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Szanowni Państwo,

M

oto-Profil, właściciel marki ProfiAuto, ma nowego prezesa. Został nim Michał Tochowicz, związany z firmą od początku swojej ścieżki zawodowej. Zaczynał, pracując w magazynie, następnie
odpowiadał m.in. za początkujący wtedy projekt
ProfiAuto. Nasi czytelnicy znają go także z relacji z Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski. O jego startach w tej ostatniej imprezie piszemy w podsumowaniu sezonu.

Jeśli lubicie solowe wyjazdy albo najwyżej we dwójkę – również
znajdziecie w tym numerze kilka ciekawych propozycji.
Jak co roku przygotowaliśmy motoryzacyjny kalendarz. Tym
razem prezentujemy artystyczne zdjęcia dziewczyny na tle neonów i kultowego Mustanga z 1965 r. Publikacja z pewnością
będzie ozdobą siedzib partnerów ProfiAuto i współpracujących z nami serwisów.

Pokazujemy też, czym niektórzy kierowcy potrafią zaskoczyć
nawet najbardziej doświadczonych mechaników. Serwisanci stworzyli listę nietypowych sytuacji, z jakimi zetknęli się na
przestrzeni ostatnich lat. Stały się one scenariuszem dla serii
Ale to nie koniec ostrej jazdy, więc lepiej zapnijcie pasy. Prezen- spotów kabaretu Łowcy.B i ProfiAuto pt. „Łowcy usterek”. Zatujemy bowiem najszybsze sedany dostępne na światowym ryn- chęcam do ich obejrzenia!
ku! 300 km/h nie robi na nich większego wrażenia, a przyspieszeW części lifestylowej, oprócz męskiej kuchni (będzie lubiany
nie wgniata w fotel. No i możemy zabrać na przejażdżkę nawet
przez wielu śledź) i zestawu ćwiczeń z trenerem personalnym,
czteroosobową rodzinę, co przy głoszonych powszechnie „warpodpowiadamy kobietom, co mogą kupić swojemu mężczyźnie
tościach rodzinnych” jest nie bez znaczenia.
na prezent. Jest to wspólne dzieło dwóch marek będących pod
względem osiągnięć, techniki i prestiżu, ale też cen, niedoścignionymi wzorami w swoich dziedzinach: Rolls-Royce i Bouvet.
Miłej lektury
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.

Natalia Piskorz
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Stawiamy na partnerstwo i lojalność
Michał Tochowicz został nowym prezesem Moto-Profilu i zastąpił na tym stanowisku Leszka Żurka, jednego z trzech współzałożycieli oraz wieloletniego członka zarządu firmy.
Objęcie funkcji prezesa tak dużej
firmy, jaką jest Moto-Profil, to nie
lada wyzwanie. Jak czujesz się w tej
nowej roli?
Michał Tochowicz: – Jest to dla mnie
ogromne wyróżnienie. Nową rolę przyjmuję z entuzjazmem, mając świadomość
odpowiedzialności, jaka się z nią wiąże.
Z Moto-Profilem jestem związany przede wszystkim zawodowo, ale też emocjonalnie. Pracuję w firmie od początku
mojej ścieżki zawodowej i uczestniczyłem w większości istotnych zmian. Zaczynałem w magazynie, następnie odpowiadałem m.in. za organizację wydarzeń
i początkujący wtedy projekt ProfiAuto,
a później – za rozwój strategiczny marki,
która obecnie jest największą w Polsce
i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej sieci profesjonalnych
hurtowni, sklepów i warsztatów motoryzacyjnych. Od dwóch lat, jako wiceprezes, pod swoimi skrzydłami miałem głównie kwestie prawne i kadrowe. Aktywnie
wspierałem również pracę innych działów
firmy. W 2020 roku dołączyłem do rady
nadzorczej TEMOT International – jednego z największych światowych stowarzyszeń zrzeszających dystrybutorów części
zamiennych, w którym aktywnie działam
na rzecz rozwoju standardów branżowych.
Moje wieloletnie doświadczenie w branży oraz fakt, że ukończyłem „szkołę im.
Piotra Tochowicza” sprawiają, że zdecydowanie czuję się solidnie przygotowany do nowej roli.
Co wyróżnia Moto-Profil na rynku?
– Przede wszystkim mamy fantastycznych pracowników oraz partnerów biznesowych – wspólnie tworzymy niezwykle prężnie działający organizm. Dzisiejsza
pozycja firmy to efekt wielu lat konsekwentnych działań, świadomych decyzji,
a także nieszablonowego i nowoczesnego podejścia do biznesu. Szybko reagujemy na zmieniające się trendy i stawiamy na innowacyjne projekty. Dzięki temu
Moto-Profil i nasza marka – ProfiAuto – są
rozpoznawalne i pozytywnie postrzegane
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w kraju i za granicą. Wiemy też, że na sukces i obecny status firmy mają wpływ relacje, jakie wypracowaliśmy przez lata.
Dlatego opieramy swoje działania na partnerstwie i lojalności wobec klientów.
Jak według Ciebie kształtuje się
przyszłość branży aftermarketowej
w Polsce i na świecie?
– W ostatnim czasie obserwujemy dużo
zmian – zarówno pod kątem przepisów,
jak i w kontekście dostępności części czy
globalnej logistyki. Kierunek elektromobilności jest nieunikniony i już teraz przygotowujemy się do tego, że za kilkanaście lat
mechanik będzie po części informatykiem,
a po części mechanikiem, jakiego znamy
dziś. Zanim jednak auta elektryczne opanują drogi, klasyczna motoryzacja jeszcze
przez wiele lat będzie miała się dobrze –
dlatego w ramach sieci ProfiAuto Serwis
mocno wspieramy warsztaty w inwestowaniu, rozwoju i tworzeniu dalekosiężnych strategii.
Pod kątem samego aftermarketu w kolejnych latach „elastyczność” w branży będzie moim zdaniem kluczowym słowem.
Tym bardziej cieszy mnie, że w kontekście

pandemii Moto-Profil, ProfiAuto i MOTO
Flota pokazały, że dobrze radzimy sobie
nawet w nieprzewidywalnych sytuacjach
i potrafimy dopasować nasze procedury, systemy czy procesy biznesowe do
gwałtownych zmian na rynku. Wymaga
to oczywiście zgranego zespołu, którym
będę miał teraz wielki przywilej kierować
i wspierać go na co dzień.
Co chciałbyś przekazać Waszym
partnerom biznesowym, obejmując
nowe stanowisko?
– Przede wszystkim chcę podkreślić, że
mam wiele pomysłów nie tylko na utrzymanie mocnej pozycji Moto-Profilu i naszych partnerów na rynku, ale także na
rozwój w kolejnych latach. Będzie to rozwój zrównoważony, czyli ewolucja, a nie
rewolucja. Na obecny status firmy mają wpływ relacje, jakie wypracowaliśmy
przez lata. Dlatego działania będziemy stale opierać na partnerstwie oraz lojalności
wobec naszych klientów. Ten model idealnie się sprawdza, a dodanie do niego perspektywicznego spojrzenia i długofalowej
strategii rozwoju będzie w moim odczuciu najlepszą receptą na dalsze sukcesy.
www.profiauto.pl

ProfiAuto na mecie
Siedem rund, około 70 załóg z Polski i Europy oraz ponad 25 tytułów mistrzów i wicemistrzów w różnych grupach, klasach i klasyfikacjach, które rozstrzygnęły się na
70 odcinkach specjalnych (857 km łącznego dystansu) – to ogólny bilans tegorocznych ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

S

ezonu, który mocno związany był z ProfiAuto – tytularnym
sponsorem cyklu. Taka forma
współpracy to jednak niejedyna motorsportowa aktywność
marki w sezonie 2021. Na starcie wszystkich tegorocznych rund ProfiAuto RSMP
stanęły również załogi reprezentujące ProfiAuto EvoTech Rally Team.

Dobry debiut w RSMP
Barw zespołu zgłoszonego do rywalizacji w klasyfikacji sponsorskiej bronili Michał Tochowicz/Piotr Białowąs (Peugeot
208 Rally4), Łukasz Lewandowski/Xavier
Panseri (Opel Corsa Rally4) oraz Jacek Jurecki/Kamil Kozdroń (Hyundai i20 R5). Dla
Tochowicza, długoletniego zawodnika
Górskich Samochodowych Mistrzostw
Polski, debiutancki sezon w RSMP okazał
się szczególnym wyzwaniem. Nie ukrywał tego, podsumowując start w dwóch
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pierwszych, szutrowych rundach. – Siódme miejsce w Grupie 2WD podczas Rally
Žemaitija i wycofanie po problemach technicznych na początku drugiego etapu Orlen Rajd Polski – Rally Poland.
Wrócił do składu zespołu na asfalty jubileuszowego 30. MARMA Rajdu Rzeszowskiego i mimo że załoga nie uniknęła przygód, to na tej nawierzchni kierowca czuł
się dużo pewniej. Zawody ukończyli na 11.
pozycji w klasie i 14. w „ośce”. Jednocześnie to na miejskim odcinku w Rzeszowie
osiągnął jeden z najlepszych rajdowych
wyników, z drugim czasem w klasyfikacji
samochodów 2WD.
Po przerwie Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Polski zagościły na Śląsku.
Niestety, podczas czwartego odcinka
specjalnego doszło do tragicznego wypadku, w którym śmierć poniosła zawodniczka Agnieszka Pyra. Rywalizacja sportowa przestała mieć jakiekolwiek znaczenie,
a organizatorzy podjęli jedyną słuszną decyzję – o przerwaniu zawodów.
Początek października należał do 49. Rajdu Świdnickiego – Krause, który po zmianie terminu na jesienny zgromadził na
starcie 55 załóg. Michał Tochowicz i Piotr
Białowąs, którzy jako jedyni bronili barw
ProfiAuto EvoTech Rally Team, zakończyli
go z najlepszym z dotychczasowych wyników, piątym miejscem w Klasie 4.
To jednak wizyta w Koszycach okazała
się dla duetu najlepszą odsłoną Mistrzostw
Polski. Słowacki finał polskiego czempionatu zapisał się w kalendarzu mocnym akcentem. Rezultat na mecie to puchar za
drugie miejsca w klasie oraz grupie 2WD,
a w „generalce” świetne ósme miejsce.
W podsumowaniu sezonu 2021 nie mogło zabraknąć cyklu Tarmac Masters, który dla Tochowicza i Białowąsa był formą
przygotowań do rund RSMP. W sumie duet pojawił się na odcinkach trzech rund
(Tech-Mol Rally, Rajd Ziemi Głubczyckiej
oraz finałowa Turbojulita Rally). Również
w tych rozgrywkach z rajdu na rajd skutecznie podkręcali swoje tempo. Piąte,
trzecie i drugie miejsce w klasie zamienili
na koniec na trzeci stopień podium Rally 4.

Każdy kilometr był
cenną nauką
Michał Tochowicz: – Za nami naprawdę
pracowity sezon, łącznie z aż 14 startami, w którym naprawdę mocno podnieśliśmy poziom trudności. Począwszy od
nawierzchni szutrowej, przez debiut na
najtrudniejszych odcinkach specjalnych
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jaka zapisała się w tym roku. Korzystając
z okazji, chciałbym podziękować wszystkim, którzy z zaangażowaniem pracowali nad rozwojem ProfiAuto EvoTech Rally
Team, nad wszystkimi projektami marketingowymi i organizacją każdej z rund.
Dziękuję wszystkim partnerom: ProfiAuto, ProfiPower, Moto Flota, EvoTech, Atech
Racing oraz Eni. Zespołowym załogom
i konkurentom z odcinków specjalnych,
dziękuję za walkę, a mistrzom i zwycięzcom gratuluję wyniku. To była naprawdę
niesamowita przygoda.
Klasyfikacja generalna w ProfiAuto RSMP 2021
1 Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia Rally2 evo)
199 pkt
2 Wojciech Chuchała / Sebastian Rozwadowski (Škoda Fabia Rally2 evo) 149 pkt
3 Tomasz Kasperczyk / Damian Syty (Volkswagen Polo GTI R5)
138 pkt
4 Kacper Wróblewski / Jakub Wróbel (Škoda Fabia Rally2 evo)
131 pkt
5 Sylwester Płachytka / Jacek Nowaczewski (Škoda Fabia Rally2 evo)
88 pkt
Klasyfikacja 2WD w ProfiAuto RSMP 2021
1 Jakub Brzeziński / Dariusz Burkat (Ford Fiesta Rally4)
2 Krzysztof Bubik / Mateusz Martynek (BMW M3 E46 Compact)
3 Błażej Gazda / Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 R2)
4 Adam Sroka / Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4)
5 Jacek Sobczak / Maciej Mikuliszyn (Porsche 997 GT3 Cup)
6 Michał Tochowicz / Piotr Białowąs (Peugeot 208 Rally4)

199 pkt
154 pkt
125 pkt
110 pkt
99 pkt
65 pkt

Klasyfikacja Klasy 4 w ProfiAuto RSMP 2021
1 Jakub Brzeziński / Dariusz Burkat (Ford Fiesta Rally4)
2 Błażej Gazda / Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 R2)
3 Adam Sroka / Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4)
4 Michał Tochowicz / Piotr Białowąs (Peugeot 208 Rally4)

235 pkt
157 pkt
116 pkt
86 pkt

Źródło: pzm.pl oraz RSMP.pl

w gronie najlepszych kierowców rajdowych w Polsce. RSMP rzuciło mi wyzwanie,
momentami diametralnie różne od świata
sprinterskich Górskich Samochodowych
Mistrzostw Polski. Tutaj mocno trzeba postawić na taktykę i umiejętne rozłożenie
sił na kolejne odcinki i każdy dzień rajdu.
Mieliśmy momenty gorsze i lepsze, ale
z każdego wyciągaliśmy wnioski na następną rundę. Pokonane kilometry procentowały i budowały tempo. Finał
w Koszycach dał nam z Piotrem wiele satysfakcji. Podobnie jak starty w rajdach
okręgowych – każdy kilometr odcinka był
w tym roku cenną nauką. Zamykamy sezon
z czwartym wynikiem w Klasie 4 i szóstym
w Grupie 2WD, a cieszy to, że jako debiutanci na kilku odcinkach zaprezentowaliśmy topowe tempo. Wszystko razem dało
nam ogromną sportową satysfakcję.
Jako firma i marka również stanęliśmy
przed dużym wyzwaniem jako sponsor tytularny Mistrzostw Polski. Patrząc jednak
na przebieg tegorocznej rywalizacji i poziom sportowy, jestem dumny, że ProfiAuto mogło być częścią historii motorsportu,
www.profiauto.pl

Jakub Rozmus
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Rewolucja

w kształceniu mechaników

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz największa w Polsce sieć
warsztatów ProfiAuto Serwis zamierzają zrewolucjonizować sposób kształcenia
mechaników samochodowych w Polsce.

D

zięki technologii wirtualnej rzeczywistości będą oni
mogli uczyć się swojego fachu nie tylko podczas praktyk zawodowych, lecz także
z wykorzystaniem gogli VR oraz nowoczesnego oprogramowania. Wersja pilotażowa projektu ma się rozpocząć w śląskich
szkołach mechanicznych jeszcze w tym
roku szkolnym. Jego inaugurację ogłoszono na zorganizowanej w Akademii WSB

konferencji „Szkoła przyszłości”, której to- aplikacja, w której użytkownik porusza się
warzyszył I Wojewódzki Turniej Młodych po modelowym, wirtualnym warsztacie
Mechaników VR.
samochodowym. Zawiera ona kilka scenariuszy serwisowych, takich jak np. wymiana tarcz czy klocków hamulcowych
bądź akumulatora. Aplikacja na bieżąco
Głównym celem inicjatywy KSSE oraz mar- koryguje błędy i uczy adeptów mechaki ProfiAuto jest stworzenie nowoczes- niki dobrych nawyków. Forma wirtualna
nej platformy edukacyjnej, która ułatwi pozwala jednocześnie na wielokrotne poprzyszłym mechanikom profesjonalny wtarzanie danego ćwiczenia, bez ogranistart w zawodzie. ProfiAuto Serwis VR to czeń czasowych i sprzętowych. Zapoznaje

Wirtualna nauka

nie tylko z praktycznym aspektem pracy,
ale też z dodatkowymi możliwościami, jakie oferują obecnie profesjonalne serwisy
motoryzacyjne. Sieć ProfiAuto oraz firma
VRTechnology – twórcy narzędzia – zamierzają udostępnić uczniom technologię wirtualnego warsztatu bezpłatnie. Jak
przewidują przedstawiciele KSSE, z aplikacji skorzystać będą mogli także adepci automatyki, mechatroniki i elektroniki.

