 
ze słuchawkami.

Niestety, nie ma uniwersalnych 
słuchawek, których możemy 
używać do prowadzenie roz-
mów telefonicznych, słucha-
nia muzyki w domu czy do 

uprawiania sportu. Producenci komó-
rek dołączają słuchawki do prowadzenia 
rozmów bądź słuchania muzyki czy radia 
podczas wykonywania prostych czynno-
ści. A bieganie w deszczu, podnoszenie 
kilkudziesięciokilogramowej sztangi czy 
szybka jazda na rolkach są dla sprzętu au-
dio sytuacjami ekstremalnymi. Dlatego 

decydując się na zakup dobrych słucha-
wek do uprawiania sportu, musimy zwró-
cić uwagę na kilka czynników, oprócz 
oczywiście dobrej jakości dźwięku. Słu-
chawki nie mogą krępować naszych ru-
chów, więc lepiej, żeby były bezprzewo-
dowe, wyposażone w system Bluetooth.

Nie mogą wypadać z ucha podczas 
dynamicznych ruchów. Powinny mieć 
albo specjalne wkładki douszne, albo 
zaczepy na ucho, nakładki wokół gło-
wy. Muszą być odporne na wilgotność, 
a najlepiej, jakby je można było opłukać 

z potu po treningu. Standardem wodo-
szczelności jest IPX4 lub IPX5. Czasami 
trening czy jazda na rowerze trwa kilka 
godzin. Dlatego potrzebujemy wydaj-
nej baterii. Tego typu funkcjonalności są 
właściwie standardem w słuchawkach, 
ale warto przypomnieć: musi być pro-
ste sterowanie głośnością i kontrolowa-
niem muzyki oraz wbudowany mikrofon 
do prowadzenia rozmowy telefonicznej.

Na rynku są setki różnego rodzaju mo-
deli słuchawek sportowych. Proponuje-
my przyjrzeć się kilku z nich.

JBL Endurance Peak
539 zł
Dzięki technologii PowerHook™ słuchawki JBL Endurance PE-
AK włączają się i wyłączają przy zakładaniu, więc są gotowe 
do działania podczas każdych ćwiczeń. Ponadto PowerHook™ 
umożliwia wymianę końcówek TWS bez konieczności sięgania 
do etui ładującego za każdym razem. Słuchawki JBL Enduran-
ce PEAK mają klasę wodoszczelności IPX7, nie ranią i nie wy-
padają, a także są wyposażone w elastyczny haczyk dodatko-
wo zabezpieczający je na uchu.

Pracują w trybie mono i stereo i umożliwiają bezpośrednie 
sterowanie dźwiękiem lub połączeniami na słuchawce za po-
mocą wygodnego sterowania dotykowego. A po zakończeniu 
ćwiczeń wystarczy odłożyć słuchawki do wytrzymałego etui.

Więcej niż doba bezprzewodowego słuchania dzięki czte-
rem godzinom ciągłego odtwarzania i 24 godzinom zasilania 
dodatkowego z etui ładującego.

SAMSUNG Galaxy Buds+
729 zł
Słuchawki bezprzewodowe z głośnikami dwudrożnymi AKG 
(laureata nagrody Grammy) i ulepszony sterownik zapewnią 
znakomitą jakość dźwięku dzięki wyrazistym wysokim tonom 
i głębokim basom. Doskonały dźwięk studyjnej jakości pozwa-
la na lepsze słuchanie podcastów, audiobooków i rozmów te-
lefonicznych.

Dzięki adaptacyjnemu systemowi trzech mikrofonów w słu-
chawkach Galaxy Buds+ głos nie zginie w hałasie otoczenia. 
Dwa mikrofony zewnętrzne i mikrofon wewnętrzny wyciszają 
dźwięki otoczenia podczas rozmowy. Można cały czas śledzić, 
co dzieje się wokół, regulując głośność dźwięków otoczenia.

Na jednym ładowaniu możemy przez 11 godzin nieprzerwa-
nie słuchać muzyki. Czas ten wydłuża się do 22 godzin dzięki 
etui ładującemu słuchawki. Można naładować baterię ładowar-
ką bezprzewodową kompatybilną ze standardem Qi lub bez-
pośrednio telefonem Galaxy, korzystając z funkcji PowerShare. 

Można sparować inne urządzenia smart za pomocą Bluetooth 
oraz wykorzystać ich pełne możliwości dzięki aplikacji Galaxy 
Wearable dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz 
aplikacji Galaxy Buds+ dla urządzeń pracujących w systemie iOS.
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  MATERIAŁY PRASOWE

SONY WF-SP800N
759 zł
Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki sportowe WF-SP800N łą-
czą długi czas pracy oraz odporność na wodę i pot z głębią ba-
su i cyfrowym systemem redukcji hałasu. Stopień ochrony IP55 
oznacza, że są odporne na pryskającą wodę, pot i pył. Co wię-
cej, po skończonym treningu możesz je umyć. Całkowicie na-
ładowane słuchawki mogą pracować w trybie redukcji hałasu 
przez dziewięć godzin. Kolejne dziewięć godzin słuchania za-
pewnia etui z funkcją ładowania. Przy wyłączonej redukcji ha-
łasu czas pracy w pełni naładowanych słuchawek wzrasta do 13 
godzin, a ładowanie z etui zapewnia kolejnych 13 godzin. Szyb-
kie, 10-minutowe ładowanie przedłuży odtwarzanie z redukcją 
hałasu nawet o 60 minut.

Dzięki dostarczanym w zestawie uchwytom w dwóch roz-
miarach słuchawki niezawodnie trzymają się w uszach nawet 
podczas intensywnych ćwiczeń. Długie, hybrydowe, silikonowe 
wkładki douszne w czterech rozmiarach zapewniają natomiast 
idealne dopasowanie do ucha, najlepszą jakość dźwięku i naj-
mniej hałasu z zewnątrz. Inteligentna funkcja Adaptive Sound 

Control automatycznie wykrywa, że biegniesz, idziesz, czekasz 
lub podróżujesz, i odpowiednio dostosowuje ustawienia dźwię-
ków z otoczenia. Funkcja ta może nawet zapamiętywać miejsca, 
w których często bywasz, takie jak siłownia czy park.

Powerbeats Pro
1129 zł
Słuchawki Powerbeats Pro to w pełni bezprzewodowe słuchaw-
ki douszne stworzone dla sportowców. Nie mają żadnych prze-
wodów, które blokowałyby ruchy. Regulowane, dopasowane 
pałąki zauszne można dostosować do potrzeb dzięki różnym 
rodzajom wkładek, by były wygodniejsze i nie przemieszczały 
się bez względu na ilość wylanego przez trenującego potu. Te 
lekkie słuchawki douszne opracowano z myślą o dużym wysił-
ku, dlatego mają wzmocnioną konstrukcję odporną na pot i wo-
dę. Czas odtwarzania wynoszący nawet dziewięć godzin i zna-
komity, zrównoważony dźwięk.

849 zł
Słuchawki te są połączeniem komfortu i stabilności. Zaprojek-
towano dla nich stożkową końcówkę, która zapewnia równo-
mierny kontakt z wnętrzem ucha, a jej specjalny profil wpasuje 
się naturalnie w kształt małżowiny. Słuchawki nie tylko nie wy-
padną, ale też nie zmęczą uszu nawet po długim czasie. Stosu-
jąc specjalną hydrofobową siatkę, udało się uchronić wnętrze 
słuchawek przed wilgocią. Pot i deszcz nie są im straszne. Jed-
no ładowanie starcza na pięć godzin pracy. Aby je naładować, 

po skończonym treningu wystarczy je włożyć do pokrowca. 
Zabezpieczy je, a dodatkowo pozwoli na dwa dodatkowe cy-
kle ich ładowania (lub do 10 godzin odtwarzania na akumula-
torze), dzięki czemu słuchawki będą zawsze gotowe do działa-
nia. Co więcej, krótkie, 15-minutowe ładowanie da aż 45 minut 
pracy. Pełny czas ładowania: dwie godziny. Aplikacja Bose Con-
nect zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji zakupionego 
produktu. Funkcja „Znajdź słuchawki” pomaga odnaleźć ostat-
nio podłączone słuchawki.

1249 zł
Miłośników Iphone’ów jest tak wielu, że musimy im zapropo-
nować coś specjalnie dla nich. AirPods Pro to lekkie słuchawki 
z funkcją redukcji hałasu, która odcina dźwięki z otoczenia. Mają 
dwa mikrofony – jeden skierowany na zewnątrz, a drugi do we-
wnątrz – które zapewniają wyjątkowo skuteczną redukcję ha-
łasu. Tryb aktywnej redukcji hałasu nieprzerwanie dostosowu-
je się do geometrii ucha i kształtu wkładek, wyciszając dźwięki 
z otoczenia i pozwalając skupić się na muzyce, podcastach i po-
łączeniach. AirPods Pro dostarczane są w komplecie z elastycz-
nymi wkładkami silikonowymi w trzech rozmiarach i jeszcze 
lepiej dają się dopasować do ucha. Zwężające się wkładki dosto-
sowują się do kształtu uszu, tak żeby AirPods Pro nie wypadały 

i dokładnie przylegały. Specjalnie zaprojektowany przetwornik 
generuje potężne basy o wysokiej amplitudzie i niskim pozio-
mie zniekształceń. Ultrawydajny wzmacniacz z szerokim zakre-
sem dynamicznym generuje nieskazitelny dźwięk, wydłużając 
jednocześnie czas pracy na baterii. Z kolei adaptacyjna korek-
cja (EQ) automatycznie dostraja muzykę. Stworzony przez Apple 
czip H1 wyróżnia się niskimi opóźnieniami. Umieszczony u na-
sady czujnik nacisku umożliwia łatwe sterowanie muzyką i po-
łączeniami oraz przełączanie się między aktywną redukcją ha-
łasu a trybem kontaktu. Z kolei dzięki funkcji „Udostępnianie 
dźwięku” ten sam strumień audio popłynie w dwóch parach 
AirPods, pozwalając zagrać w grę, obejrzeć film lub posłuchać 
muzyki z drugą osobą. 

BOSE SoundSport Free

Apple AirPods Pro



 74    WWW.PROFIAUTO.PL  75    WWW.PROFIAUTO.PL

STAŃ  
W RINGU

PROFISTYL ŻYCIA
TRENING PERSONALNY

Trening bokserski, który może być znakomitą 
wersją treningu cardio, z powodzeniem 
możemy wykonywać w domu. Polepsza on 
naszą kondycję, siłę, szybkość oraz refleks. 
Podczas jednej jednostki treningowej jesteśmy 
w stanie spalić ilość kalorii odpowiadającą 
bieganiu przez dwie godziny. Do wykonania 
treningu będziemy potrzebować jedynie 
trochę miejsca oraz strój sportowy.

Trening został przygotowany przez  
Tobiasza Witek ze Studia GTS w Katowicach.

Na zdjęciach z zawodniczką  
Studia GTS Alicją Hajduk

   Przemysław Jendroska

Czujniki EGT: nowe produkty w firmie Facet

Czujniki EGT: produkcja już rozpoczęta

Codziennie aktualizowana oferta

Seria czujników Facet 
powiększa się o nowy produkt:
czujnik EGT

https://catalogo.eps-autoparts.com/ 

https://www.facet.eu/

Od ponad 70 lat firma Facet opracowuje i produkuje
w swoim zakładzie w Collegno w Turynie szeroką gamę 
produktów przeznaczonych na niezależny rynek części 
zamiennych. Facet wyróżnia się zdolnością nadzorowania 
całego procesu, w tym działalności badawczo-rozwojowej, 
oraz stosowaniem koncepcji „Made in Italy”, stanowiącej 
wartość i kluczowy element jej codziennej działalności. 
Dzięki specjalistycznej wiedzy i zaawansowanym umiejętn-
ościom, firma Facet nieustannie poszerza swoją ofertę
o kolejne mechanizmy, a teraz oferuje zupełnie nowy 
produkt: czujnik temperatury spalin (EGT).