VR w systemie kształcenia
Efektem rozmów KSSE oraz ProfiAuto
z dyrektorami szkół samochodowych jest
plan wprowadzenia projektu do systemu
kształcenia w roku szkolnym 2021/2022.
Wpierw jako pilotaż na Śląsku, lecz z perspektywą rozwinięcia na pozostałe województwa. Wprowadzenie technologii VR
(Virtual Reality) może stanowić jednocześnie remedium na ograniczoną infrastrukturę i możliwości sprzętowe jednostek
edukacyjnych oraz ewentualne potrzeby
zdalnego nauczania.
– Atutem KSSE, jak i całego regionu,
jest kapitał ludzki. To młodzi ludzie są naszym potencjałem, dzięki któremu KSSE
jest obecnie najlepszą Strefą w Europie.
Dlatego też niezmiennie wspieramy inicjatywy, które wykorzystują nowoczesne technologie do rozwoju umiejętności
młodego pokolenia i jednocześnie rewolucjonizują sposoby kształcenia, czerpiąc
z najlepszych światowych wzorców. Liczymy, że ten projekt będzie tego doskonałym przykładem – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
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Turniej mechaników
Inauguracją projektu był I Wojewódzki
Turniej Młodych Mechaników VR, w którym udział wzięło niemal 20 drużyn z całego województwa śląskiego – młodych
adeptów mechaniki samochodowej.
Konkurencje turniejowe zawierały zadania praktyczne oraz testy teoretyczne z wykorzystaniem aplikacji ProfiAuto
Serwis VR. Kolejnym etapem inicjatywy
będzie cykl spotkań w szkołach z prezentacją narzędzia, ukazaniem spektrum
jego możliwości oraz przedstawieniem
planu rozwoju kolejnych modułów szkoleniowych. Uczniowie będą mogli korzystać z niego w sposób nieodpłatny w jego
pełnym wymiarze. Dodatkowo partnerzy projektu – szkoleniowcy czołowych
dostawców części z branży automotive
współpracujący z siecią ProfiAuto – wykazali chęć organizacji spotkań z uczniami w szkołach i przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z użyciem aplikacji ProfiAuto
Serwis VR.
– Początkowo wirtualny warsztat miał
być narzędziem do kształcenia mechaników z sieci ProfiAuto. Wraz z przedstawicielami KSSE oraz firmy VRTechnology
dostrzegliśmy jednak ogromny potencjał
edukacyjny naszego rozwiązania. Patrząc
na zainteresowanie projektem, głęboko
wierzymy, że zrewolucjonizuje on system
nauki i przyczyni się do budowania kompetencji zawodowych nowego pokolenia pracowników serwisów samochodowych. Ta inicjatywa to także doskonały
przykład na to, że współpraca szkolni-

ctwa i nauki z biznesem może mieć bezpośrednie przełożenie na rozwój tak ważnej gałęzi przemysłu, jaką jest w Polsce
motoryzacja – mówi Michał Tochowicz,
wiceprezes firmy Moto-Profil, właściciela marki ProfiAuto.
I Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR był częścią drugiej edycji konferencji „Szkoła przyszłości”, która odbyła się w ramach programu KSSE „Śląskie.
Zawodowcy” 26 października 2021 roku
w Akademii WSB. Celem wydarzenia było
stworzenie okazji do dyskusji na temat potrzeb i przyszłości nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz prezentacja projektu „Śląskie. Zawodowcy”, realizowanego
wraz z partnerami biznesowymi dla uczniów szkół zawodowych województwa
śląskiego. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele władz województwa śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji
otoczenia biznesu oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach
branżowych.
– W Akademii WSB stawiamy na innowacje, stwarzamy przestrzeń do podnoszenia kompetencji oraz kształcimy liderów.
Nowoczesna uczelnia to miejsce otwarte
na ludzi i ich potrzeby, dlatego wspieramy
inicjatywy służące rozwojowi kształcenia
i jakości edukacji – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor
Akademii WSB.
Partnerami projektu ProfiAuto Serwis VR są:
ATH Heinl, Brembo, MANN-FILTER, Monroe,
Osram oraz Varta. Projekt rozwijany jest we
współpracy z VR Technology.
www.profiauto.pl
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Absurdalne sytuacje

w warsztatach

Zdarza się rzadko, ale jednak: w serwisach motoryzacyjnych pojawiają się
kierowcy, którzy potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych
mechaników. Serwisanci postanowili stworzyć listę nietypowych sytuacji,
z jakimi zetknęli się na przestrzeni ostatnich lat. Stały się one scenariuszem
do serii spotów kabaretu Łowcy.B i ProfiAuto „Łowcy usterek”.
– Trzeba jasno podkreślić, że większość kierowców oddających samochód do serwisu ufa specjalistom
i wie, że naprawa przebiegnie sprawnie i profesjonalnie. Zdarzają się jednak tacy, którzy próbują naprawić auto na własną rękę lub chcą po prostu
wykonać pracę za mechanika, i to w jego warsztacie – mówi Mariusz Maksym,
koordynator sieci ProfiAuto Serwis. –
Osoby te są przekonane, że znają się
na tyle dobrze na mechanice, że chcą
wyręczyć serwisanta, ewentualnie mu
pomóc, żeby było szybciej, licząc, że
może i taniej. Nie brakuje też takich,
którzy przyjeżdżają już z własną diagnozą zbudowaną na opinii znajomego czy sąsiada. Takie podejście często kończy się dodatkowym kosztem
serwisowania lub po prostu stratą czasu klienta. Dlatego, bazując na historiach przytaczanych przez mechaników, stworzyliśmy listę absurdalnych
sytuacji z polskich warsztatów – wyjaśnia Maksym.

Kierowca uprzedzony
Wśród kierowców zdarzają się tacy, którzy przed wizytą w serwisie posiłkują się
radą znajomego, uważając go, często niesłusznie, za wybitnego eksperta. W rezultacie przyjeżdżają z gotową listą awarii,
w obawie, by warsztat nie doszukał się
kolejnych, za których usunięcie trzeba by
dodatkowo zapłacić. Mechanik musi jednak zawsze dokonać oceny sam, za pomocą profesjonalnych narzędzi diagnostycznych, ponieważ czasem przyczyna
jest całkowicie inna, niż wskazana przez
kierowcę. Pracownicy serwisów spotykają się z życzeniem przekazania mechanikowi telefonu od znajomego, który mówi, że „to prawdopodobnie na pewno
jest to” (cytat oryginalny). Przykładowa
sytuacja w jednym z serwisów:
Kierowca: Proszę mi wymienić tylny
wahacz, bo „bije”.
Mechanik: Skąd pan wie, że należy wymienić wahacz?
Kierowca: Bo szwagier powiedział.
Mechanik: A skąd u szwagra takie przypuszczenia?
Kierowca: Bo szwagier się przejechał
i powiedział, że to jest to. Poza tym
w PRL-u naprawiał auta!
Problemy z kontrolkami
alarmowymi
Znanym motywem w warsztatach jest
dziwne nazewnictwo kontrolek na desce rozdzielczej. Przykładem są sytuacje,

Klient alfa
To typ kierowcy, który zawsze wie lepiej. W warsztacie pojawia się dlatego,
że nie ma dostępu do narzędzi, podnośnika czy kanału i chce sam naprawić swój samochód lub instruuje mechanika, jak powinien być naprawiany.

gdy zaniepokojeni kierowcy kontaktują
się z serwisem i oznajmiają, że świeci im
się „taka lampka Aladyna”, „imbryczek”
czy „oliwiarka”. Po zaproszeniu klienta
do punktu naprawy, zgodnie z przewidywaniami mechanika okazuje się, że
zawsze chodzi o kontrolkę oleju.
Serwisant to też lekarz
– Mechanicy do tego typu sytuacji
podchodzą ze spokojem, wiedząc, że
awaria samochodu to stresujący moment i kierowca może zachowywać
się inaczej niż na co dzień. Warto jednak mieć na uwadze, że z pozoru proste
naprawy mogą się przerodzić w skomplikowane działania, które nie obejdą
się bez użycia profesjonalnych narzędzi. Dlatego lepiej zdać się na wiedzę

i doświadczenie mechaników, podobnie jak robimy to w przypadku wizyty
lekarskiej. W pewnym sensie serwisant
to też lekarz, z tym, że nie ciała, a pojazdu – podsumowuje Mariusz Maksym.
Na bazie powyższych historii sieć ProfiAuto wraz z kabaretem Łowcy.B stworzyła serię spotów w ramach kampanii
pt. „Łowcy usterek”. Fabuła – w nieco przerysowany sposób – opiera się
na rzeczywistych zdarzeniach, jakich
świadkami byli pracownicy serwisów na
przestrzeni ostatnich lat.

Pierwsze odcinki
dostępne tutaj: QR.

Na forach internetowych popularne są
stworzone przez serwisantów nieformalne, żartobliwe cenniki tego typu
usług: naprawa przez warsztat – 100%
ceny, naprawa przy asyście klienta –
150% ceny, naprawa z pomocą klienta – 200% ceny.
Trytytki dobre na wszystko
Do warsztatów – ku zdziwieniu mechaników – przyjeżdżają samochody,
w których po samodzielnych naprawach trytytki, zamiast spinać przewody, pełnią funkcję mocującą nawet kluczowe dla bezpieczeństwa
podzespoły. Zdarzało się, że kierowcy stosowali je do podwieszenia rury wydechowej, mocowania akumulatora czy zderzaka. Choć wydaje się
to niewiarygodne, za pomocą opasek
zaciskowych naprawiany był gumowy
wąż układu chłodzenia, przymocowany zbiornik płynu hamulcowego, a nawet zawieszony silnik.
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Profilaktyczna kontrola
akumulatora
W przygotowaniach do zimowych mrozów warto jest
uwzględnić sprawdzenie stanu akumulatora testerem.
Taka profilaktyka może ochronić kierowcę przed
problemem z rozruchem samochodu w mroźny poranek, gdy akumulator okaże się zbyt słaby, by
uruchomić silnik. W niskiej temperaturze procesy chemiczne zachodzące w akumulatorze są spowolnione, więc
jeśli jest on już częściowo zużyty, może mu zabraknąć energii do rozruchu. Dlatego też wskazane jest uwzględnienie
testu akumulatora podczas kolejnej wizyty w warsztacie.
Przed wykonaniem testu akumulatora należy poczekać na
ustabilizowanie się jego stanu, tj. odczekać ok. 2 godziny
po naładowaniu. Dodatkowo warto również sprawdzić szczelność jego obudowy oraz stan biegunów
i zamocowanie klem.

Co wyróżnia akumulator z wyższej półki?

Akumulator do samochodu
z systemem Start/Stop

Inspiruje nas

NIEZAWODNOŚĆ

Wiele osób staje przed dylematem, czym kierować się przy
wyborze akumulatora i czy warto wybrać produkt z wyższej Większość nowych czy kilkuletnich samochodów sprzedawapółki. Taki produkt oznacza większą moc przy zimowym roz- nych w Polsce posiada system Start/Stop. Obecność tego
ruchu i dłuższą żywotność.
systemu wymaga większej liczby rozruchów, co
powoduje głębsze i częstsze rozładowania akumulatora.
Produktami, które wyróżniają się wysoką sprawnością i wytrzymałością, są akumulatory Bosch. Warto pamiętać, że obecność takiego systemu wiąże się
Zastosowana w nich kratka wykonana jest w technologii z koniecznością stosowania odpowiedniego rodzaju akuwytłaczania, dzięki której – w porównaniu do akumula- mulatora. W zależności od typu pojazdu należy wytora z kratką wykonaną w innej technologii – możliwe brać akumulator Bosch S5 AGM lub Bosch S4 EFB.
jest uzyskanie większej liczby cykli ładowania Akumulator AGM z elektrolitem zaabsorbowanym w macie
i rozładowania, co przekłada się na łatwiejszy z włókna szklanego jest dedykowany do samochodów z odrozruch zimą.
zyskiem energii hamowania, a EFB do pojazdów nieposiadających tej funkcji.
Czy akumulator ma obecnie
trudniejsze zadanie niż kiedyś?
W obecnie produkowanych samochodach jest nawet kilkadziesiąt różnych sterowników i układów elektronicznych. Znacznie więcej jest też układów komfortu, zasilanych
elektrycznie. Najczęściej wspomaganie układu kierowniczego jest już elektryczne, bardzo rozbudowane również są układy klimatyzacji i nawiewów, a także multimediów.
Stąd dzisiejsze akumulatory zasilają dużo więcej urządzeń, niż jeszcze 20 lat temu. Dlatego warto wybrać solidny produkt z dobrej półki.
Jazda na krótkich odcinkach
Jeśli samochód użytkowany jest sporadycznie lub wyłącznie na krótkich odcinkach,
to układ ładowania w pojeździe może nie
nadążać z doładowaniem akumulatora po
rozruchu. W takim wypadku warto przed
zimą sprawdzić stan naładowania i doładować akumulator elektroniczną ładowarką. Ładowarki elektroniczne, takie jak
Bosch C3, ładują akumulator impulsowo, automatycznie dobierając natężenie prądu.
Proste wskazówki
Przed uruchamianiem silnika przy niskich temperaturach warto wyłączyć wszystkie zbędne w tym momencie odbiorniki
prądu. Należy pamiętać o oczyszczeniu styku klem z biegunami z zaśniedzienia i innych zanieczyszczeń oraz o zabezpieczeniu zacisków wazeliną bezkwasową i o odpowiednim
styku połączenia akumulatora do masy. Powinno się również
zadbać o czystość pokrywy akumulatora, ponieważ zabrudzenia i wilgoć zwiększają ryzyko samorozładowania.
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Pewny rozruch
w każdych warunkach:
akumulatory Bosch
z technologią EFB lub AGM
akumulatorybosch.pl
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z Mustangiem

Kultowy Ford Mustang rocznik ’65 w świetle zjawiskowych neonów został
głównym bohaterem kalendarza ProfiAuto na rok 2022. Wydawnictwo już
wkrótce trafi do rąk partnerów biznesowych i fanów motoryzacji w Polsce i za
granicą. Neony będą przedmiotem specjalnej aukcji, z której całkowity dochód
zostanie przekazany na cele charytatywne.

N

eony, niegdyś wszechobecne w polskich metropoliach,
dziś znów wracają do łask
w przestrzeni miejskiej i prywatnych kolekcjach. To właśnie ich wyjątkowa historia oraz charakter
stały się inspiracją do stworzenia kalendarza ProfiAuto 2022 pod hasłem „Light up
your life with ProfiAuto” („Rozjaśnij swoje
życie z ProfiAuto”). Zdjęcia robiono m.in.
w Katowicach, które w latach 60. ubiegłego wieku nazywano „miastem tysiąca neonów” czy „polskim Las Vegas”.
Głównym bohaterem nowej odsłony kalendarza ProfiAuto jest legendarny Ford
Mustang z 1965 roku z widlastą „ósemką”
pod maską. Auto znajduje się w prywatnej
kolekcji i jest niemal idealnie zachowanym
egzemplarzem. Klasyk składa się w zdecydowanej większości z oryginalnych części.
Podczas corocznej Konferencji Partnerów ProfiAuto organizatorzy planują aukcję charytatywną, na której licytowane
będą neony stworzone specjalnie na użytek sesji do każdej z kart kalendarza. Całkowity dochód trafi do Stowarzyszenia Dom
Aniołów Stróżów z Katowic, które wspiera wykluczone społecznie dzieci i ich rodziny ze Śląska oraz Zagłębia.
– Jak wielu partnerów biznesowych
ProfiAuto oraz fanów naszej marki, również i my jesteśmy wielkimi entuzjastami
motoryzacji zza oceanu. To właśnie Mustang rozpalał wyobraźnię milionów ludzi
na całym świecie w latach sześćdziesiątych
i później. W przestrzeni miejskiej amery-

16

	ProfiAuto

kański sen manifestowały z kolei wszechobecne neony, które od kilku lat przeżywają swój renesans także w Polsce. Do tych
właśnie motywów nawiązujemy w kalendarzu na 2022 rok i mocno wierzymy, że
przypadną one do gustu nie tylko osobom
z benzyną we krwi – mówi Łukasz Kopiec,
dyrektor marketingu ProfiAuto.