Produkcję czujników EGT firma Facet rozpoczęła w sierpniu 
2020 roku, planując udostępnienie 160 artykułów 
w pierwszym kwartale 2021 roku. Referencje te obejmą 
około 100 milionów pojazdów, które są wyposażone 
w łącznie 150 milionów czujników EGT. Czujniki EGT są coraz 
częściej stosowane zarówno w silnikach wysokoprężnych, 
jak i benzynowych, ponieważ zapobiegają przegrzewaniu się 
i erozji katalizatora spalin i turbosprężarki, a także zapew-
niają właściwą regenerację filtra cząstek stałych w silnikach 
wysokoprężnych. Projekt ten realizowany jest przez zespół 
badawczo-rozwojowy firmy Facet, nieustannie koncen-
trujący się na opracowywaniu nowych produktów, które 
przyczyniają się do ochrony środowiska i są zgodne 
z najnowszymi przepisami w zakresie ograniczenia 
zanieczyszczeń. Cele techniczne firmy Facet są realizowane 
zgodnie ze standardem odpowiedzialności społecznej popr-
zez rozwój i produkcję we Włoszech, z zastosowaniem 
metody „OE-Equivalent”, czyli „Zgodne z oryginałem”. 
Podobnie jak najnowsze części zamienne firmy Facet, czuj-
niki EGT powstały dzięki umiejętnościom w zakresie 
projektowania i testowania układów elektronicznych.  Każdy 
element opracowywany jest w taki sposób, aby możliwe było 
osiągnięcie jak najwyższej precyzji i szybkości pomiaru 
temperatury, co potwierdzają badania porównawcze prze-
prowadzone w odniesieniu do części oryginalnych podczas 
walidacji wewnętrznej. Każdy wybór techniczny 
dokonywany jest w celu uzyskania wysokiej jakości produktu 
w poszukiwaniu kompromisu technicznego i wydaj-
nościowego: 

Firma Facet cieszy się uznaniem ze względu na kompletność 
asortymentu produktów i koncentrację na potrzebach rynku 
IAM: jej katalog zawiera 4500 artykułów, a oferta obejmuje 
części do układów zapłonowych, czujniki, przełączniki oraz 
elementy systemu regulacji emisji spalin i systemu kontroli 
temperatury. Czujniki EGT, wraz z czujnikami tlenowymi, 
czujnikami DPS i zaworami EGR, wzbogacają ofertę firmy 
Facet o produkty zwiększające żywotność samochodu, 
począwszy od koncepcji ekologicznej mobilności. Produkty 
te są dostępne pod markami Facet, EPS i KW i można je 
zobaczyć w naszym katalogu online. Aby nigdy nie przega-
pić nowości, śledź profil marki na Facebooku, YouTube
i LinkedIn oraz oficjalną stronę internetową.

począwszy od specjalnych materiałów uszczelniających 
przewody w celu zapewnienia dokładności pomiarów (tem-
peratura do 900°C) aż po materiały mające kontakt ze spali-
nami, które są odporne na temperaturę sięgającą 1000°C.



PROFISTYL ŻYCIA
TRENING PERSONALNY

PROFISTYL ŻYCIA
TRENING PERSONALNY

1. Skakanka
–  Trzy rundy po trzy minuty
–  Trzymaj ręce blisko ciała
–  Ruchem nadgarstkami poruszaj skakankę
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2. Pozycja bokserska
–  Jeśli Twoja prawa ręka jest silniejsza, to ustaw się do przeciwnika lewą 

częścią tułowia
–  Lewa noga powinna być wysunięta do przodu i opierać się o podłoże 

całą powierzchnią stopy
–  Ciężar ciała powinien być rozłożony równomiernie na obu ugiętych  

nogach

3. Ciosy proste
–  Energicznie wyprostuj lewą rękę przy jednoczesnym skręcie tułowia
–  Prawa ręka zasłania pięścią szczękę i podbródek, a łokciem tułów
–  Podczas uderzenia wykonaj wydech

5. Ciosy podbródkowe
–  Wykonuje się je ugiętą ręką w półdystansie
–  Przed uderzeniem obniż pozycję (zdjęcie A)

6. Ciosy sierpowe
–  Najsilniejszy i najskuteczniej-

szy z podstawowych ciosów 
bokserskich

–  Prawa ręka zatacza łuk ku 
górze, a następnie porusza 
się w linii poziomej

–  Siłę ciosu wzmacnia mocny 
skręt tułowia
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4. Blok
–  Gdy przeciwnik atakuje prawym prostym, nadstaw bark 

i przenieś ciężar ciała na prawą nogę, aby zmniejszyć  
siłę ciosu

–  Zdolność obliczania dystansu jest miernikiem umiejęt-
ności boksera

–  Podczas zadawania ciosu przesuń ciężar ciała na lewą nogę, następnie obróć 
w prawo tułów i wyprostuj go w tym samym czasie (zdjęcie B)

BA
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z pracy inżyniera budownictwa wodne-
go w 2004 roku i objęła stanowisko preze-
sa Zarządu w firmie Big-Mot. Córka Alek-
sandra koordynuje dział finansowy. Zaś 
jego 31-letni syn Radosław zaczynał pra-
cę w hurtowni, kiedy miał 16 lat. Sprzą-
tał, układał towar na półkach, sprzedawał, 
był handlowcem, potem został dyrekto-
rem handlowym. Dzięki temu zna pracę 
na każdym stanowisku w firmie. W mię-
dzyczasie dokształcał się, studiując zarzą-
dzanie, handel międzynarodowy, filologię 
angielską i robiąc kurs na Harvard Busi-
ness School. Sześć lat temu wszedł do za-
rządu spółki i stał się współwłaścicielem.
– Naszym głównymi klientami są war-

sztaty samochodowe, sklepy, stacje paliw, 
firmy transportowe. Coraz lepiej rozwija 

się też sprzedaż w Internecie, notujemy 
tutaj wzrosty miesiąc do miesiąca o kil-
kadziesiąt procent. Ciągle robimy anali-
zy, jak rozwijać firmę, co można jeszcze 
poprawić. W tej chwili stawiamy na pe-
netrację rynku lokalnego, zgodnie z zasa-
dą „pod latarnią najciemniej”. Planujemy 
też w perspektywie kilku lat otworzyć od-
dział w Gdańsku – zdradza plany pan Ra-
dosław. – Duże nadzieje wiążemy z roz-
wojem marki własnej ProfiPower. Na 
rynku trzeba dziś walczyć niską ceną lub 
czymś się wyróżnić. Możemy zapropono-
wać klientowi coś unikatowego, dosko-
nałej jakości i w dobrej cenie – dodaje.

Ale najważniejsze obecnie wydarzenie 
w rodzinie to… ślub Radosława w listopa-
dzie. – Kasia pracuje w wielkiej korporacji 

w Gdańsku, ale może kiedyś wejdzie do 
rodzinnej firmy – śmieje się pan młody. 
Mają wspólne hobby – gry fabularne RPG. 

– Dobry Mistrz Gry, kartka, długopis i ru-
szamy w niezwykłą przygodę, gdzie mo-
żemy być, kimkolwiek chcemy – mówi 
Radosław.

Dawniej, jako nastolatek, zajmował 
się zawodowo grami komputerowymi. 
Wspólnie z drużyną uczestniczył w mię-
dzynarodowych zawodach, byli w piątce 
najlepszych na świecie. Jego koledzy na-
dal są w światowej czołówce i zarabiają 
na tym miliony. – Czy nie żałuję, że zre-
zygnowałem? Nie, wtedy na pewno nie 
poznałbym mojej żony – mówi. 