Autorem sesji jest znany fotograf Artur Nyk, a stylistką – Tatiana Szczęch.
Kalendarz wydrukowany został w nakładzie prawie 9500 sztuk, z czego 7500
trafi na polski rynek – do członków sieci ProfiAuto i fanów marki. Partnerami
edycji 2022 są Mann-Filter, Monroe, Philips oraz VARTA.

Link do nagrania z sesji zdjęciowych kalendarza dostępny jest tutaj: https://youtu.be/x_rk4ltT-Gs.
www.profiauto.pl
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Płynna praca: Nowe zestawy kół TVD
ze śrubami montażowymi
Koła pasowe z tłumikami drgań skrętnych TVD zapewniają płynną pracę paska dzięki tłumieniu
drgań wału korbowego. Zwiększa to komfort jazdy i wydłuża żywotność elementów napędu
pasowego.
Oferta kół TVD została powiększona o dziesięć nowych referencji, dostarczanych wraz z dedykowaną śrubą mocującą, dzięki temu nie ma konieczności zamawiania ich osobno. „Zgodnie
ze specyfikacjami producentów pojazdów w większości przypadków podczas wymiany koła TVD konieczna jest wymiana śrub” – mówi Adrian Rothschild, kierownik ds. zarządzania
produktem w regionie EMEA. „Szczególnie, że stosowane są tak zwane śruby rozprężne, które
obecnie możemy dostarczać w zestawach. Linia kompletnych zestawów kół pasowych będzie
stale poszerzana, gdyż zawierając wszystkie konieczne części, znacznie ułatwiają i przyśpieszają prawidłowy proces wymiany. Oznaczone są one dodatkową literą „S” umieszczoną za
oznaczeniem typu koła. Pokrywają większość popularnych jednostek na rynku:

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Product Information Center lub do katalogów online opartych na TecDoc.
Jeśli masz doświadczenia z tym produktem, podziel się swoją opinią, pisząc do nas na adres:
adrian.rothschild@continental.com. Pomożesz nam tym samym poszerzyć i jeszcze lepiej dopasować naszą ofertę. Naszym celem na następny rok jest zaoferować koła pasowe do 80%
pojazdów w Europie, tym samym powtórzyć sukces, jaki odnieśliśmy w przypadku naszych
kół do silników EA211 z grupy Volkswagena.

VD1094S – np. Citroën 1.6 HDi
VD1080S – np. Peugeot 2.0 HDi
VD1104S – np. Nissan 1.9 dCi
VD1002S – np. VW 2.0 TDI
VD1105S – np. BMW 3.0 d
VD1110S – np. Ford 2.0 D
VD1120S – np. BMW 2.0 d
VD1113S – np. Renault 1.5 dCi
VD1127S – np. BMW 1.8 d
VD1031S – np. Opel 2.2 DTI
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Szkolenia ProfiAuto 2021

Rok 2021 obfitował w ProfiAuto w liczne szkolenia, zarówno na żywo, jak i online. Spotkania
przebiegały w świetnej atmosferze i przy dużej aktywności uczestników. Właściciele, handlowcy
oraz sprzedawcy partnerskich sklepów i hurtowni ProfiAuto licznie odpowiedzieli na nasze
zaproszenie, doceniając przede wszystkim wartość merytoryczną szkoleń.

Akademia Ciągłego
Rozwoju

Akademia Handlowca
ProfiAuto

Akademia Skutecznej
Sprzedaży ProfiAuto

Za nami Akademia Ciągłego Rozwoju pt.
„Policzalność biznesu i rola finansów w budowaniu wartości firmy”. Szkolenie było
realizowane w formie cyklu warsztatów,
w trakcie których partnerzy ProfiAuto posiedli wiedzę m.in. z zakresów: jak właściwie rozróżniać płynność finansową od zysku biznesowego, jak dokładniej oddzielać
wzrost sprzedaży od wzrostu zysków firmy
i pozycji gotówkowej oraz jak zatrudniać
nowych pracowników, by byli oni gwarantem sukcesu w przyszłości.

W ramach projektu spotykaliśmy się z handlowcami partnerów ProfiAuto, aby wypracować, przećwiczyć oraz wdrożyć
rozwiązania trudnych sytuacji ze stałymi
klientami, a także przedstawić sposoby pozyskania nowych klientów. Program Akademii Handlowca ProfiAuto odpowiadał
na potrzeby szkoleniowe handlowców –
nabyta wiedza pomoże im w codziennej
pracy, w tym m.in. w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i realizowaniu celów handlowych.
Szkolenia na tak wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym odbyły się
dzięki dużemu zaangażowaniu menedżerów regionu oraz przy współpracy z firmą
Training Partners.

Grudniowym szkoleniem Akademii Skutecznej Sprzedaży ProfiAuto zakończyliśmy rozpoczęty w marcu 2021 roku cykl
szkoleń dla sprzedawców. W 11 edycjach
szkolenia wzięło udział w sumie 120 pracowników sklepów i hurtowni ProfiAuto,
którzy w formule online przyswajali wiedzę z zakresu obsługi klienta przez telefon, dot. sprzedaży, typologii klientów czy
merchandisingu.

Partnerami szkolenia były marki Mann-Filter
i Brembo.

Partnerami szkoleń były marki Blue Print,
Febi Bilstein i Filtron.

Partnerami szkoleń były marki Brembo i VARTA.
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Akcja charytatywna

Dan-Car pomaga chorym dzieciom
Centrum Motoryzacyjne Dan-Car z Bytowa, Partner ProfiAuto, pomaga dzieciom, które
życie doświadczyło wyjątkowo okrutnie. Jest przykładem, że móc to chcieć, a nowa
inicjatywa charytatywna #car2rare tylko to potwierdza.

D

an-Car, we współpracy z ProfiAuto, od wielu lat
wspiera lokalną społeczność
poprzez pikniki charytatywne, specjalne
zawody czy zbiórki pieniędzy dla dzieci
z okolicy. W 2016 roku wziął udział w akcjach „Dobry Mecz” oraz „Pikniku Charytatywnym”, z których fundusze zostały przeznaczone na wsparcie rehabilitacji
Kuby – „Platynowego Chłopczyka”. Był
to impuls do podjęcia stałej współpracy
z Fundacją Platynowa Drużyna (FPD), którą założyli rodzice Kuby, gdy chłopiec po
niemal trzech latach oczekiwania wreszcie
rozpoczął terapię ratującą życie w Niemczech. FPD to wyjątkowa organizacja, która ma na celu zwiększanie świadomości
społecznej na temat tzw. chorób rzadkich,
a zwłaszcza demencji dziecięcej (CLN2). Co
roku tę diagnozę słyszy kilka polskich rodzin. W Polsce choroba ta wciąż nie jest
leczona z uwagi na koszt leku. Sukcesywnie odbiera dziecku wcześniej zdobyte
umiejętności i sprawność, a ostatecznie
podstawowe funkcje życiowe. Ogromnym
problem jest też późno stawiana diagnoza. Fundacyjny zespół chce to zmienić.
Obecnie fundacja prowadzi miniośrodek
terapeutyczny dla dzieci borykających się
z problemami neurologicznymi. Krok po
kroku buduje zaplecze rehabilitacyjne, co
stanowi spore wyzwanie, zwłaszcza w zakresie bardzo specjalistycznego sprzętu.
Przed kilkoma laty Agnieszka Żyźniewska z Centrum Motoryzacyjnego Dan-Car
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została zaproszona do zarządu fundacji.
Patronem medialnym akcji jest lokalna
Początkowo pomagała prywatnie, a na- gazeta „Kurier Bytowski”. Logo zaprojekstępnie włączyła w działania załogę Dan- tował platynowy przyjaciel fundacji – Ma-Caru. Jednak w jej głowie cały czas tliło ciek Dziadyk z Krakowa.
się pytanie, w jaki sposób wykorzystać siłę sieci ProfiAuto i pomóc fundacji jeszcze Wśród serwisów wspierających #car2rare znalazły się m.in.:
bardziej. Tak narodziła się idea zaangażoAUTO NAPRAWA MUNDEK – TRZEBIATKOWA
wania partnerskich warsztatów Dan-Caru
AUTO-BAKS – PARCHOWO
i powołania akcji #car2rare – branża samochodowa dla chorób rzadkich. W ramach
WARSZTAT SAMOCHODOWY PAWEŁ BIELICKI –
POMYSK WIELKI
inicjatywy partnerzy Dan-Car od tego roku
będą co kwartał przekazywać część swoAUTO NAPRAWA DARIUSZ DARGAS – BYTÓW
ich obrotów na rzecz zakupu sprzętu reWK AUTO – LIPNICA
habilitacyjnego dla podopiecznych funM I M SERWIS MACIEJ HINZ – KOŚCIERZYNA
dacji. – Każdy warsztat, który dołączy do
AUTO
SERWIS
RADOSŁAW KROPIDŁOWSKI – KOŚCIERZYNA
akcji #car2rare, zostanie oznaczony logo,
L.J. PROFESSIONAL ŁUKASZ KREFT – KOŚCIERZYNA
które w formie naklejki na auto otrzymają
również jego klienci – wyjaśnia Agnieszka
AUTO NAPRAWA U PIECI – BYTÓW
Żyźniewska. – Akcja będzie nagłośniona
MECHANIKA POJAZDOWA GRZEGORZ MYSZKA – BYTÓW
również w mediach społecznościowych,
AUTODIAGNOZA ADAM DAMASZKE – STARNICE
a uczestniczące w niej warsztaty w raAUTO-COMPLEX
PAWEŁ JÓZKOWSKI – CZARNA DĄBRÓWKA
mach podziękowania otrzymają z DanRO-AN ROBERT KOTARSKI – DĘBNICA KASZUBSKA
-Caru branżowe kombinezony, polary, koszulki itp. – dodaje.
RYS-CARS – OSŁAWA-DĄBROWA
Akcja #car2rare nie ogranicza się tylko
AUTO-WOJTAS WOJCIECH STOLC – POMYSK WIELKI
do partnerów Dan-Car i w inicjatywę moT.M. SERWIS – MIASTKO
że zaangażować się każdy warsztat, sklep
TOMASZ WERA – STUDZIENICE
czy hurtownia ProfiAuto.
Więcej o Fundacji Platynowa Drużyna:
AUTO PREMIUM LUCYNA CZAJA – BYTÓW
www.platynowadruzyna.pl.
MAGDALENA SYPION – STĘŻYCA
Kontakt do Agnieszki: agnieszka.danDAN-CAR S.C. – BYTÓW
car@gmail.com.
www.profiauto.pl

profiwydarzenia
Aplikacja

Kredyt

z zerowym oprocentowaniem

Strona gotowa

Przełom roku to szczególnie gorący okres
pod względem liczby
wydatków. Kupujemy
bez pamięci: dekoracje
świąteczne, prezenty, bożonarodzeniowe
przysmaki, ubrania,
nierzadko w ostatniej chwili decydujemy się na szybki remont. Wszystko po to,
żeby spędzić ten szczególny czas z najbliższymi w jak najmilszej
atmosferze.

N

iestety, jak to bywa, w życiu
nie można mieć wszystkiego.
Często kupno nowych ozdób
lub prezentów odbywa się
kosztem rezygnacji z innych
istotnych wydatków, takich jak np. naprawa samochodu. Co zrobić, aby temu zapobiec, a jednocześnie nie uciekać się do
zawierania lichwiarskich umów w chwilówkach? Odpowiedź jest prosta! Sprawdź kredyt ratalny w aplikacji ProfiAuto.
Do kogo skierowane jest to
rozwiązanie?
Na taki sposób płatności może zdecydować się każdy kierowca, który ma w planach naprawę pojazdu i nie chce obciążać
dodatkowo domowego budżetu. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z faktu, że gdy
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opadnie poświąteczny pył i życie wróci do płatności ratalnej. Wybierając tę opcję,
normy, będzie go stać na spokojną spła- bezpośrednio z aplikacji ProfiAuto zotę należności.
staniesz przekierowany na stronę banku,
gdzie dopełnisz formalności związanych
Raty 0% – czy naprawdę brak
z zawarciem umowy kredytowej. Pełną doodsetek, prowizji i opłat
kumentację otrzymasz na podany adres
mailowy. Po zatwierdzeniu umowy do serdodatkowych?
Do końca roku 2021 kierowcy mogą sko- wisu zostanie wysłana informacja, że zlerzystać z promocyjnej oferty i rozłożyć cenie jest zapłacone, a Ty będziesz mógł
wartość zlecenia na 10 rat 0%. RRSO, czy- odebrać swój samochód.
li rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0. Można być więc pewnym,
że spłacisz tylko tyle, ile wynosi wartość
naprawy.
Jak skorzystać z opcji ratalnej?
Utwórz zlecenie w aplikacji ProfiAuto. Po
zakończeniu naprawy otrzymasz stosowną informację i możliwość wyboru opcji

Karol
Włodarski
specjalista ds.
nowych projektów
www.profiauto.pl

profiwydarzenia
z Życia sieci

profiwydarzenia
z Życia sieci

Dzieje się w ProfiAuto

Od maja 2020 roku hurtownia
i sklep motoryzacyjny
BIG-MOT jest oficjalnym
sponsorem tytularnym
piłkarskiej drużyny
młodzików BIG-MOT
ProfiAuto Osiczanka Osice.
W drużynie na pozycji
bramkarza gra Karol Surzyn –
syn właściciela ProfiAuto
Serwis Dariusz Surzyn oraz
Kacper Hebel – syn jednego
z pracowników BIG-MOT.
W tym roku klub obchodził
30-lecie.

Partnerzy ProfiAuto od lat wspierają sport – zarówno lokalnych zawodników,
jak i znane kluby sportowe.
Przedstawiciele sklepu motoryzacyjnego
Armar od 10 lat wspierają lokalny
Uczniowski Klub Sportow y UKS Culmen
Chełmno. Klub zajmuje się szkoleniem
grup młodzieżowych dziewcząt od
najmłodszych lat oraz prowadzi jedną
sekcję grupy seniorskiej, która obecnie
występuje w III lidze, a wcześniej
wygrywała na parkietach II-ligowych.
Wychowanki klubu grają w klubach
ekstraklasy, co świadcz y o wysokim
poziomie szkolenia młodzieży.
Jadar Auto – salon z częściami
samochodowymi – z dumą
sponsoruje klub sportow y
Ruch Chorzów. Na koszulkach
piłkarzy widnieje logo
firmy, a dla fanów klubu
przygotowywane są specjalne
promocje. – Rozpoczęliśmy
współpracę z Ruchem Chorzów
i chcemy, aby rozwijała się
ona z każdym kolejnym
sezonem. Razem zmierzamy
po zwycięstwo – mówi Dariusz
Seif, właściciel Jadar Auto.

Hurtownia motoryzacyjna
Polamel współpracuje z Kamilą
Pałką, znaną jako MotoFretka,
która specjalizuje się w drifcie.
Startuje w zawodach, a także
organizuje eventy motoryzacyjne
związane z driftem nie tylko
w regionie, ale w całej Polsce.
Na co dzień działa z Polamelem
przy okazji akcji promocyjnych
firmy oraz marki ProfiAuto
w mediach społecznościowych
i tradycyjnych.

Auto Centrum
Matusiewicz, partnerski
sklep ProfiAuto, od
15 lat wspiera wielu
lokalnych sportowców.
Wśród nich jest drużyna
piłkarska Esthetic
Ludów Śląski.