Obecna siedziba Big-Motu

JUBILEUSZ BIG-MOTU
PROFIPARTNER
BIG-MOT

Spółka Big-Mot w Pruszczu Gdańskim obchodzi właśnie 30-lecie swojego istnienia. 
Jest rodzinną firmą zajmującą się dostawą części samochodowych i innych artyku-
łów motoryzacyjnych.

Aleksandra Sobczyk,  
Mirosława Sobczyk,  

Adam Sobczyk, 
 Radosław Sobczyk

Naszą dewizą jest ciągłe podno-
szenie poziomu świadczonych 
usług i lojalność wobec klien-
tów. Wprowadzamy coraz no-
wocześniejsze narzędzia pra-

cy, ułatwiające proces zakupu towarów 
oraz ich dostawę. Dzięki temu od wie-
lu lat wykazujemy stały wzrost sprzeda-
ży, co pozwala nam na utrzymanie zna-
czącej pozycji na lokalnym rynku. Nasza 
działalność jest stabilna i długofalowa, 
nie opieramy jej na jednorazowych ak-
cjach promocyjnych. Przez ostatnie lata 
zwiększyliśmy zakres naszej oferty han-
dlowej aż trzykrotnie – mówi Radosław 
Sobczyk, współwłaściciel firmy.

Big-Mot korzysta z najnowszych pro-
gramów magazynowych i handlowych 
stanowiących wygodne narzędzie współ-
pracy z klientami. Od 2004 roku współpra-
cuje z Moto-Profilem i z siecią ProfiAuto. 
Pracownicy są przede wszystkim dorad-
cami klienta, starają się pomóc mu w jak 
najlepszym doborze odpowiednich czę-
ści. W tej chwili firma zatrudnia 23 oso-
by, a na półkach leży ok. pół miliona pro-
duktów.

Firma powstała w 1990 roku, założy-
cielem jest Adam Sobczyk, ojciec Rado-
sława. – Już pod koniec lat 80. zacząłem 
prowadzić działalność w branży motory-
zacyjnej. Współpracowałem z rzemieśl-
nikami i producentami akcesoriów oraz 
części w całej Polsce. Mieliśmy osiem fi-
lii w kraju – wspomina pan Adam. – Od 
początku nasz rozwój oparty był na wię-
zach rodzinnych. W firmie pracują żona, 
syn, córka – ogółem pięć osób z rodziny. 
Żona Adama, Mirosława, zrezygnowała 

Big-Mot w roku 1992 

PROFIPARTNER

  Big-Mot
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PROFIAUTO SERWIS
AUTO SERWIS

Marcin Pabin prowadzi w Międzyrzeczu swój warsztat Auto Serwis od 10 lat.

LICZĄ SIĘ BEZPOŚREDNIE 
KONTAKTY

Nowoczesny budynek z parkin-
giem, poczekalnią dla klien-
tów, trzema stanowiskami: 
dwoma wyposażonymi w pod-
nośniki dwukolumnowe, jed-

nym z podnośnikiem najazdowym, do te-
go biuro. Wszędzie czysto i estetycznie. 

– Do obecnego obiektu przeprowadzili-
śmy się cztery lata temu. Jest tutaj oko-
ło 200 metrów kwadratowych, mogliśmy 
więc zadbać nie tylko o nasz komfort pra-
cy, ale przede wszystkim o wygodę klienta. 
Wiemy, jak trudno jest żyć bez samocho-
du, dlatego usterki staramy się usuwać tak 
szybko, jak to tylko możliwe, ale oczywi-
ście nie wszystko da się naprawić od ręki. 
Musi więc być wygodne miejsce dla klien-
tów, gdzie można napić się kawy, przeczy-
tać gazetę, obejrzeć telewizję. Ale jeszcze 
przed koronawirusem, zanim stało się to 
popularne, proponowaliśmy usługi w sy-
stemie „door to door”: jechaliśmy do klien-
ta i spod domu odbieraliśmy samochód, 

a potem dostarczaliśmy w ten sam spo-
sób po naprawie – mówi Marcin Pabin.

Warsztat jest od pięciu lat partnerem 
sieci ProfiAuto Serwis, która jest najwięk-
szą siecią niezależnych serwisów samo-
chodowych w Polsce. Specjalizuje się 
m.in. w:
• diagnostyce komputerowej
• mechanice silnika
• naprawach głównych
•  naprawach bieżących: układów hamul-

cowych, elektrycznych, sprzęgła, roz-
rządu.
Popularne ostatnio stało się ozonowa-

nie kabiny samochodu, które pozwala 
pozbyć się w skuteczny sposób wirusów 
i bakterii.

– Oczywiście kluczowi w jakości obsługi 
są pracownicy naszego serwisu, którzy po-
siadają wieloletnie doświadczenie w ser-
wisowaniu samochodów różnych marek. 
Ale dbamy także o nowoczesne wyposaże-
nie na najwyższym poziomie – posiadamy 

dwa komputery diagnostyczne, maszy-
ny do obsługi klimatyzacji i wiele innych 
specjalistycznych urządzeń. Mamy także 
sprzęt i odpowiednie uprawnienia do na-
praw samochodów hybrydowych i elek-
trycznych. Jak widać, staramy się nawet 
trochę wyprzedzać potrzeby rynku, bo na 
razie tego typu aut jest niewiele. Warto za-
znaczyć, że w naszym warsztacie wykorzy-
stujemy części i podzespoły renomowa-
nych firm, które zapewniają niezawodność 

– dodaje pan Marcin.
Klienci mogą skorzystać z aplikacji Profi- 

Auto, która ułatwia umówienie się na kon-
kretny termin w warsztacie. – Zaintereso-
wanie tą aplikacją systematycznie rośnie. 
Ale Międzyrzecz to kilkunastotysięczne 
miasto, tu liczą się przede wszystkim bez-
pośrednie kontakty. Jeśli ludzie cię do-
brze oceniają, wiedzą, że ich nie oszu-
kasz, że naprawa będzie zrobiona na czas 
i według najwyższych standardów, będą 
wracać, a w dodatku polecać cię innym. 

W czasach Internetu łatwo jest obrzucić 
kogoś błotem na portalach społecznoś-
ciowych. Odbudowywanie renomy trwa 
potem długo. Bardzo pomaga także przy-
należność do ProfiAuto Serwis. Zdarza się, 
że przyjeżdżają klienci, bo widzieli naszą 
reklamę w TVN Turbo – dodaje.