W sezonie 2021/2022 partner
ProfiAuto Auto Części Lipiec
został sponsorem drużyny
siatkarskiej SPS Chrobry
Głogów – I-ligowego
zespołu mężczyzn. –
Jesteśmy dumni, że
możemy wspierać naszych
sportowców. Życzymy im
samych sukcesów – mówi
Aleksandra Lipiec.
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Merry Christmas!
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Części hamulcowe Zimmermann:
sprawdzona jakość dla Twojego bezpieczeństwa

Tarcze
dwuelementowe
Formula Z

Sportowe tarcze
nawiercane
Black Z

jak Porsche Carrera GT

W świecie analogowych superaut Porsche Carrera GT zajmuje ważne
miejsce. To ucieleśnienie idealnej sportowej maszyny, która oferuje
wiele emocji, ale też wymaga od kierowcy ogromnych umiejętności. Nad jej układem kierowniczym pracował legendarny kierowca
rajdowy Walter Rohrl.

orsche Carrerę GT łatwo poznamy po potężnych wlotach powietrza, wysuwanym skrzydle
oraz charakterystycznych tylnych światłach. Najciekawszy
jednak jest jego silnik. Za plecami kierowcy umieszczono jednostkę w konfiguracji
V10, która tak naprawdę nigdy nie miała
trafić do auta cywilnego.
10-cylindrowy wolnossący motor powstał z myślą o wyścigach i rywalizacji na
torze, a zadebiutował w prototypie w 2000
roku. Miał wtedy 5,5 l pojemności i 567 KM,
co było już totalnym szaleństwem. Mimo
to w wersji produkcyjnej wzmocniono go
jeszcze do 612 KM i powiększono do 5,7 l
pojemności. A do przeniesienia napędu na
tylne koła wykorzystano manualną skrzynię biegów – istny kosmos.
Czymś niezwykłym był również monokok i rama pomocnicza z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym.
Auto dzieliło lekkie podwozie z modelem
996 GT1. Tego typu rozwiązania stosowano wcześniej wyłącznie w autach wyścigowych.

Podobno sam Horacio Pagani – twórca
Pagani Automobili – podczas zamkniętego pokazu Carrery GT zachwycał się detalami i wykonaniem całej struktury nośnej
auta, łącznie z mocowaniami silnika i paneli nadwozia. W większości wykonano je
z włókna węglowego. Z karbonu zrobiono
nawet klapkę wlewu oleju. Redukcja wagi
nie ominęła też lekkich magnezowych kół,
przykręcanych za pomocą jednej centralnej śruby. Dodatkowo kabinę odchudzono
o elektryczne sterowanie fotelami. Dzięki
tym zabiegom masa Carrery GT zamknęła się w 1380 kg.
Ceramiczne hamulce były standardem
w aucie, które mogło pochwalić się również pierwszym na świecie ceramicznym
sprzęgłem. Jeśli kierowca nauczył się je
odpowiednio traktować, Carrera GT odwdzięczała się mu fenomenalnymi osiągami. Oficjalnie przyspieszenie do setki
to 3,8 s, ale podczas testów drogowych
udało się skrócić ten czas nawet o 0,3 s.
W niespełna trzy lata Porsche wypuściło na drogi 1270 egzemplarzy. Produkcję wstrzymano w 2005 roku z powodu

wprowadzenia rygorystycznych przepisów dotyczących poduszek powietrznych w homologacji aut sprzedawanych
w USA, które były głównym rynkiem zbytu dla sportowej Carrery GT.
Obecnie na rynku zachowało się mniej
niż 1000 sztuk tego najbardziej szalonego modelu w historii niemieckiej marki.
Bardzo wiele egzemplarzy zostało po prostu rozbitych. Tylnonapędowa Carrera GT,
pozbawiona wszelkich elektronicznych
wspomagaczy, z wyczynowym zawieszeniem i ręczną skrzynią biegów, stanowi
ogromne wyzwanie w prowadzeniu i nie
wybacza najmniejszych błędów. Przekonało się o tym wielu kierowców. Śmierć za
jej kółkiem poniósł m.in. rajdowiec Roger
Rodas i gwiazda „Szybkich i wściekłych” –
Paul Walker, który siedział na miejscu pasażera.

Marcin Szostak
felietonista ProfiAuto

Standardowe
tarcze w jakości OE

Zimmermann
Otto Zimmermann GmbH / Deutschland
info@otto-zimmermann.de

otto_zimmermann_official

www.otto-zimmermann.de
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profikwestionariusz

profikwestionariusz
Maja Włoszczowska

Ważny jest

bagażnik na rowery

Maja Włoszczowska jest
najbardziej znaną polską
kolarką górską. Dwukrotna
wicemistrzyni olimpijska –
srebro zdobyła w Rio de
Janeiro i w Pekinie. Złota
medalistka mistrzostw świata
w wyścigu elity MTB oraz
w maratonie MTB, wielokrotna
wicemistrzyni i mistrzyni
Europy, wielokrotna mistrzyni
Polski w cross-country.
Jest absolwentką Politechniki
Wrocławskiej, gdzie studiowała
matematykę finansową
i ubezpieczeniową. W 2005 roku
została uhonorowana
srebrnym medalem Akademii
Polskiego Sukcesu za wybitne
osiągnięcia dla Polski
w kolarstwie górskim. Karierę
zakończyła po igrzyskach
olimpijskich w Tokio.
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1. Idealny samochód powinien mieć…
dużo miejsca na rowery!
2. Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłabym sobie w samochodzie…
od dłuższego czasu współpracuję z Mercedes Benz Mirosław Wróbel, w związku z tym,
jeśli chodzi o kwestie ekstrawagancji, jestem dopieszczona (śmiech).
3. W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry…
jak większość kobiet lubię wysokie auta typu SUV, a ponieważ mieszkam w górach –
samochody z napędem na cztery koła i trybem off road. Do miejskiej jazdy i nie tylko
przydaje się dobre przyspieszenie. W tym przypadku nie chodzi tylko o kwestie wyprzedzania, ale przede wszystkim o włączanie się do ruchu. Odpowiednie przyspieszenie potrafi przy takim manewrze uratować skórę.
Z istotnych dla mnie rzeczy wymienię również funkcję ogrzewanych foteli, przynajmniej z przodu. No i stawiam oczywiście na duży bagażnik, żeby bez większego
problemu zmieścić w nim rowery.
4. Mój pierwszy samochód to była…
Škoda Felicia, którą kupiłam sobie sama za pieniądze wygrane na zawodach, gdy
miałam osiemnaście lat. Miała najsłabszy silnik i zero wspomagania, ale szczęśliwie
zabierała mnie co weekend na studia do Wrocławia.
5. Obecnie jeżdżę samochodem marki…
Mercedes Benz.
6. Gdybym mogła kupić dowolny samochód, to byłby to…
Mercedes Gullwing! To piękne antyczne auto, z podnoszonymi do góry drzwiami,
które zobaczyć można między innymi na słynnych włoskich wyścigach Mille Miglia.
7. W samochodzie słucham muzyki…
różnej, najchętniej z mojej ulubionej listy na Spotify. Stawiam też na polską muzykę
alternatywną. Bardzo lubię L.U.C., Bass Astral x Igo oraz Maję Koman. L.U.C. słucham
z sentymentu, bo też jeździ na rowerze, a Bass Astral od czasów pandemii płynie u mnie
z głośników na treningach. Bardzo polecam zresztą polską muzykę alternatywną!
Natomiast jeśli nastawiam się na wiadomości, włączam włocławskie radio – oczywiście jeśli mam zasięg. A gdy planuję zrelaksować się w trakcie jazdy, słucham Chilli Zet.
8. Największa wada samochodu to…
tutaj dodam: elektrycznego! – za mały zasięg. Gdyby nie to, już dawno zdecydowałabym się na auto z takim napędem.
9. Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to…
miejsca, w których podróż można kontemplować. Czyli trasy na długich dystansach,
z szerokimi jezdniami, kiedy można przemyśleć swoje życie. Stany Zjednoczone! Tutaj praktycznie każda podróż autem tak wygląda. Lubię też górskie, kręte drogi, na
przykład w moich Karkonoszach, oraz malownicze trasy we Włoszech.
www.profiauto.pl

10. Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie…
pamiętam dość kosztowaną przygodę w Barcelonie. Zaparkowałam pod willą, gdzie przyjmował znajomy fizjoterapeuta. Byłam pewna, że w dozwolonym miejscu, bo obok stały inne samochody. Gdy wyszłam z masażu, okazało się, że mojego auta
nie ma. Zgłupiałam (śmiech). Zdziwiona obeszłam ulicę dookoła. Gdy wróciłam, zobaczyłam maleńką naklejkę na asfalcie,
w miejscu, gdzie zostawiłam swoje auto. Była to informacja, że zostało odholowane. Okazało się, że stanęłam na wprost lokalnego komisariatu czy też służby w rodzaju polskiej straży miejskiej. Nie mieli zatem daleko, by interweniować (śmiech).
Z bardziej przyjemnych samochodowych przygód najmilej wspominam event w Toskanii organizowany przez Mercedesa. Miałam okazję pojeździć autami klasy S i C, w tym pięknymi kabrioletami. Zmienialiśmy się z uczestnikami tego eventu
co pół godziny, dzięki czemu w dość krótkim czasie mogłam przetestować wiele wspaniałych modeli. Pamiętam, że wówczas klientowi tak spodobało się jedno z aut testowych, że w końcu usiadł na tylnym siedzeniu i nie chciał już z niego wychodzić (śmiech).
Tomasz Urbanek/DDTVN/East News
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Brembo będzie oficjalnym partnerem układów
hamulcowych w Gran Turismo™ 7 na konsolę PlayStation®
Gry wideo dają nowe możliwości Brembo, jako zaufanemu dostawcy, poprzez udostępnienie
w grze wideo wysokowydajnych układów hamulcowych i udoskonalenie realizmu jazdy
w Gran Turismo™ 7.

Polyphony Digital Inc, firma wydająca serię Gran Turismo™ na Playstation® od 1997 r., wybrała
Brembo, czołowego projektanta i producenta układów hamulcowych, jako oficjalnego partnera układów hamulcowych w Gran Turismo™ 7. Nowa gra wideo będzie dostępna na konsole PS4™ i PS5™ od 4 marca 2022 r.

Od 60 lat Brembo jest wiodącą firmą w dziedzinie rozwoju i produkcji układów hamulcowych do samochodów o wysokich osiągach, wykorzystującą innowacyjne rozwiązania we
wzornictwie, mechanice i technologii materiałów. Produkty najwyższej jakości o sprawdzonej skuteczności są stosowane w samochodach i motocyklach seryjnych, jak również w samochodach i motocyklach wyścigowych, biorących udział w najważniejszych międzynaroBrembo udostępni produkty z serii UPGRADE graczom Gran Turismo™ 7 w Tuning Shop, wir- dowych zawodach.
tualnym sklepie oferującym technologie poprawiające osiągi pojazdów. Gracze będą mogli ulepszać swoje samochody dzięki układom hamulcowym Brembo, korzystając z tarcz ha- Opis Brembo będzie widoczny w Gran Turismo™ 7 w sekcji Brand Central, a z 60-letnią histomulcowych z serii Sport, proporcjonalnie do osiąganych w grze wyników. Do wyboru będą rią firmy będzie można zapoznać się w Brand Central Museum. Ponadto branding Brembo bęzaawansowane technologicznie produkty o wysokiej wydajności, w tym tarcze karbonowo- dzie widoczny na wirtualnych torach.
-ceramiczne i zaciski GT|BM, dostępne w 8 różnych kolorach.
– Jesteśmy dumni z tego, że najlepsze układy hamulcowe Brembo pojawią się w serii Gran Turismo™. Przez 25 lat wokół tej kultowej gry wideo na całym świecie powstała społeczność milionów graczy – mówi Daniele Schillaci, Chief Executive Officer Brembo. – Nasza współpraca daje
Brembo wyjątkową okazję dotarcia do młodszego pokolenia i zakomunikowania naszej strategii
„Przekształcania energii w inspirację”. Wysokie osiągi na torze i wyjątkowy wygląd produktów zostały perfekcyjnie przeniesione do wirtualnego świata Gran Turismo™ 7. Chcemy wzmacniać wrażenia w grach wideo, żeby były one podobne do tych podczas jazdy prawdziwym samochodem.
– Jeszcze przed stworzeniem serii Gran Turismo® firma Brembo była naszym bohaterem – mówi Kazunori Yamauchi, prezes Polyphony Digital Inc. i producent serii Gran Turismo™. – Jako
uczestnik wyścigów ulicznych często borykałem się z problemem fadingu podczas hamowania.
Większość samochodów, z wyjątkiem kilku wybranych, nie była wyposażona w odpowiednie
hamulce, dopasowane do mocy i wagi pojazdu. Zawsze uważałem, że tylko produkty Brembo
są niezawodne na torze i za to ceniłem tę firmę. Teraz mogę z dumą ogłosić partnerstwo pomiędzy Gran Turismo® i Brembo, marką gwarantującą najlepsze osiągi.
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PROFIAKTUALNOŚCI
szybkie sedany

Sedany jak
rakiety
Magiczna granica
300 km/h była kiedyś
zarezerwowana dla
dwudrzwiowych
superaut. Dziś ta
bariera jest osiągalna
dla niewielkiej grupy
sedanów. Wśród nich
prym wiodą czołowe
marki, które chcą kojarzyć
się z wydajnością,
a prędkość maksymalną
traktują w kategoriach
sprawności inżynierskiej.
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PROFIAKTUALNOŚCI
szybkie sedany

O

to przegląd najszybszych
czterodrzwiowych sedanów na świecie dostępnych na światowym rynku.
Łączy je sportowe usposobienie, ponadprzeciętne osiągi, nierzadko komfort i paradoksalnie praktyczność.
Wszystkie pomieszczą co najmniej czteroosobową rodzinę. W czasach nieuchronnej
elektryfikacji to prawdopodobnie ostatnie takie maszyny z silnikami spalinowymi pod maską.

PROFIAKTUALNOŚCI
szybkie sedany

Wszystkie te zmiany zaowocowały poprawą osiągów. Przyspieszenie do 100 km/h
zajmuje zaledwie 3,6 s, a 200 km/h od
startu pojawia się na wyświetlaczu po
niecałych 12 s. Prędkość maksymalna
sięga 310 km/h. Z dużym prawdopodobieństwem sedan Alfy mógłby pojechać
jeszcze szybciej, gdyby nie elektroniczny limiter.
Alfa Romeo Giulia GTA jest limitowana
do 500 sztuk, uwzględniając wyczynową wersję GTAm. Cena wynosi 194 340
euro.

Maserati Quattroporte
i Ghibli Trofeo – 326 km/h

W ofercie Maserati znajdziemy dwa bardzo szybkie modele, które cechują się wyścigowym DNA. To Quattroporte i Ghibli
w wersji Trofeo. Obydwa wykorzystują silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem
o pojemności 3,8 l. Odpowiada za nie Ferrari. Silnik generuje 580 KM i 730 Nm momentu obrotowego, a moc trafia na tylne
koła za sprawą 8-biegowej przekładni automatycznej ZF.

Alfa Romeo Giulia
GTA – 310 km/h
GTA to skrót od Gran Turismo Alleggerita
i oznacza w wolnym tłumaczenie „lekkie
GT”. Sportowy sedan bazuje na odmianie
Quadrifoglio i wykorzystuje ten sam napęd. To znany z Ferrari silnik V6 o pojemności 2,9 l, który w wydaniu GTA zyskuje
dodatkowe 30 KM i może się poszczycić
mocą aż 540 KM (i 600 Nm). Moc trafia na
tylne koła za pomocą 8-biegowej skrzyni ZF.
Alfa Romeo GTA przeszła gruntowną
kurację odchudzającą względem wersji
Quadrifoglio, tracąc w sumie ok. 100 kg.
Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu
włókna karbonowego na masce, błotnikach i zderzakach oraz karbonowych wykończeniach splittera i tylnego spojlera.
Lżejsze są także 20-calowe felgi z central
lockiem oraz tytanowy układ wydechowy
firmy Akrapovic.