Od lewej: pracownik serwisu Paweł, Marcin Pabin, Anna Pabin i pracownik Adam.

PROFIAUTO SERWIS

Razem z panem Marcinem pracuje jego 
żona Anna, która prowadzi działalność ad-
ministracyjno-biurowo-księgową. 
– Zaczynaliśmy od małego warsztatu 

w garażu, a właściwie dwóch połączonych 
garaży, gdzie były dwa stanowiska. Mąż 
sam robił naprawy, po kilku miesiącach 
zatrudnił pracownika, potem kolejnego. 

Dziś zatrudniamy dwóch pracowników, od 
dwóch lat szkolimy także uczniów, w tej 
chwili mamy ich sześciu – mówi pani Anna.

– Tutaj, w okolicy, są znani i mają dobrą 
opinię. Wyróżnia ich to, że gwarantują pro-
fesjonalną obsługę klienta, szybką i solid-
ną naprawę auta – mówi jeden z klientów 
czekający na odbiór samochodu. 



PROFIPARTNERZY
LISTA NASZYCH PARTNERÓW

DOLNOŚLĄSKIE    
Bielawa AUTO EXPERT Parkowa 14, 78 264 10 20, expert-24.pl
Bogatynia ZAWODNY Kościuszki 30C, 75 774 10 06,  

zawodny-profiauto.pl
Bolesławiec ZAWODNY Dolne Młyny 34b, 75 734 69 72, 

zawodny-profiauto.pl
Dzierżoniów AUTO EXPERT Świdnicka 38, 74 830 19 52, 

expert-24.pl
Głogów AUTO CZĘŚCI LIPIEC Kościuszki 16, 76 834 06 46, 

auto-czesci-lipiec.pl
Jelenia Góra PROFI 4 CARS Jana Sobieskiego 47,  

75 61 05 487, profi4cars.pl
Legnica TM PARTS Ogrodowa 1, 501 442 789
Lubań ZAWODNY Zgorzelecka 18a, 75 721 61 17,  

zawodny-profiauto.pl
Lubin KOT-CAR Bolesławiecka 1, 76 746 09 10, 

czescisamochodowe.lubin.pl
Milcz AUTO – MAR MAREK PŁÓKARZ  

Piłsudskiego 5A/4, 513 100 053, auto-mar.pl
Oleśnica AUTO MIX Rzemieślnicza 11a, 71 398 59 51,  

automixsc.pl
Polkowice MOTO RABAT Dąbrowskiego 1i, 531 287 919 
Siechnice AUTO-CENTRUM Opolska 30, 571 808 543, 

autocentrum-matusiewicz.pl
Strzelin AUTO-CENTRUM Dzierżoniowska 16c,  

71 782 86 31, autocentrum-matusiewicz.pl 
AUTO-CENTRUM Kopernika 13, 71 786 41 36,  
autocentrum-matusiewicz.pl

Syców AUTO MARPŁÓKARZ Mickiewicza 25, 515 142 837, 
auto-mar.pl

Świdnica AUTO-CENTRUM Kliczkowska 35, 74 852 34 26, 
autocentrum-matusiewicz.pl

Trzebnica PHU AUTOCRAFT Milicka 31, 71 387 02 66, 
autocraft.net.pl

Twardogóra AUTO – MAR MAREK PŁÓKARZ  
Leśna 1, 517 191 291, auto-mar.pl

Wałbrzych AUTO CZĘŚCI KOMAR Kombatantów 2,  
53 279 87 68, autoczescikomar.pl 

Wrocław CAR-ZONE Rogowska 147, 71 357 69 02,  
88 898 97 77, car-zone.pl

Zgorzelec ZAWODNY Batorego 1a, 75 641 08 84,  
zawodny-profiauto.pl

Zgorzelec REMI Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8e,  
75 721 00 51

Złotoryja SIEMIENIEC Legnicka 1, 76 878 19 50, 66 863 61 99, 
siemieniec-zlotoryja.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE    
Brodnica AUTO COMPLEX 18 Stycznia 34, 56 649 86 69, 

autocomplex.eu
Brodnica AUTO COMPLEX  Wybickiego 3,  56 649 87 69, 

autocomplex.eu
Chełmno ARMAR Młyńska 31, 56 686 96 56, phuarmar.pl
Chełmża AUTO-MAR Sienkiewicza 5, 56 675 26 73,  

auto-mar.com.pl
Grudziądz MOTO JACK Szosa Toruńska 13/15, 564644992
Inowrocław EURO-HURT Stanisława Kiełbasiewicza 9a,  

52 353 03 41, eurohurt.eu
Janikowo EURO-HURT Klonowa 1c,  52 302 01 00, eurohurt.eu
Sępólno Krajeńskie SZYPRYY I SZYPRYT 

Sienkiewicza 105, 52 388 22 93, szypryt.pl
Szubin EURO-HURT Sienkiewicza 11, 523 843 097, eurohurt.eu
Świecie ARMAR Cukrowników 3, 72 663 10 00, phuarmar.pl
Toruń AUTO–MAR Antczaka 58, 56 657 55 99, auto-mar.com.pl
Toruń AUTO–MAR Grudziądzka 140, 56 657 55 98,  

auto-mar.com.pl

Tuchola AUTO-STREFA Słoneczna 1, 52 334 17 51,  
autostrefa-profi.pl

Wąbrzeźno ARMOT Wolności 4, 56 688 01 70, armotparts.pl
Włocławek AUTO-AREX  Słoneczna 13, 54 234 69 79, 

autoarex.pl
Żnin EURO-HURT  Składowa 4, 523 028 880, eurohurt.eu
LUBELSKIE    
Biała Podlaska MARKO al. Warszawska 111, 83 343 14 18,  

marko.bt.pl 
MAX-AUTO Narutowicza 8a, 83 343 19 98, max-auto.com.pl

Chełm MARKO Kolejowa 35, 82 565 25 89, marko.bt.pl 
MOTO-GAMA Hrubieszowska 102, 82 564 86 14,  
motogama-profi.pl

Włodawa MARKO Korolowska 71, 82 572 14 37, marko.bt.pl
LUBUSKIE    
Drezdenko TEMA Aleja Piastów 4, 602 755 155, tema.gorzow.pl
Gorzów Wlkp. TEMA Podmiejska 18, 95 725 75 05,  

tema.gorzow.pl
Kostrzyn TEMA Sucharskiego 19, 95 781 03 02, tema.gorzow.pl
Międzyrzecz AUTO-JAREX ks. Skargi 6, 50 160 52 28, 

autojarex.pl
Nowa Sól ZAWODNY oś. Konstytucji 3-go Maja 28f,  

68 352 49 30, zawodny-profiauto.pl
Skwierzyna AUTO-JAREX Mostowa 16, 95 717 62 00, 

autojarex.pl
Sława AUTO CZĘŚCI LIPIEC Powstańców Śląskich 21,  

60 782 09 00, auto-czesci-lipiec.pl
Sulęcin TEMA Emilii Plater 13, 532 465 216, tema.gorzow.pl
Świebodzin AUTO-JAREX gen. Władysława Sikorskiego 30, 

51 258 43 96, autojarex.pl
Zielona Góra AUTO CZĘŚCI LIPIEC Ogrodowa 32,  

60 906 06 60, auto-czesci-lipiec.pl 
AUTO CZĘŚCI LIPIEC Trasa Północna 23, 51 969 66 21, 
auto-czesci-lipiec.pl

Żagań AUTO CZĘŚCI LIPIEC Józefa Piłsudskiego 45B,  
51 149 84 93, auto-czesci-lipiec.pl

Żagań ZAWODNY Jana III Sobieskiego 12/1A, 88 105 47 78, 
zawodny-profiauto.pl

Żary MOTO-FART Moniuszki 33, 68 374 09 44, moto-fart.pl
ŁÓDZKIE    
Bełchatów LEMAR BIS Czapliniecka 31, 44 633 06 31,  

lemarbis.com.pl
Łęczyca AUTO-NOVA CZĘŚCI DO SAMOCHODU  

PRZEMYSŁAW NOWAK K. Odnowiciela 13, 24 721 34 68, 
auto-nova.pl

Łódź 4CARS Wróblewskiego 90/92, 42 205 97 20, 4carslodz.pl 
GABRIELMOTOPARTS GABRIEL ŁUBISZ 
Obywatelska 103, 42 253 73 35, gabrielmotoparts.com

Łódź WAZCAR Wojska Polskiego 190, 42 616 17 50, wazcar.pl 
WAZCAR Milionowa 23, 42 616 17 50, wazcar.pl

Opoczno PROFI CARS Inowłodzka 22E, 44 155 64 98, 
profi-cars.pl

Pabianice WAZCAR gen. W. Sikorskiego 30/32,  
42 215 50 30, wazcar.pl

Piotrków Trybunalski 4CARS Próchnika 2, 44 715 50 10, 
4cars.pl

Wieluń Z.U.H. AUTO-CZĘŚCI PATACZ Staszica 48,  
43 843 95 70, patacz-czesci.pl 
LEMAR BIS Warszawska 44a, 43 843 41 41, lemarbis.com.pl

MAŁOPOLSKIE    
Brzeźnica AUTO-MOTO-VALDI Kalwaryjska 17,  

33 879 20 26, autoczescivaldi.pl
Gorlice AMIBO Reymonta 12, 18 352 70 87, amibo.com.pl
Kraków VAKKO Jugowicka 6, 12 262 21 95, vakko.pl

Kraków-Zielonki AUTO CZĘŚCI HURT-DETAL 
CYGANEK Malinowa 1, 12 415 20 64, autoczescizielonki.pl

Krynica-Zdrój CAREX 1 J. I. Kraszewskiego 165, 18 472 40 20, 
carex.auto.pl

Limanowa LIM CARS Kościuszki 27, 18 337 57 67, lim-cars.pl 
LIM CARS Krakowska 67a, 66 615 62 09, lim-cars.pl

Nowy Sącz CAREX 1 Klasztorna 45, 18 414 88 68, carex.auto.pl
Oświęcim DARMA Kolbego 7, 33 848 55 99, darma.com.pl
Rogoźnik BIELA STARE BYSTRE os. Za Torem 12a, 18 265 

59 00, biela.auto.pl
Skawina AUTO-MOTO-VALDI Krakowska 85b,  

12 276 82 35, autoczescivaldi.pl
Tarnów MYTNIK Krakowska 234, 14 627 16 00, mytnik.com.pl
Zakopane AUTO MOTO HANDEL Chramcówki 3,  

18 200 02 60, motorybka.pl
MAZOWIECKIE    
Chotomów JARO-FILTR Piusa XI 30a, 693 913 002, jarofiltr.pl
Garwolin CARTEX Targowa 66, 25 682 64 38, cartexsklep.pl
Góra Kalwaria CARTEX Wyszyńskiego 13, 22 727 31 52, 

cartexsklep.pl
Grójec MOTORESZKA ks. Piotra Skargi 29b, 663 163 888, 

motoreszka.pl
Łaskarzew CARTEX Garwolińska 17, 25 684 61 03, cartexsklep.pl
Łosice AUTO KUCEWICZ Piłsudskiego 18, 83 357 32 30, 

autokucewicz.pl
Maków Maz. INTER AUTO Przasnyska 77, 29 717 12 76, 

interauto-czesci.pl
Mińsk Mazowiecki CARTEX Boczna 11, 25 756 52 17,  

734 404 857, cartexsklep.pl
Mława AUTO PARTS Płocka 124, 23 654 54 13,  

autoparts-mlawa.pl
Pilawa CARTEX Letniskowa 1, 25 685 67 70, cartexsklep.pl
Płock AUTKO CZĘŚCI SAMOCHODOWE  

Przemysłowa 7, 24 366 88 78, autko.com.pl
Pruszków JARO-FILTR Janusza Korczaka 5, 515 405 725, 

jarofiltr.pl
Przasnysz INTER AUTO Leszno 6A, 29 766 67 00,  

interauto-czesci.pl
Pułtusk INTER AUTO Tadeusza Kościuszki 179, 23 692 03 17, 

interauto-czesci.pl
Radom EKONAFT Tartaczna 25, 48 362 73 62, ekonaft.com.pl
Radzymin JARO-FILTR Jana Pawła II 75, 609 514 004,  