36

	Alfa Romeo, Maserati

Ghibli Trofeo potrzebuje na rozpędzenie dwa sedany mają jednak taką samą prędsię do setki 4,3 s, a cięższe i większe Quat- kość maksymalną – 326 km/h, co czyni
troporte Trofeo jest wolniejsze o 0,2 s. Oby- z nich najszybsze Maserati w historii obok
supersportowego modelu MC12 Corsa.
Względem standardowych modeli Ghibli
i Quattroporte Trofeo wyróżniają się zmienioną przednią osłoną chłodnicy i akcentami z włókna węglowego w zderzaku. Mają
czerwone wykończenia wlotów na nadkolach oraz agresywniej wymodelowany dyfuzor. Inne są także tylne światła o kształcie bumerangu, które powstały z inspiracji
konceptem Alfieri i modelem 3200 GT.
Cena Maserati Quattroporte Trofeo to
co najmniej 211 337 euro. Niewiele mniej
trzeba zapłacić za Maserati Ghibli Trofeo.

BMW M5 CS – 305 km/h
To najmocniejsze seryjnie produkowane BMW ze znaczkiem M, którym mogą
się przemieszczać cztery dorosłe osoby. Sportowy sedan szczyci się mocą
636 KM (i 750 Nm) z 4,4-litrowego silnika
V8 z podwójnym doładowaniem, które
na koła przekazuje 8-biegowy automat.

www.profiauto.pl
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W zależności od wyboru trybu pracy układu xDrive cała moc może trafić na tylną
oś. Sedan pierwszą setkę pokonuje w niecałe 3 s (M5 Competition potrzebuje na
to 3,3 s), a w 10,4 s od startu mknie już
200 km/h. Jego prędkość maksymalna
jest ograniczona elektronicznym kagańcem do 305 km/h.
Mechanicznie niewiele się zmieniło
w porównaniu z M5. Na nowo zestrojone
zawieszenie wyróżnia się sztywniejszymi
sprężynami. BMW M5 CS porusza się też
bliżej drogi (jest 7 mm niższe) względem
M5, a o jego przyczepność dbają opony Pirelli P Zero Corsa Track w rozmiarze 275/35
R 20 z przodu i 285/35 R 20 z tyłu.
BMW M5 CS jest również lżejsze od M5
o 104 kg. To zasługa zastosowania dużej
ilości włókna węglowego. Z tego materiału wykonano wszystkie elementy aerodynamiczne, w tym otwory na masce,
przedni splitter, tylny dyfuzor i spojler.
Karbonem pokryto dach, lusterka i pokrywę silnika.
Czterodrzwiowy sedan BMW jest oferowany w limitowanej edycji, a jego cena zaczyna się od 180 400 euro.

www.profiauto.pl
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NOWA GWARANCJA

Ciesz się bezpieczeństwem dzięki 5-letniej gwarancji na kwalifikujące się produkty
Monroe, jeżeli wymieniasz amortyzatory i kolumny zawieszenia parami,
łącznie z zestawami ochronnymi (PK) i zestawami montażowymi (MK).
5 lat* komfortu, kontroli i bezpieczeństwa. 5 lat najwyższego zaufania.
W Monroe inwestujemy więcej niż kiedykolwiek w nasz rozwój… i Twoją satysfakcję.
Dowiedz się więcej na www.monroe.com

PRMMN2136-PL

WYKONAJ KOMPETNĄ NAPRAWĘ I UZYSKAJ 5-LETNIĄ GWARANCJĘ.

Cadillac CT5-V
Blackwing – 322 km/h

Jaguar XE SV Project 8 –
321 km/h

Amerykanie wiedzą, jak się robi szybkie muscle cary i nie boją się szalonych
pomysłów wcielać w życie. Tylny napęd,
6-biegowa manualna skrzynia i potężny 6,2-litrowy silnik V8 wspierany kompresorem? Dokładnie takie połączenie
serwuje najnowszy Cadillac CT5-V z linii
Blackwing, który w kwestii osiągów bez
najmniejszych kompleksów może rywalizować z BMW M5 czy Mercedesem-AMG
E 63 S 4Matic+.
Moc auta wynosi 677 KM i 893 Nm momentu obrotowego. Jeśli ktoś nie lubi sam
zmieniać biegów, może się zdecydować na
10-biegową automatyczną skrzynię z funkcją tap shift. CT5-Blackwing przyspiesza do
setki w 3,8 s i zaczyna zwalniać dopiero
przy prędkości 322 km/h, co czyni z niego
najszybszego Cadillaca w historii.
Tak wyśrubowane osiągi wymagają odpowiednich hamulców. Producent postawił na układ Brembo lub – za dopłatą – karbonowo-ceramiczne tarcze. Standardem
na wyposażeniu jest zawieszenie Magnetic Ride Control z regulowanym układem
amortyzatorów oraz elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.
Kontakt z podłożem zapewniają opony Pilot Sport 4S firmy Michelin.
Cadillac CT5-V Blackwing w USA kosztuje
tylko 84 990 dolarów, co jest znakomitym
stosunkiem jakości i wydajności do ceny.
Nie dziwi więc fakt, że pierwsza transza tej
serii – 250 sztuk – wyprzedała się w całości w zaledwie kilka minut.

Jeden rzut oka wystarczy, by zdać sobie
sprawę, że Jaguar XE SV Project 8 nie jest
zwyczajnym sedanem. Pojazd bazuje co
prawda na modelu XE, ale został mocno
zmodyfikowany przez oddział specjalny
Land Rover SVO.
Pod maską pracuje doładowane kompresorem V8 o pojemności 5 l, które produkuje 600 KM i 700 Nm momentu obrotowego. Silnik jest sprzężony z 8-stopniową
skrzynią Quickshift i umożliwia start do
setki w ok. 3,3 s oraz prędkość maksymalną 321 km/h.
Takie osiągi nie byłyby możliwe, gdyby
nie zmiany dokonane w zawieszeniu oraz

napęd na 4 koła. Aby kierowca był w stanie utrzymać potężną moc pod kontrolą,
inżynierowie Jaguara zdecydowali się na
węglowo-ceramiczny układ hamulcowy.
Na wyposażeniu nie mogło też zabraknąć elektronicznie sterowanego aktywnego układu różnicowego.
Z zewnątrz najszybszego Jaguara w historii wyróżniają karbonowy zderzak i maska oraz regulowany splitter. Poszerzone
nadkola i progi boczne wraz z dyfuzorem,
tytanowym wydechem i potężnym skrzydłem nadają mu agresywny wygląd.
Standardowo auto jest czteroosobowe,
ale w opcji Track dostaniemy przednie fotele z włókna węglowego, klatkę bezpieczeństwa i czteropunktowe pasy kosztem tylnej
kanapy. Cena limitowanego do 300 egzemplarzy sedana wynosi 150 000 funtów.

*Należy przestrzegać warunków gwarancji. Szczegóły na Monroe.com.
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OSRAM COOL BLUE® INTENSE
– dla kierowców, którzy chcą się wyróżnić
Kierowcy chętnie sięgają po źródła światła, które charakteryzują się wysoką temperaturą barwową światła. Oczywiście im bielsze światło i bliższe światłu dziennemu,
tym lepiej dla oka. Zwiększa ono kontrast, dzięki czemu łatwiej jest wyróżnić z tła np. znaki
drogowe. W gamie OSRAM produkty o najbardziej chłodnej barwie światła można znaleźć
w rodzinie COOL BLUE® INTENSE.
Linia OSRAM COOL BLUE® INTENSE została ostatnio
ulepszona i obecnie oferuje niezwykle białe światło o maksymalnie osiąganej wartości temperatury barwowej do
5000 K w przypadku halogenów i 6200 K w przypadku
lamp ksenonowych.

Podobne do nich są produkty z serii OSRAM COOL BLUE®
BOOST przeznaczone do jazdy off-road. Oferują jaśniejsze światło w porównaniu do źródeł halogenowych pokrytych niebieskim filtrem i temperaturę barwową na poziomie
5500 K, ale nie można ich używać na drogach publicznych
z powodu braku homologacji.
W portfolio OSRAM znajdują się także ksenonowe źródła
światła off-road – XENARC® COOL BLUE® BOOST, które
charakteryzują się hiper białym światłem o temperaturze
barwowej aż do 7000 K i zwiększonej jasności. Dzięki temu
zapewniają nowoczesny wygląd oraz wysoki kontrast.

Emitowane przez nie światło przypomina to generowane przez oświetlenie LEDowe przy zachowaniu wszystkich wymagań homologacyjnych. Ponadto, serie OSRAM
COOL BLUE® INTENSE generują teraz światło do 100%
jaśniejsze dla żarówek (w porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112) i do 150% jaśniejsze dla ksenonów
(w porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R98).

Alpina B7 – 330 km/h
Alpina jest w pełni niezależnym producentem sportowo-luksusowych aut na bazie BMW. W największym skrócie wygląda
to tak: bierze na warsztat wybrany model
bawarskiej marki i nadaje mu własny styl
i charakter.
O tym, że nie jest to zwykły tuning,
świadczą nie tylko detale w nadwoziu,
unikalne wnętrze i zmiany w silniku czy
zawieszeniu, ale również nowy nr VIN. Co

Niektórzy twierdzą, że zbyt chłodna barwa nie jest idealna we mgle lub podczas mżawki. Źródła światła z rodziny
NIGHT BREAKER® poza swoją główną zaletą – jaśniejszym
światłem – charakteryzują się nieco chłodniejszą barwą
światła. Do 20% bielsze światło to może być dobry kompromis na jesienne mgły, a zyskamy aż do 200% jaśniejsze
światło w porównaniu do minimum homologacyjnego.

więcej, inżynierowie Alpiny czerpią z doświadczeń wyniesionych z motorsportu,
dlatego ich pojazdy są niezwykle szybkie.
Flagowy model Alpina B7 to luksusowa
limuzyna, która swoimi osiągami zawstydzi niejedno superauto. Do napędu wykorzystuje własną jednostkę V8 bi-turbo
o pojemności 4,4 l i mocy 608 KM. Moment obrotowy wynosi 800 Nm i jest dostępny już przy 1000 obr./min. W efekcie
ta długa na 5,3 m limuzyna rozpędza się
do setki w 3,6 s i w niezwykle komforto-

wych warunkach osiąga 330 km/h. Cena?
W Polsce od 879 900 zł.

Dodge Charger SRT Hellcat
Redeye – 325 km/h
Według Amerykanów jest to najmocniejszy seryjny sedan na świecie, a pod względem prędkości maksymalnej odstaje jedynie od Alpiny B7. Dodge Charger SRT
Hellcat Redeye przyspiesza do setki w 3,5 s
i może pędzić 325 km/h. I to z pełną rodziną na pokładzie. Wyścig na ćwierć mili robi
w 10,6 s. Duża zasługa w tym opon Pirelli
305/35ZR-20, które zapewniają odpowiednią przyczepność przy starcie.
Nie ma zaskoczenia, jeśli chodzi o silnik – to 6,2-litrowe V8 wsparte kompresorem, które generuje aż 808 KM. Moment
obrotowy sięga 958 Nm. Motor otrzymał
mocniejsze tłoki i korbowody, wydajniejszy system smarowania i chłodzenia oraz
poprawiony układ paliwowy. Z jednostką współpracuje 8-biegowa automatyczna przekładnia i nie ma opcji na manualną skrzynię.
W porównaniu z niższymi wersjami Chargera z zewnątrz pojazd wyróżnia się nową
maską, ma poszerzone nadwozie i zmniejszony prześwit. Jego cena w USA wynosi
niecałe 80 000 dolarów.

Marcin Szostak
felietonista ProfiAuto
Alpina, Dodge
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NOCO BOOST GBX – nowa linia urządzeń
rozruchowych na polskim rynku
Kable rozruchowe kojarzą się nie tylko z rozładowanym akumulatorem, ale i koniecznością
proszenia o pomoc drugiego kierowcy, który użyczy prądu ze swego samochodu. Urządzenia
NOCO z najnowszej serii GBX gwarantują w tym zakresie pełną niezależność, a także szereg
możliwości podłączenia innych urządzeń.
Idea rozwiązania proponowanego przez amerykańską firmę NOCO jest niezwykle prosta. Wy- i ładowany akumulator przed przegrzaniem podczas podawania maksymalnej wartokorzystano w niej urządzenie magazynujące energię, do którego podpinany jest kabel z tra- ści prądu rozruchowego.
dycyjnymi zaciskami do biegunów akumulatora 12V.
Nowością w urządzeniach rozruchowych NOCO Boost X jest usb typu C, który służy zarówno
Dotychczas na polskim rynku dostępna była gama boosterów GB (podstawowe modele 20, za port wejścia, jak i wyjścia. Skraca on czas ładowania baterii litowej, nawet poniżej godzi40, 50, 70 i 150), teraz uzupełnia ją nowa GBX (45, 55, 75 i 155). Dodany w nazwie symbol ozna- ny przy zastosowaniu zasilacza o mocy 60W. Co więcej, nawet przy zerowym stanie już po
pięciu minutach od podłączenia do gniazdka 230V można podjąć próbę uruchomienia akucza „eXtreme power”, co doskonale nawiązuje do parametrów użytkowych.
mulatora. Boostery można ładować również z samochodowego gniazda 12V.
Zastosowanie w nich ulepszonej technologii baterii litowo-jonowych – w zależności od moZa pośrednictwem portu usb-C (na zasadzie powerbanku) można też zasilać inne urządzedelu NOCO GBX o pojemności od 31 do 99 Wh – udostępnia szczytową wartość prądu rzędu
nia elektroniczne, jak smartfon, zegarek, kamera sportowa, tablet czy laptop. Praktyczność
od 1250 do 4250A. W praktyce pozwala to na wielokrotne podjęcie próby „odpalenia” nawet
podnosi drugi port usb-A 2.1. W każdy model NOCO Boost GBX wbudowano latarkę z wydaj8-litrowych silników wysokoprężnych i 10-litrowych benzynowych.
nymi diodami LED i kilkoma trybami pracy (w tym S.O.S.).
Co więcej, ponad stuletnie doświadczenie firmy NOCO w serwisowaniu akumulatorów po- Uzupełnieniem funkcjonalności boosterów serii GBX jest odporna na zabrudzenia, zalanie
zwoliło zastosować wiele inteligentnych rozwiązań. To między innymi zmodernizowane za- i uszkodzenia mechaniczne obudowa. W ofercie NOCO są również dodatkowe akcesoria, jak
bezpieczenie Ultrasafe 2.0, które zapobiega odwrotnej polaryzacji (iskrzeniu) przy błędnym przewody z końcówką oczkową, adapterem X-connect czy przedłużacze kabli.
podłączeniu zacisków +/-. Następnie przeprowadzane jest autorozpoznanie rodzaju i stanu
Szczytowy
Przeznaczenie silniki Waga
Wymiary mm
Klasa
akumulatora. W przypadku, gdy napięcie w nim spadło poniżej 2V, możliwe jest wymusze- Art.
Napięcie prąd
rozruchu
(benzyna/ diesel)
(dł./szer./wys/) szczelności
nie działania poprzez użycie trybu manualnego.
0,59 kg
73 × 83 × 31 mm
GBX45
12V
1250 A
do 6,5 L/4 L
IP65
Z kolei funkcja Auto Power Conservation aktywuje się, jeśli w czasie minuty nie powiedzie się próba rozruchu silnika. Utrzymuje to sprawność i wydłuża żywotność wbudowanej baterii litowej. Wspomniana technologia Ultrasafe 2.0 chroni także elektronikę

43

	
Artykuł sponsorowany

GBX55
GBX75
GBX155

12V
12V
12V

1750 A
2500 A
4250 A

do 7,5 L/5 L
do 8,5 L/6,5 L
do 10 L/8 L

1,17 kg
1,71 kg
2,64 kg

195 × 125 × 64 mm
213 × 137 × 64 mm
305 × 175 × 69 mm

IP65
IP65
IP65
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Limitowana edycja Maybacha
Z okazji swojego setnego jubileuszu Mercedes-Maybach zaprezentował „Edition
100” – edycję specjalną najnowszych modeli Klasy S i GLS, limitowaną do 100 egzemplarzy każdego z nich. Modele z tej specjalnej serii będzie można zamawiać od
czwartego kwartału 2021 roku.

T

o co jest dobre, musi też być
piękne” – tak brzmiało credo
Wilhelma i Karla Maybachów
u początków XX wieku. Ojciec
i syn uznawani są za niezwyk”
le utalentowanych konstruktorów, pionierów motoryzacyjnego luksusu i prekursorów w kwestiach stylu. Wychodząc
od tej pozornie prosto brzmiącej formuły, stworzyli coś bardzo złożonego, łącząc
perfekcję i kunszt z innowacyjnością, zarówno techniczną, jak i wykonawczą. Marka Maybach jest ich symbolem po dzień
dzisiejszy.
Na berlińskiej wystawie samochodowej
we wrześniu 1921 roku spółka Maybach
Motorenbau GmbH zaprezentowała swój
pierwszy produkowany seryjnie samochód – model W 3, sprawiający wrażenie
ruchomego dzieła sztuki. Był to pierwszy
produkowany seryjnie niemiecki samochód wyposażony w układ hamulcowy
działający na cztery koła, przekładnię planetarną i wnętrze wykończone najlepszymi materiałami. Wzbudził zachwyt publiczności i stał się legendą.
Daimler
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Od 2014 roku Mercedes-Maybach jest
marką Mercedes-Benz. Oprócz seryjnych
modeli Mercedes-Maybach Klasy S i GLS
marka wprowadziła na rynek również model S 600 Pullman oraz limitowane modele specjalne, takie jak S 650 Kabriolet czy
G 650 Landaulet. Jej najważniejszymi rynkami są Chiny, Rosja, Korea Południowa,
USA i Niemcy.
„Edition 100” to uszlachetniona edycja
S i GLS o limitowanej liczbie egzemplarzy. Charakterystyczne elementy Maybacha, np. imponującą osłonę chłodnicy,
zdobi tu emblemat marki. Zarówno Klasa
S, jak i GLS są ręcznie lakierowane w tych
samych dwóch barwach – kolorze srebrnym high-tech i błękicie żeglarskim – oraz
otrzymały specjalnie zaprojektowane skórzane wykończenie wnętrza w kolorach
biel kryształowa designo/srebrnoszary
pearl.
Logo marki wraz z inskrypcją „Edition
100” widnieje na słupkach C (Klasa S) lub
D (GLS), a także różnych schowkach i iluminowanych panelach we wnętrzu. Napis „Edition 100” zdobi też osłony piast kół.

Kute obręcze kół GLS i obręcze kół Klasy S
połyskują w nowym szarym wykończeniu.
Ekskluzywność modeli specjalnych
podkreśla dodatkowo pokrowiec na samochód z ikonicznym podwójnym M, jak
również elegancka walizeczka w rozmiarze aktówki, wykonana ręcznie z miękkiej,
krystalicznie białej lub czarnej skóry – na
klucze i dokumenty. W związku z edycją
jubileuszową również wieloletni partnerzy marki Mercedes-Maybach projektują
ściśle limitowane serie specjalne swoich
wyrobów. Przykładowo partner licencyjny marki Maybach, Icons of Luxury, oferuje wysadzane diamentami wieczne pióro
z kolekcji Maybach the Peak, natomiast
manufakturowy wytwórca wyrobów ze
srebra i jachtów, Robbe & Berking – kieliszek do szampana ze specjalnie zaprojektowanym grawerunkiem.
Modele „Edition 100” będą dostępne
u dealerów na pierwszych rynkach od początku 2022 roku, a na kolejnych w przeciągu roku. Oba modele, w limitowanych
ilościach, znajdą się w ofercie także na rynku polskim.
www.profiauto.pl
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Perełk a
Lamborghini

To prawdziwa gratka dla
fanów Lamborghini. Po
25 tys. godzin pracy udało
się zrekonstruować legendarne Lamborghini Countach LP 500 z 1971 roku.

Lamborghini. Ze względu na prośby zgłaszane przez entuzjastów klasycznego Lamborghini, szczególną uwagę przywiązuje
się do produkcji części zamiennych, które nie są już dostępne na rynku.
Po testach odrestaurowanego Lamborghini Giuliano Cassataro, szef Polo Storico, powiedział: – Testy na torze potwier-

dziły, że Countach LP 500 oprócz tego, że
jest piękny, jest również funkcjonalny. Jego opony mają większy rozmiar w porównaniu z oponami standardowymi LP 400,
co nadaje mu atrakcyjną i proporcjonalną
estetykę, dzięki czemu jest nadal bardzo
nowoczesny, mimo że minęło pół wieku
od jego debiutu.

M

odel miał swoją premierę na torze wyścigowym
Vizzola Ticino w obecności kolekcjonera, który
zlecił przebudowę, oraz
dostawców, którzy uczestniczyli w jego
odtworzeniu.
Renowacji podjęło się Lamborghini Polo Storico, utworzony w 2015 roku oddział
Automobili Lamborghini odpowiedzialny
za zachowanie historycznej tożsamości firmy. Do jego głównych zadań należy certyfikacja i renowacja wszystkich samochodów Lamborghini wyprodukowanych do
2001 roku. Polo Storico nadzoruje konserwację i pozyskiwanie nowych źródeł do archiwów firmy, co umożliwia ustalenie i zachowanie wartości wszystkich klasycznych
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Pierwsi w Europie na rynku wtórnym

Kabinowy filtr powietrza Sogefi CabinHepa+:
nowy produkt ochronny dla kierowców!
CabinHepa+, zupełnie nowy filtr kabinowy
opracowany przez inżynierów Sogefi (CIR Group)
wykorzystujący media HEPA, oferuje 50 razy
większą ochronę niż konwencjonalny filtr
kabinowy*. Sogefi jest pierwszym dostawcą
oferującym taki system w Europie, który filtruje
cząstki wielkości wirusa, aby chronić pasażerów
pojazdu. Zaprezentowana na targach
Automechanika we Frankfurcie w dniach
14–16 września 2021 r. ta ważna innowacja jest
dostępna pod markami Purflux® i Fram®.
Kabinowe filtry powietrza są w powszechnym użyciu od około 20 lat. Chronią pasażerów pojazdu przed zanieczyszczeniami z otaczającego powietrza, takimi jak kurz, pyłki, cząsteczki
smogu i alergeny, co oznacza, że powietrze, którym oddychają, jest czystsze niż powietrze na zewnątrz pojazdu. Bez filtracji powietrze w przedziale pasażerskim może być nawet
czterokrotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz! Z tego powodu zaleca się wymianę filtrów kabinowych co roku lub co 15 000 km.
Sogefi osiągnęło bezprecedensowy poziom filtracji, oferując
teraz, po raz pierwszy w Europie na rynku wtórnym
filtr, który odfiltrowuje cząsteczki wielkości wirusa!
CabinHepa+ wykorzystuje media HEPA (High Efficiency Particulate Air), które mechanicznie filtrują i wychwytują 50 razy więcej drobnych cząstek (0,3 mikrona) niż
konwencjonalny filtr kabinowy.
Technologia HEPA
jest tradycyjnie stosowana w środowiskach medycznych
i farmaceutycznych, pomieszczeniach czystych i przemyśle
lotniczym, gdzie niezbędny jest wysoki stopień dezynfekcji powietrza. Filtry Sogefi CabinHepa+ zatrzymują do
99,97% cząsteczek 0,3 mikrona*, co czyni je jednymi
z najskuteczniejszych filtrów na rynku. Są w stanie wyłapać
pyłki, kurz, alergeny, sierść zwierząt, pleśń, wiele innych zanieczyszczeń, a przede wszystkim wszelkie cząstki wielkości wirusa, które mogą dostać się do pojazdu.
Takiego produktu do tej pory nie było w Europie!
Ten filtr zapewnia 50 razy lepszą ochronę*
niż konwencjonalny filtr kabinowy!
*zgodnie z IEST-RP-CC007.1.
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Najbardziej kompleksowa oferta w Europie:
Regularna wymiana filtrów kabinowych ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich pasażerów pojazdu. Dzięki tej innowacji, sprzedawanej pod markami Purflux® i Fram®, Sogefi oferuje kompletne rozwiązanie
Utrzymana sprawność systemów wentylacyjnych:
dla każdego kierowcy:
Inżynierowie Sogefi osiągnęli techniczny wyczyn, polegający na stworzeniu tego bezprecedensowego poziomu filtra- 	Standardowy filtr przeciwpyłkowy do zatrzymacji, bez zmniejszania wydajności systemu wentylacji pojazdu
nia kurzu i pyłków
lub przepływu powietrza w jego klimatyzacji.
	Filtr z węglem aktywnym w celu dalszej neutralizacji zapachów
Dostępne dla dwóch trzecich europejskich kierowców:
	Filtr Cabin3Tech+ zatrzymujący drobne cząstki i alergeny
Od dnia premiery Sogefi udostępnia ten poziom ochrony większości europejskich kierowców. Nowa gama kabinowych fil	Filtr CabinHepa+ zatrzymujący alergeny i cząsteczki
trów powietrza jest dostępna na rynku wtórnym pod markami
o wielkości nawet 0,3 mikrona, czyli wielkości wirusa
Purflux® i FRAM®. Z 66 dostępnymi numerami części
170 milionów pojazdów będzie obsługiwanych w całej
Europie, co stanowi około dwóch trzecich wszystkich pojazdów w ruchu, wyposażonych w filtry kabinowe!
Ten filtr, będący prawdziwą tarczą przed cząsteczkami szkodliwymi dla zdrowia, stanowi środek ochronny dla kierowców,
usuwając bakterie i cząsteczki wielkości wirusa, zanim dotrą
do kabiny pasażerskiej.

Produkcja w 100% w UE:
Cała gama CabinHepa+ jest produkowana
w europejskiej fabryce Sogefi w Medvode
w Słowenii.

Więcej informacji na temat kabinowych filtrów powietrza
CabinHepa+ wykorzystujących tę zupełnie nową technologię można znaleźć na stronach internetowych marki:
www.purflux.com i www.fram-europe.fr.
www.profiauto.pl
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dla aktywnych

Nowe BMW serii 2 Active Tourer wyróżniają ciekawa stylistyka karoserii, funkcjonalne wnętrze i bogate wyposażenie.

N

a początku sprzedaży w lutym 2022 roku dostępne będą cztery warianty z napędem przednim i silnikami
o mocy od 100 kW (136 KM)
do 160 kW (218 KM). Konstrukcja pojazdu
produkowanego w zakładach BMW Group
w Lipsku jest przystosowana zarówno do
silników spalinowych, jak i do zelektryfikowanych układów napędowych. Kilka miesięcy po debiucie do gamy dołączą dwa
modele hybrydowe plug-in.
Stylistyka karoserii nowego BMW serii 2 Active Tourer łączy w sobie atrybuty lifestyle’owe i wysokiej jakości estetykę, tworząc nowoczesną charakterystykę
crossovera. Przód pojazdu wyraża to przede wszystkim poprzez efektowną atrapę
chłodnicy BMW, która zyskała na wielkości,
oraz płaskie reflektory. Znacznie bardziej
BMW
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pochylone słupki A niż w poprzednim modelu, długa powierzchnia szyb bocznych,
ukryte w powierzchni klamki oraz wąskie
słupki C przyczyniają się do dynamicznego
wyglądu pojazdu. Przeprojektowana górna część boczków drzwi w pobliżu słupków A poprawia widoczność. Szerokie barki i płaskie lampy w technologii diodowej
nadają tyłowi nowego BMW serii 2 Active
Tourer szczególnie mocny wygląd. Końcówki rur wydechowych są we wszystkich
wariantach modelu niewidocznie zintegrowane z tylnym zderzakiem.
W porównaniu z poprzednim modelem
nowe BMW serii 2 Active Tourer oferuje na
pięciu miejscach wyraźnie wyższy komfort
jazdy na długich dystansach. Nowo opracowane fotele z szerokim zakresem regulacji dostępne są opcjonalnie w perforowanym Sensatecu lub skórze Vernasca.

Oprócz komfortu akustycznego poprawiono również ochronę pasażerów. Zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa biernego
została wzbogacona o nową, interaktywną poduszkę powietrzną umieszczoną pomiędzy fotelami przednimi.
Progresywny charakter premium nowego BMW serii 2 Active Tourer podkreśla
również jego bogate wyposażenie standardowe. Obejmuje ono nie tylko system
nawigacyjny BMW Maps, cztery gniazda
USB-C i po jednym gniazdku 12 V na konsoli środkowej i w bagażniku, inteligentną
dwustrefową klimatyzację automatyczną,
skórzaną kierownicę sportową i czujnik
deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, ale także znacznie rozszerzoną w stosunku do poprzednika liczbę systemów wspomagających kierowcę oraz
asystenta parkowania z kamerą cofania.
www.profiauto.pl
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Dmuchawa nawiewu Valeo
Nawiew i cyrkulacja powietrza w kabinie pojazdu są generowane przez wentylator napędzany
silnikiem – zwany potocznie dmuchawą. Moduł dmuchawy znajduje się wewnątrz układu
HVAC (z ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning). Składa się on z wiatraka, silnika nawiewu
i jednostki sterującej mocą.
Dmuchawa zapewnia wydajny przepływ powietrza w kabinie. Jest to kluczowy element zapewniający komfort i bezpieczeństwo pasażerów, na przykład przez odparowywanie szyby przedniej.
Funkcja recyrkulacji powietrza polega na ponownym wykorzystaniu powietrza wewnątrz kabiny, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu. Zadaniem systemu recyrkulacji jest głównie umożliwienie osobom przebywającym w kabinie odizolowanie się od środowiska zewnętrznego, gdy jest ono zanieczyszczone. Funkcja
ta może być powiązana z czujnikiem jakości powietrza, otwierającym i zamykającym klapę
wlotu powietrza w zależności od poziomu środowiska zewnętrznego lub zanieczyszczenia
kabiny (pomiar COx i NOx)
Układ HVAC, którego centralnym elementem jest dmuchawa, umożliwia regulację temperatury
w zależności od wymagań kierowcy i pasażerów – aby to osiągnąć, moduł wykorzystuje klapę
mieszającą zimne powietrza przepływające przez parownik i ciepłe powietrze z nagrzewnicy.
Powietrze zassane z zewnątrz ochładza się, przechodząc przez żebra parownika, oddając swoje ciepło czynnikowi chłodniczemu. Następnie do kabiny wdmuchiwane jest chłodne powietrze o temperaturze od 2°C do 10°C. Klimatyzacja jest często traktowana jako sposób na chłodzenie powietrza, ale jedną z jej najważniejszych funkcji jest jego osuszanie. Odprowadzanie
wilgoci z powietrza można skutecznie usunąć poprzez proces kondensacji na żebrach parownika. Następnie wilgoć w postaci już skroplonej wody odprowadzana jest na zewnątrz.
Niektóre bardziej zaawansowane układy HVAC mogą regulować temperaturę, kontrolując
natężenie przepływu gorącego płynu chłodniczego z układu chłodzenia przez nagrzewnicę. Ta opcja występuje zarówno w manualnych, jak i automatycznych systemach klimatyzacji i wykorzystuje mechaniczny zawór sterowany mechanicznie bądź elektromagnetycznie
przez jednostkę sterowania klimatyzacji.
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miłośników driftu

Golf R Variant to jak dotąd najmocniejszy i najbardziej dynamiczny Golf
kombi Volkswagena. Samochód łączy znakomite osiągi z funkcjonalnością
przestronnego wnętrza.