jarofiltr.pl
Tłuszcz JARO-FILTR Tadeusza Kościuszki 17, 500 221 210, 

jarofiltr.pl
Warszawa JARO-FILTR Mechaników 12c, 22 510 10 20, 

jarofiltr.pl
Warszawa–Wesoła JARO-FILTR Fabryczna 14,  

609 514 002, jarofiltr.pl
OPOLSKIE    
Głogów AUTO CZĘŚCI MORAWIEC 3-maja 4A,  

72 635 33 83, 
Głubczyce BOLE PAWEŁ DERKOWSKI Kręta 4,  

77 543 22 10, derkowski.eu
Kędzierzyn-Koźle TD AUTO Konstantego Damrota 28,  

60 511 96 25, 
Kietrz CARTEL FHU Niepodległości 33, 77 485 59 35,  

cartel.biz.pl
Namysłów AUTO-CENTER Reymonta 6c, 77 410 70 75, 

autocenter- -namyslow.pl
Namysłów AUTO-CENTER Stawowa 2, 77 410 59 80, 

autocenter- -namyslow.pl
Nysa AUTO MOTO EXPERT Podolska 20, 57 000 51 41, 

autocenter- -namyslow.pl

PROFIPARTNERZY
LISTA NASZYCH PARTNERÓW

PODKARPACKIE    
Boguchwała FULL CAR Lutoryż 441, 17 871 53 54,  

fullcar.com.pl
Jarosław INTER-AUTO Zamojska 10, Szówsko, 16 623 00 93, 

inter.auto.pl
Kolbuszowa MOTORES Rzeszowska 12, 17 583 88 38, 

motores.pl
Lubaczów MOTO FAN abp. E. Baziaka 11, 53 484 99 99, 

automotofan.com
Łańcut MOTORES Podzwierzyniec 78, 66 882 48 31, motores.pl
Miłocin FULL CAR Miłocin 296, 17 852 81 90, fullcar.com.pl
Narol MOTO FAN Warszawska 38, 53 510 22 24,  

automotofan.com
Niebylec FULL CAR Pawilon 4, 17 276 01 01, fullcar.com.pl
Przemyśl MOTO FAN Mickiewicza 65a, 16 676 05 50, 

automotofan.com
Radymno MOTO FAN Budowlanych 1, 533 748 000 

automotofan.com
Rzeszów MOTORES Mikołaja Reja 13, 17 864 22 71, motores.pl 

MOTORES Podkarpacka 55, 17 860 04 77, motores.pl
Sanok MOTORES Jana Pawła II 59, 13 464 78 72, motores.pl
Sokołów Młp. FULL CAR pl. św. Jana, 17 771 28 60,  

fullcar.com.pl
Stalowa Wola AUTO EXPRESS al. Jana Pawła II 92,  

15 844 51 52, auto-express.net.pl
Tajęcina MOTORES Tajęcina 110a, 17 864 22 77, motores.pl
Tarnobrzeg HURT DETAL Dekutowskiego 7, 15 823 38 61, 

mwdyl.pl
PODLASKIE    
Augustów AUTO MOTO CENTRUM Mostowa 30,  

87 643 45 64, amcentrum.pl
Augustów AUTO-MICHAŚ Kilińskiego 5, 87 643 74 55, 

automichas.pl
Białystok POLAMEL Wysockiego 51, 85 653 89 22,  

polamel.com.pl 
POLAMEL Handlowa 7, 85 746 10 72, polamel.com.pl

Dąbrowa Białostocka AUTO-MICHAŚ  
1000-LECIA P.P. 34,  88 898 90 81, automichas.pl

Siemiatycze MARKO Pałacowa 12, 85 655 40 66, marko.bt.pl
Suwałki POLAMEL Przytorowa 19, 87 506 50 50, polamel.com.pl
POMORSKIE    
Brusy SZYPRYT I SZYPRYT Mickiewicza 1A, 53 738 70 27, 

szypryt.pl 
MOTO-GAWIN Kalwaryjna 10a, 609 543 682, motogawin.pl

Bytów DAN-CAR Przemysłowa 40, 59 721 24 80, dancar.pl
Chojnice SZYPRYT I SZYPRYT Kościerska 19b,  

52 397 65 32, szypryt.pl
Dzierzgoń AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Zawadzkiego 10b, 

662 069 571, czesci-woznicki.pl
Gdańsk KM AUTO CZĘŚCI Barniewicka 44,  

58 719 66 06, km.auto.pl 
KM AUTO CZĘŚCI Miałki Szlak 26, 50 489 60 77, km.auto.pl

Karsin MOTO- GAWIN Długa 48a, 601 173 091, motogawin.pl
Kościerzyna ATRO Wojska Polskiego 5a, 58 686 62 05, atro.com.pl
Kwidzyn AUTO-CZAR Spacerowa 7, 55 279 42 60, autoczar.pl
Lębork MOTO GOSZ Traugutta 3, 50 120 26 23, motogosz.pl
Luzino AUTO-LIEDER Narcyzowa 50a, 58 736 13 66, 

autolieder.pl
Prabuty AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Legionów 3A,  

668 058 747, czesci-woznicki.pl
Pruszcz Gd. BIG-MOT Grunwaldzka 107, 58 692 14 99,  

bigmot.pl
Puck AUTO-LIEDER Swarzewska 25A, 58 774 30 23,  

autolieder.pl 
KOWALSKI Sychty 1, 58 673 00 05, kowalski-hurt.pl

Reda KM AUTO CZĘŚCI Obwodowa 117, 50 489 59 83, 
km.auto.pl

Sierakowice MAWW Dworcowa 1, 58 681 60 16, maww.pl
Starogard Gdański MOTO JACK Norwida 2,  58 562 53 87
Starogard Gdański MOTO JACK Wł. Jagiełły 2,   

58 563 03 35
Tczew MOTO JACK 30 Stycznia 53A, 58 531 04 28 
Wejherowo AUTO-LIEDER Gdańska 146, 58 672 56 03, 

autolieder.pl
Władysławowo KOWALSKI Stoczniowców 14, 58 674 22 55, 

kowalski-hurt.pl
Żukowo LDJ MAGROS Gdyńska 43b, 58 681 74 66,  

magros-auto.pl
ŚLĄSKIE    
Bielsko-Biała DARMA Karpacka 22, 33 444 50 50,  

darma.com.pl
Chorzów JADAR AUTO 3 Maja 157, 32 246 01 26 722 104 104, 

jadar-auto.pl
Częstochowa ARKO Bardowskiego 46/56, 34 366 18 03,  

arko.net.pl
Dąbrowa G. AUTO-PARTS Majewskiego 220a,  

32 764 05 47, auto-parts.pl
Godów MROAUTO 1 Maja 23, 32 476 56 09, mroauto.pl
Gumna DARMA Nad Stawem 2, 33 858 84 44, darma.com.pl
Istebna DARMA Istebna 1241, 33 471 17 30, darma.com.pl
Jastrzębie-Zdr. DARMA Podhalańska 15a, 32 473 24 22, 

darma.com.pl
Katowice ABAK MOTO Warzywna 9, 32 202 15 55,  

abak-moto.pl
Lubliniec HENEL AUTO-CZĘŚCI Skłodowskiej 57a,  

34 351 31 14, henel.com.pl
Orzesze JADAR AUTO Katowicka 17, 32 322 28 30,  

jadar-auto.pl
Pszczyna DARMA Słowackiego 61, 32 447 04 60, darma.com.pl 

GO-WEST Uzdrowiskowa 4a, 32 750 57 40, go-west.ig.pl
Racibórz  BOLE PAWEŁ DERKOWSKI pl. Wolności 1,  