P
Zdecydowana większość pojazdów jest wyposażona w dmuchawę. Co drugi pojazd jest oryginalnie wyposażony w dmuchawę Valeo. Produkty Valeo pochodzą z pierwszego montażu i są
gwarancją idealnego dopasowania do danej aplikacji, optymalnej cichej pracy przy wszystkich prędkościach obrotowych i co najważniejsze, precyzyjnie zapewniają idealną, pożądaną
przez pasażerów i kierowcę temperaturę w kabinie.

olf dla

odobnie jak kompaktowy Golf R,
także Golf R Variant dysponuje nowo opracowanym napędem na cztery koła z selektywną kontrolą podziału momentu
obrotowego między koła tylnej osi. W tym
przypadku nowy mechanizm różnicowy
rozdziela moment obrotowy nie tylko między przednią i tylną oś, ale – w razie potrzeby – także między tylne koła. Zdecydowanie zwiększa to zwinność Golfa R
Variant podczas pokonywania zakrętów
i zapewnia nie tylko optymalną trakcję
w każdych warunkach, ale również neutralne zachowanie i wysoki poziom precyzji prowadzenia. Poprzez system VDM (Vehicle Dynamics Manager) napęd na cztery
koła jest połączony z innymi systemami
układu przeniesienia napędu, jak elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
(XDS) i amortyzatory o regulowanej charakterystyce tłumienia (DCC). Układ jezdny Golfa R w wersji kombi dopracowywano na kultowej Północnej

VW
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Pętli toru Nürburgring, podobnie jak to
było w przypadku hatchbacka.
Z opcjonalnym pakietem R Performance Golf R Variant dysponuje dodatkowymi
profilami jazdy – Special i Drift. W profilu
Special najważniejsze parametry układu
przeniesienia napędu są skonfigurowane na potrzeby dynamicznej jazdy po Północnej Pętli toru Nürburgring. Profil jazdy
Drift, stosowany z dala od dróg publicznych, również odkrywa zupełnie nowe pokłady dynamiki jazdy i sprawia, że jazda
poślizgiem jest znacznie bezpieczniejsza
i przyjemniejsza.
Golf R Variant jest napędzany 2-litrowym, 4-cylindrowym, turbodoładowanym
silnikiem z serii EA888. Czwarta generacja tej jednostki napędowej osiąga 235 kW
(320 KM)

i zapewnia przyspieszenie od 0 do
100 km/h w zaledwie 4,9 s. Prędkość maksymalną wynoszącą 250 km/h za pomocą opcjonalnego pakietu R Performance
można zwiększyć do 270 km/h.
Dynamiczne kombi może pochwalić się
także ogromną ilością miejsca. Duży rozstaw osi Golfa R Variant – o 50 mm większy niż w hatchbacku – zapewnia wyjątkowo przestronne wnętrze. Korzystają
na tym w szczególności pasażerowie zajmujący miejsce na tylnej kanapie. Maksymalna pojemność bagażnika liczona po
złożeniu oparcia kanapy i do dachu wynosi aż 1642 l.

www.profiauto.pl
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Nadjeżdża flagowy
Lexus
Lexus zaprezentował zupełnie nowego LX.
Ma trafić do sprzedaży na początku 2022 roku.

O

d momentu wprowadzenia
na rynek w 1996 roku, LX jest
dobrze odbierany jako flagowy SUV Lexusa ze względu na wysoki komfort jazdy i osiągi. Lexus sprzedał ponad 500 tys.
sztuk tego modelu na ponad 50 rynkach
na całym świecie.
Koncepcja stylistyczna miała na celu stworzenie wyglądu łączącego wyrafinowanie z potężną sylwetką, charakterystyczną dla flagowego SUV-a. Nowa
osłona chłodnicy w kształcie klepsydry
jest pozbawiona chromowanych ramek,
co podkreśla poczucie jedności z nadwoziem i wyraża poczucie masy, jednocześnie podnosząc wydajność chłodzenia. Pośrodku tylnej części umieszczono nowe
logo, które ma symbolizować nową generację Lexusa.
Oprócz zmniejszenia silnika i zastosowania lżejszego nowego zawieszenia Active Height Control (AHC), dach,
który znajduje się wysoko nad środkiem
ciężkości pojazdu, został zastąpiony lek-

www.varta-automotive.com

kim aluminium. Zaowocowało to gruntownym obniżeniem środka ciężkości
i zmniejszeniem masy o około 200 kg.
Rozstaw osi 2850 mm, odziedziczony po
pierwszej generacji, oraz kąty prześwitu,
które są takie jak w poprzednim modelu, zapewniają komfort jazdy po wyboistych drogach.
Nowy 3,5-litrowy silnik benzynowy V6
twin-turbo w modelu LX 600 ma maksymalną moc 305 kW (415 KM), a maksymalny moment obrotowy to 650 Nm. 3,3-litrowy silnik wysokoprężny V6 z podwójnym
turbodoładowaniem Lexusa w LX 500d
ma maksymalną moc 220 kW (299 KM DIN)
i maksymalny moment obrotowy 700 Nm,
a także doskonałą oszczędność paliwa.
Oba układy napędowe są wyposażone
w 10-biegową skrzynię biegów, która zapewnia rytmiczny i komfortowy rytm jazdy, a także lepsze przyspieszenie, osiągi
terenowe i oszczędność paliwa przy dużych prędkościach.
Nowy monitor wykorzystuje cztery kamery, aby pomóc kierowcy sprawdzić

sytuację wokół pojazdu. Dostępny jest
również widok z tyłu pod podłogą, dzięki któremu kierowca może sprawdzić stan
nawierzchni pod pojazdem, a także obszary wokół przednich i tylnych kół.
Deska rozdzielcza, jako pierwsza w Lexusie, wyposażona jest w pionowo ustawiony podwójny wyświetlacz. W górnej części
znajduje się 12,3-calowy wyświetlacz dotykowy, który pokazuje elementy sterujące nawigacją i dźwiękiem, a podczas jazdy
w terenie służy jako monitor Multi-Terrain.
Dolny 7-calowy wyświetlacz dotykowy pokazuje ekran klimatyzacji i służy jako ekran
związany z jazdą dla funkcji Multi-Terrain
Select, wyboru trybów jazdy itp.
Ponadto stworzono nową klasę VIP
z czterema niezależnymi siedzeniami, zapewniającymi elegancką i bezpieczną podróż po wszystkich rodzajach dróg. Wśród
innych zastosowanych technologii pierwszy raz w Lexusie pojawił się przycisk start
z uwierzytelnianiem odcisków palców, co
przyczyni się do zmniejszenia ryzyka kradzieży.

Pewny start to akumulator
Lexus
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Szybki i wygodny
Mercedes-AMG GT 4-drzwiowe Coupé po ostatnich modyfikacjach jest oferowany z jeszcze szerszą
gamą wyposażenia, a także z większymi możliwościami indywidualizacji.

Pięć premier Porsche

K

lienci mogą na przykład wybierać spośród dodatkowych
wzorów obręczy kół, wersji tapicerki i wykończenia oraz lakierów nadwozia. Ponadto do
oferty trafia ekskluzywna edycja AMG.
Zmodyfikowane zawieszenie gwarantuje jeszcze większą rozpiętość pomiędzy sportowym charakterem a komfortem. Sześciocylindrowe warianty AMG GT
4-drzwiowego Coupé można już zamawiać.
Lista odcieni nadwozia wzbogaciła się
o nowe kolory: niebieski spectral metalik oraz matowy niebieski spectral magno. W rezultacie paleta obejmuje teraz
trzy matowe lakiery, pięć metalizowanych
i dwa lakiery niemetalizowane. Nabywcy
poszukujący jeszcze bardziej wyrazistego,
sportowego wyglądu mogą wybrać nowy
opcjonalny pakiet AMG Night II, zawierający liczne zewnętrzne akcenty w kolorach ciemnego chromu i czerni.
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Kolejną nowością jest połączenie pakietów Night oraz wykończenia nadwozia z elementami z włókna węglowego,
a także możliwość zmodyfikowania przedniego zderzaka wersji 6-cylindrowych na
wzór wariantów z jednostkami o 8 cylindrach. Do gamy wzorów obręczy AMG dołączyły m.in. nowe 20-calowe felgi z lekkich stopów z dziesięcioma podwójnymi
ramionami oraz finezyjnie stylizowane,
sportowe 21-calowe kute obręcze z pięcioma podwójnymi ramionami. Odmiany
6-cylindrowe są teraz na życzenie dostępne z czerwonymi zaciskami hamulcowymi. Zestrojone na nowo zawieszenie AMG
RIDE CONTROL+ jeszcze precyzyjniej dostosowuje swoją pracę do różnych warunków drogowych i poszczególnych programów jazdy, dzięki czemu oferuje szerszą
rozpiętość pomiędzy komfortem jazdy
a dynamiką prowadzenia.
Także we wnętrzu AMG GT 4-drzwiowe
Coupé zapewnia dodatkowe możliwo-

ści indywidualizacji – to zasługa nowych
kolorów i licznych wersji wykończenia.
W kokpicie uwagę zwraca również nowa
kierownica AMG Performance z charakterystycznymi podwójnymi ramionami
oraz harmonijnie zintegrowanymi panelami dotykowymi.
Szczególną atrakcją w gamie zaktualizowanego AMG GT 4-drzwiowego Coupé
jest nowa specjalna edycja AMG, dostępna w połączeniu z dowolną wersją silnikową. Obejmuje ona pakiet stylizacyjny
V8, ekskluzywny ciemnoczerwony lakier
czerwień rubelitu, pakiet elementów nadwozia z błyszczącym, chromowanym wykończeniem oraz nowe 21-calowe kute obręcze AMG z lekkich stopów z pięcioma
podwójnymi ramionami w kolorze srebrnym (lśniące wykończenie).

www.profiauto.pl

Podczas salonu samochodowego w Los Angeles Porsche zaprezentowało pięć
światowych premier. Oprócz
nowego 718 Cayman GT4
RS – najważniejszej atrakcji targów – 718 Cayman
GT4 RS Clubsport, Taycan
GTS, Taycan GTS Sport Turismo oraz Panamera Platinum Edition.
718 Cayman GT4 RS i 718 Cayman GT4
RS Clubsport
Porsche 718 Cayman GT4 RS – oto nowy flagowy wariant w rodzinie 718. Sercem tego
sportowego samochodu, zaprojektowanego z myślą o maksymalnej przyjemności
z jazdy, jest wolnossący 6-cylindrowy silnik typu bokser o mocy 368 kW (500 KM).
Maksymalny moment obrotowy wynosi
450 Nm. Niesamowite przyspieszenia to
również zasługa dwusprzęgłowej skrzyni
biegów Porsche (PDK) o krótkich przełożeniach. 718 Cayman GT4 RS rozpędza się
Porsche
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od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,4 s i osiąga
prędkość maksymalną 315 km/h.
Nowe Porsche 718 Cayman GT4 RS można już zamawiać – w cenie od 731 tys. zł.
Dostawy rozpoczną się w grudniu.
W tym samym czasie w Los Angeles swoją premierę świętowała wyścigowa wersja 718 Cayman GT4 RS Clubsport, która
od 2022 roku będzie występować w wielu krajowych i międzynarodowych seriach
wyścigowych.
Taycan GTS i Taycan GTS Sport
Turismo
Z zasięgiem WLTP do 504 km nowy Taycan GTS jest pierwszym przedstawicielem
tej serii, który pokonał granicę 500 km. To
sportowy, a zarazem wszechstronny wariant w stu procentach elektrycznej serii
modelowej Porsche. W trybie overboost,
podczas korzystania z funkcji Launch Control, jego moc może sięgać imponujących
440 kW (598 KM). Wariant GTS wyróżniają wyrazisty design nadwozia i wnętrza,
a także specjalnie przystosowane nastawy podwozia oraz opcjonalnej skrętnej
tylnej osi.
Podczas LA Auto Show zadebiutowała
także trzecia odmiana nadwoziowa pierwszej w pełni elektrycznej serii modelowej
Porsche: Taycan GTS Sport Turismo. Nowość dzieli sportową sylwetkę i opadającą ku tyłowi linię dachu z rodziną Taycan Cross Turismo. Inną wspólną cechą
obu wersji jest funkcjonalna przestrzeń

bagażowa, której pojemność wynosi ponad 1200 l.
Oba warianty dotrą do dealerów wiosną 2022 roku. W przyszłości w gamie Sport
Turismo pojawią się kolejne wersje napędowe.
Panamera Platinum Edition
Nadwozie charakteryzuje się szeregiem
akcentów w kolorze Satin Gloss Platinum: oprawą wylotów powietrza, napisem „PORSCHE”, oznaczeniem modelu
oraz standardowo montowanymi 21-calowymi, ekskluzywnymi obręczami Design
Sport. Odpowiednio dopasowano do nich
listwy wokół bocznych szyb oraz sportowe końcówki układu wydechowego, które otrzymały czarne, lśniące wykończenie.
Ekskluzywną aurę w kabinie podkreślają komfortowe fotele z 14-kierunkową regulacją elektryczną, elementy ozdobne
ze szczotkowanego aluminium w kolorze
czarnym oraz nakładki progów drzwi z napisem „Platinum Edition”. Obszerna lista
wyposażenia standardowego obejmuje
również reflektory główne LED z wiązką
matrycową oraz PDLS Plus, adaptacyjne
zawieszenie pneumatyczne z PASM, nagłośnienie BOSE® Surround Sound System
i wiele innych.
W zależności od rynku seria Platinum
Edition jest dostępna jako Panamera, Panamera 4 i Panamera 4 E-Hybrid. Pierwsze
egzemplarze trafią do klientów pod koniec stycznia 2022 roku.
www.profiauto.pl

Pozwól się zobaczyć innym

uczestnikom ruchu drogowego
Zasady poruszania się po drodze są precyzyjnie sformułowane. Dotyczy to również używania
świateł. Ich znajomością musi wykazać się każdy z kandydatów na kierowcę. Jednak zdanie
egzaminu i otrzymanie prawa jazdy jest dopiero wstępem do nabywania umiejętności
eksploatacji i prowadzenia pojazdu.
Wiadomo, że praktyka czyni mistrza. Ale też raz nieświadomie
popełniony błąd utrwala się w postaci niewłaściwego nawyku.
Takim wręcz książkowym przykładem jest włączenie lewego
kierunkowskazu jeszcze przed rondem zamiast przy zjeździe
z niego. Oczywiście nie zwalnia to z obowiązku używania go
w obrębie przy zmianie pasa ruchu. Identycznie jak na każdym
innym odcinku drogi, co jak łatwo
zaobserwować, nie zawsze
jest przestrzegane!

jazdy dziennej na mijania przy pogarszającej się widoczności. To uwaga przede wszystkim do użytkowników aut z trybem manualnym. Trzeba więc pamiętać, że te pierwsze działają tylko w reflektorach głównych, zaś drugie także z tyłu.

Częstym błędem jest też nadużywanie świateł przeciwmgłowych. Przepisy nakazują włączenie tych z tyłu, jeśli przejrzystość powietrza jest mniejsza niż 50 metrów, dla przodu są
nieprecyzyjne i pozostawiają decyzję kierującemu. Stąd na
drodze nieraz można zobaczyć pojazd z dodatkowym „doświetleniem”, który oślepia nadjeżdżających z przeciwka. To
Innym uchybieniem jest samo dotyczy tzw. świateł długich.
zapominanie o przesta- Paradoksalnie, abyśmy mogli mówić o popełnieniu błędu z używieniu świateł do
waniem świateł, muszą one… być sprawne. Dlatego każdy użytkownik pojazdu
mechanicznego powinien systematycznie kontrolować stan oświetlenia.
Pomimo że nie ma wymogu wożenia
żarówek zapasowych, warto mieć taki zestaw w bagażniku. Wyznacznikiem

Automotive
air purifier
Ultinon Pro6000

Jaśniejsza, elegancka
sygnalizacja manewrów

jego zakupu powinien być typ w reflektorze głównym, na
przykład H4 czy H7.
Mowa oczywiście o halogenowych, bo w przypadku ksenonów trzeba skompletować samemu, a przy ledach samodzielna
wymiana jest niemożliwa. Chociaż wkrótce mogą one zastąpić tradycyjne żarówki. Są już dostępne tzw. retrofity, w których źródłem światła są właśnie diody LED. Ich niekwestionowaną cechą jest jakość i długość wiązki światła na drodze
czy intensywniejszy błysk kierunkowskazów.
To nowatorska technologia, która nie ma jeszcze dopuszczenia do użytku na drogach publicznych UE. Sytuacja jednak się
zmienia – w maju 2021 roku retrofity Philips Pro6000 Ultinon
H7 LED otrzymały legalizację do wybranych modeli samochodów zarejestrowanych w Niemczech.
To precedens, który pozwala podjąć podobne kroki w pozostałych krajach. Na razie możliwością poznania tej technologii są typy retrofitów Philips Ultinon Pro6000 LED przeznaczone do oświetlenia deski rozdzielczej, kabiny pasażerskiej
czy przestrzeni bagażnika.