32 414 03 07, derkowski.eu
Rogów MROAUTO Raciborska 69a, 32 451 24 08, mroauto.pl
Rybnik DARMA Prosta 135B/2, 32 421 08 68, darma.com.pl
Skoczów DARMA Krzywa 4, 33 853 49 37, darma.com.pl
Tarnowskie Góry X-TECH Gliwicka 98, 697 740 715, 

x-techauto.pl
Tychy DATA AUTO Mikołowska 60, 32 329 81 00 wew. 21,  

data.com.pl 
DATA AUTO Dąbrowskiego 27, 32 327 60 41, data.com.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE    
Kielce MOTOART Tarnowska 18, 41 362 22 22, motoart.com.pl
Ostrowiec Świętokrzyski POLSAD Kilińskiego 35a,  

41 247 91 00, autocentrum.ostrowiec.pl
Ostrowiec Świętokrzyski POLSAD Żabia 34,  

41 247 96 20, autocentrum.ostrowiec.pl 
Skarżysko-Kamienna IZJ-AUTO Norwida 19,  

41 252 02 82, izjauto.pl
Staszów RD DYL Świerczewskiego 11, 15 864 39 27,  

dylautoczesci.pl
Staszów RD DYL Towarowa 30a, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl
WARMIŃSKO-MAZURSKIE    
Biskupiec AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Lipowa 2,  

608 521 173, czesci-woznicki.pl
Ełk UNICAR Śląska 1, 87 621 60 29, 
Giżycko AUTO LECH Romualda Traugutta 5, 87 428 53 73, 

autolech.net
Jeziorany MACIEJ PARZYCH DYSTRYBUCJA  

CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Kopernika 30,  
89 526 03 05, parzych.auto.pl

Iława AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Kościuszki 4/2,  
89 649 41 00, czesci-woznicki.pl

AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Wiejska 2B, 89 649 41 00, czesci-
woznicki.pl

Kisielice AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI  
aleja Wojska Polskiego 7A,  600 977 149, czesci-woznicki.pl

Lidzbark AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Hallera 3,  
608 809 187, czesci-woznicki.pl

Lubawa AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Kopernika 14a,  
532 881 515, czesci-woznicki.pl

Olecko AUTO- REFLEX Kamienna 1B, 87 520 01 11,  
autoreflex.pl

Olsztyn PROFI AUTOMOTIVE Lubelska 36, 53 332 59 71, 
profiautomotive.pl

Rozogi MACIEJ PARZYCH DYSTRYBUCJA  
CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Rynek 1,  
89 722 66 99, parzychauto.pl

Susz AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Stare Miasto 20,  
782 494 100, czesci-woznicki.pl

Szczytno MACIEJ PARZYCH DYSTRYBUCJA  
CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Bohaterów Westerplatte 3, 
89 624 01 23, parzychauto.pl

Zalewo AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Żeromskiego 26/3,  
881 057 280, czesci-woznicki.pl

WIELKOPOLSKIE    
Buk FIRMA BILIŃSKA  KATARZYNA BILIŃSKA-

KAUS Dobieżyńska 60, 61 894 96 81, automotosklep.com
Gniezno ARMICAR Grunwaldzka 6, 61 423 74 80, armicar.pl
Grabów M-MOT Klasztorna 11B, 62 738 57 98, m-mot.pl
Grodzisk Wlkp. MAXOIL Gorzelniana 4a, 61 444 53 54, 

maxoil.pl
Jarocin M-MOT Wojska Polskiego 55, 62 738 57 83, m-mot.pl
Kalisz M-MOT Obozowa 3, 62 738 57 86, m-mot.pl
Kępno M-MOT Rzeźnicka 14, 62 738 57 85, m-mot.pl
Koło AUTO CZĘŚCI-AD MARCINIAK  

Powiercie Kolonia 3J, 63 261 53 07, admarciniak.eu
Konin BANASZAK & BANASZAK AUTO CZĘŚCI 

Dąbrowskiego 22a, 63 244 15 39, 63 240 60 43, banaszak.konin.pl
Krotoszyn M-MOT Bolewskiego 25, 62 738 57 87, m-mot.pl
Kostrzyn Wielkopolski MOTO-CAR Okrężna 18,  

61 639 47 25, moto-car.net 
MOTO-CAR Półwiejska 1, 60 522 28 01, moto-car.net

Międzychód TEMA gen. Sikorskiego 37 A, 95 725 60 10,  
tema.gorzow.pl

Odolanów M-MOT Kaliska 17, 62 738 57 82, m-mot.pl
Ostrów Wlkp. M-MOT Dworcowa 16a, 62 738 57 80, m-mot.pl 

M-MOT Wrocławska 93f, 62 738 16 00, m-mot.pl
Ostrzeszów M-MOT pl. Stawek 6, 62 738 57 89, m-mot.pl
Piła JARG-MOT Philipsa 2, 67 213 50 17, jargmot.pl
Pleszew M-MOT Ogrodowa 1, 62 742 32 33, m-mot.pl
Poznań AKTYW Kopanina 20, 61 839 15 55, aktyw.pl 

SAROS Kopanina 109, 61 868 50 65, saros.com.pl
Przeźmierowo SAROS Krańcowa 6c, 61 652 41 07, saros.com.pl
Szamotuły MOKAR Sportowa 30, 61 292 70 71, mokar.pl
Turek AUTO MARKET Kaliska 85, 50 332 32 32, amturek.pl
ZACHODNIOPOMORSKIE    
Koszalin MS AUTO Szczecińska 25C, 607 354 820, msauto.pl
Stargard Szcz. ARIS AUTO Różana 2, 91 578 35 44,  

aris.auto.pl
Szczecin MOTO-PARTNER Dąbrowskiego 60, 91 489 07 12, 

moto-partner.szczecin.pl 
WIECZOREK I SYN Wernyhory 15, 91 487 87 14, 
wieczorekisyn.pl

Szczecinek PROCAR Pilska 5, 79 474 50 40, procar.org.pl
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