Stylowe wrażenia z jazdy
Całkowicie nowe żarówki Philips LED Ultinon Pro6000 zapewniają doskonałą
widoczność i styl Twojemu samochodowi. Wysokiej klasy technologia Philips
LED zapewnia zwiększoną wydajność i łatwą wymianę, zapewniając większe
bezpieczeństwa i elegancki wygląd.
Wybierz swój produkt z gamy jasnych świateł wewnętrznych i sygnalizacyjnych,
a one zmienią Twoje wrażenia z jazdy.
Twoją odpowiedzialnością jest upewnienie się, że użytkowanie świateł
typu LED retrofit jest zgodne z obowiązującymi lokalnymi wymogami
prawnymi.

Philips.com/LED-signaling
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Największy
w rodzinie
Škoda Kodiaq to największy SUV w portfolio tej
marki. Właśnie pojawił się w salonach nowy
model, który ma ciekawy design, zapewnia
także przestronność i duży komfort jazdy
w każdych warunkach. No i nadaje się zarówno
do jazdy po mieście, jak i po bezdrożach.
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Škoda Kodiaq – podstawowe dane techniczne
Typ nadwozia
Liczba miejsc
Długość całkowita × szerokość całkowita
Rozstaw osi
Pojemność bagażnika
Silnik
Moc silnika
Cena testowanej wersji Style
Cena modelu, którym jeździliśmy

K

odiaq szybko stał się sukcesem sprzedażowym na całym
świecie. Do końca maja 2021 roku firma wyprodukowała i dostarczyła ponad 620 000 sztuk
tego modelu. Ze względu na duży popyt Kodiaq jest produkowany w fabryce
Škody w Kvasinach w Czechach, a także
w Changsha w Chinach, Aurangabad w Indiach i Niżnym Nowogrodzie w Rosji. Model sprzedawany jest na około 60 rynkach
międzynarodowych.
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Wyrazisty design
Odświeżony model jest dostępny w wersjach wyposażenia Ambition i Style oraz
w wariantach Laurin & Klement, SPORT
LINE, a także RS.
Jeździliśmy modelem w wersji wyposażenia Style, który miał silnik 2.0 TSI o mocy 190 KM. Wersje Style i Ambition charakteryzują się off-roadowym stylem,
a ich srebrne wykończenia na przednim
i tylnym zderzaku nadają im wyrazistego wyglądu. Charakter całości podkreśla przód z podwyższoną maską i przeprojektowana, bardziej wyprostowana
osłona chłodnicy.
Nowy tylny spojler w błyszczącej czerni sprawia, że nadwozie wydaje się dłuższe i smuklejsze. Wraz z bocznymi wlotami
spojler poprawia aerodynamikę samochodu, zmniejszając w ten sposób emisję CO2.
Dyfuzor z tyłu ma srebrne wykończenie,
a zderzak o nowym kształcie jest w kolorze nadwozia. Trzecie światło stopu zostało wbudowane w spojler, a tylna szyba
jest nieco węższa. Podkreśla to wizualnie
szerokość SUV-a i dodaje mu dynamicznego wyglądu.
Charakterystyczne czarne listwy progowe wykonane są z wytrzymałego tworzywa, a nadkola z przodu i z tyłu z efektownymi wykończeniem podkreślają pełen
charakteru wygląd. Obręcze kół, z których
część została przeprojektowana, mierzą
od 17 do 20 cali.

SUV
5
4697 mm × 1882 mm
2790 mm
835 l/2065 l
2.0 TSI
190 KM/140 kW
od 165 250 zł
200 400 zł

Od wersji Style jest standardowo wyposażony w reflektory Full LED Matrix oraz
cyfrowy zestaw wskaźników.
Przy długości 4697 mm, szerokości 1882
mm i rozstawie osi 2790 mm Škoda Kodiaq
może pomieścić do siedmiu osób. Opcja
ta dostępna jest przy zamówieniu dodatkowego, trzeciego rzędu foteli. W wersji
pięciomiejscowej pojemność bagażnika
to 835 l. Można ją zwiększyć do 2065 l po
złożeniu tylnych siedzeń

Bogato wyposażone
wnętrze
Nie tylko wygląd zewnętrzny modelu
został wzniesiony na wyższy poziom.
Imponująco prezentuje się także wnętrze pojazdu. Wyposażono je w nowe,
ozdobne listwy, dodatkowe kontrastowe szwy i ulepszone funkcje oświetlenia
wnętrza LED. Po raz pierwszy w ofercie
SUV-a znajdują się ergonomiczne fotele
z perforowanej skóry z elektryczną regulacją, wentylacją i funkcją masażu. Fotele Eco dostępne jako opcja w wersjach
wyposażenia Ambition i Style posiadają wysokiej jakości pokrowce wykonane
z wegańskich materiałów pochodzących
z recyklingu. Kolejnym opcjonalnym dodatkiem jest system dźwiękowy Canton.
Zawiera on aż 11 głośników i subwoofer
w bagażniku.
www.profiauto.pl
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Pięć wydajnych silników
Nowy Kodiaq dostępny jest z wydajnymi i dynamicznymi silnikami, należącymi
do najnowszej generacji EVO. Dwa silniki wysokoprężne i trzy silniki benzynowe zapewniają moc od 110 kW (150 KM)
do 180 kW (245 KM). Oba silniki wysokoprężne emitują do 80 procent mniej tlenków azotu (NOx) dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii podwójnego
dozowania spalin. Podstawowy silnik 1.5
TSI to jedyny wariant dostępny z 6-biegową manualną skrzynią biegów i napędem
na przednie koła. We wszystkich pozostałych wariantach standardem jest 7-biegowa przekładnia DSG. Silniki o mocy 140 kW
(190 KM) lub więcej oferowane są z napędem na wszystkie koła – i właśnie taką wersją jeździliśmy.
Zoptymalizowane pod względem masy wały korbowe i rozległe modyfikacje
prowadzenia spalin – a także systemy
zarządzania turbosprężarką, wtryskiem
i temperaturą – skutkują niższym zużyciem paliwa. Mocniejsza jednostka wykorzystuje również lżejsze aluminiowe tłoki, a turbosprężarka jest chłodzona wodą.
W rezultacie silniki benzynowe generacji
EVO są bardziej wydajne niż ich poprzednie wersje. Ciśnienie wtrysku do 350 bar
zapewnia mniejsze straty hydrauliczne
i zmniejszoną wydajność podawania paliwa. Wyposażony w technologię Active
Cylinder (ACT), silnik 1.5 TSI automatycznie wyłącza dwa cylindry, gdy obciążenie
silnika jest niskie, co dodatkowo zmniejsza zużycie paliwa.

Ulepszone systemy
bezpieczeństwa
Szeroka gama systemów bezpieczeństwa
Škody Kodiaq obejmuje ulepszoną wersję Crew Protect Assist dostępną opcjonalnie, która ma dodatkowe czujniki radarowe z tyłu, aby reagować na pojazdy
stwarzające ryzyko kolizji. Dostępne są
dwie opcje Travel Assist, które – w zależności od modelu – obejmują od pięciu do
ośmiu systemów asystujących. Należą do
nich predykcyjny tempomat Predictive
Cruise Control, asystent pasa ruchu Adaptive Lane Assist i ulepszona wersja rozpoznawania znaków drogowych. Różnorodność typowych dla marki rozwiązań
Simply Clever obejmuje teraz zintegrowany lejek w pokrywie zbiornika płynu
do spryskiwaczy.
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E-START™
MICRO-V®

MICRO-V®
UNIQUE FIT
MICRO-V®
STRETCH FIT™

MICRO-V®

WYTYCZAJĄC DROGĘ
Z JAKOŚCIĄ OE
Gdy potrzebujesz przewagi nad konkurencją, paski Gates Micro-V®
zapewniają dokładnie to, czego szukasz. Rodzina Gates obejmuje
cztery typy pasków: Micro-V®, Stretch Fit®, e-Start® i Unique Fit.
To całkiem spory zespół. To zwycięska kombinacja. To paski Gates
o jakości OE, przeznaczone do niemal wszystkich zastosowań.
Mieszanki gumowe, kordy oraz kliny każdego paska wieloklinowego
Micro-V opracowano na bazie zintegrowanych technologii
OE niezbędnych do zapewnienia najlepszych osiągów.

Części Gates montowane
na OE w 2020 r.
■

5,0 mln pasków pomocniczych

■

4,1 mln napinaczy

■

1,9 mln pasków rozrządu

GATES MICRO-V
STANDARD OE W PASKACH WIELOKLINOWYCH
®

DOSTĘPNA DLA

DOSTĘPNA W

GATESTECHZONE.COM

www.profiauto.pl

GATES — WYBÓR OE
DLA 1 Z 4 NOWYCH AUT

APLIKACJA GATES AUTOMOTIVE CATALOGUE APP

© GATES 2021 — Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Czy stać nas na

nowoczesne auta używane?
Z generacji na generację samochody stają się coraz droższe w serwisowaniu.
W niezbyt odległej perspektywie może to istotnie wpłynąć na aftermarket
oraz przełożyć się na wyższy spadek wartości wybranych modeli.

D

ziennikarze mainstreamowych mediów biją na alarm
– fala starych samochodów zalewająca polski rynek nie tylko nie słabnie,
ale zdaje się przybierać na sile. Ale czy
tak naprawdę nie chcemy kupować

młodszych aut, czy może najzwyczajniej w świecie się to nie opłaca? Poważnym problemem dla nabywców są nie
tylko ceny transakcyjne, ale i perspektywiczne koszty utrzymania, które stają się odwrotnie proporcjonalne do wieku samochodu.

Fakt pierwszy
Samochody są coraz droższe, a zatem
ich kwotowa utrata wartości staje się coraz wyższa. Dla przykładu: w roku 2000
modele miejskie kosztowały mniej niż
40 tys. zł, samochody klasy kompaktowej

w podstawowych wersjach wyceniane
były w granicach 45 do 55 tys. zł. Za popularne auta klasy średniej płaciło się
ok. 60 tys. zł.
Żeby nie być gołosłownym – kilka konkretnych cen: Opel Corsa – cena bazowa
niespełna 33 tys. zł. Ford Focus 1.4 – niespełna 48 tys. zł, Peugeot 406 – ceny od
57 tys. zł w górę. Podkreślamy, takie były ceny nowych aut w salonach w Polsce
w 2000 roku. Ile kosztują obecnie następcy wspomnianych modeli?
Za najtańszą Corsę trzeba zapłacić prawie 63 tys. zł. Cennik Forda Focusa otwiera kwota niespełna 80 tys. zł. A teraz najlepsze – najtańszą wersję Peugeota 508
producent wycenia na prawie 136 tys. zł.
Mając na uwadze fakt, że według największych instytucji monitorujących rynek
po trzech latach fabrycznie nowy samochód traci nawet połowę swojej pierwotnej wartości, kwoty są wręcz porażające.
Współczesny samochód klasy średniej po
trzech latach traci tyle, ile kosztował jego
pradziadek 20 lat temu!
Owszem – obecnie z powodu kryzysu
surowców i komponentów popyt na samochody nowe przewyższa podaż. Auta
podemonstracyjne sprzedają się jak świeże bułeczki w cenie salonowej, ale to tylko problem stosunkowo niewielkiej grupy
osób, która ma do wydania 80–200 tys. zł.
A nasz materiał kierujemy do potencjalnych nabywców aut używanych w cenach
do 50 tys. zł.
Teoretycznie w ubiegłym roku sprzedano w Polsce ok. 430 tys. nowych samochodów. Dla porównania rocznie importuje się
do naszego kraju ok. 900 tys. aut używanych. Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku aut nowych ponad 2/3 stanowią zakupy dla firm, a mniej niż 1/3 to transakcje
zawierane przez osoby prywatne. W przypadku prywatnego importu praktycznie
wszystko jest odpowiedzią na popyt nabywców prywatnych.

Fakt drugi
Z generacji na generację rosną koszty ubezpieczenia w zakresie autocasco.
Z jednej strony są one powiązane z rosnącymi cenami samochodów, z drugiej
wynikają z rosnącej wręcz lawinowo wysokości wypłacanych odszkodowań. Coraz częściej okazuje się, że rozbitego samochodu 5–6-letniego nie opłaca się
już naprawiać, ponieważ koszty części
i robocizny przewyższają jego rynkową
wartość. Likwidacja szkody kończy się
zatem tzw. szkodą całkowitą. Posiadacz
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pojazdu otrzymuje akceptowalną kwotę,
a na rynek trafia „złomek”, który zostanie odbudowany w sposób chałupniczy,
bo przecież szkoda go jeszcze wyrzucać,
a remont z prawdziwego zdarzenia jest
nieopłacalny.
W 2004 roku na rynku zadebiutował pewien popularny model samochodu. Zrobiło się o nim głośno, bo jeden z potentatów
ubezpieczeniowych zakwestionował pewne rozwiązania konstrukcyjne, wskazując,
że auto jest zbyt drogie w naprawach powypadkowych w stosunku do jego ceny
w salonie. Celowo nie chcemy wskazywać
marki i modelu, bo nie o to tu chodzi. Był
to pierwszy sygnał, że koszty serwisowania stają się zbyt wysokie.
20 lat temu narzekaliśmy, że producenci na złość kierowcom i mechanikom chowają komputery sterujące pracą silnika
gdzieś w okolicy przedniego zderzaka,
tak żeby w razie wypadku wygenerować
dodatkowe koszty. Obecnie konstruktorzy nie muszą się już wykazywać takim
„sprytem”. Coraz więcej dobrze wyposażonych samochodów klasy średniej
ma aktywny tempomat (czyli w atrapie
chłodnicy zabudowany drogi radar), matrycowe światła LED i zestaw pirotechniczny unoszący maskę, aby w razie kolizji z pieszym zminimalizować ewentualne
obrażenia. W zasadzie żaden z wymienionych elementów nie występuje jako tani
zamiennik. Każdą z części trzeba kupować w oryginale, a to przy byle stłuczce
oznacza dodatkowy wydatek rzędu 15–
30 tys. zł. I mówimy tu o cenie wspomnianych trzech elementów, bez kosztów zderzaka, atrap, maski i robocizny.

Fakt trzeci
Niebotycznie wzrastają koszty obsługi
serwisowej. Nie trzeba być znawcą motoryzacji, aby zauważyć, że samochody
5–6-letnie dostępne w ogłoszeniach są
wręcz naszpikowane elektroniką. Klimatyzacja to standard, przy czym od 2017 roku przeszliśmy już na wielokrotnie droższy
czynnik R-1234yf. Coraz większy udział mają modele z dwusprzęgłową skrzynią biegów, w dieslach normą jest filtr cząstek
stałych i układ AdBlue, a w wersjach benzynowych – bezpośredni wtrysk paliwa
i turbodoładowanie.
Zmieniają się także realia okresowej obsługi. Kiedyś obecność łańcucha rozrządu
była olbrzymią zaletą. Obecnie stosowane łańcuchy rozrządu nie wytrzymują nawet połowy tego przebiegu, co dawniej,
a ich umiejscowienie (od strony skrzyni

biegów) wymusza przy okresowej wymianie demontaż całego zespołu napędowego.
Zasymulujmy zatem koszt obsługi 5-letniego samochodu klasy średniej z przebiegiem ok. 200 tys. km. Pod maską 2-litrowy
diesel o mocy ok. 150–170 KM współpracujący z ultraszybką przekładnią dwusprzęgłową. Ponownie nie podajemy marki i modelu, bo chcemy jedynie pokazać
skalę zjawiska i problem.
yy Uzupełnienie klimatyzacji – 500 zł.
 ymiana zestawu sprzęgieł wraz
yy W
z dwumasowym kołem zamachowym – ok. 6000 zł.
yy Wymiana rozrządu – ok. 5000 zł.
yy R
 egeneracja filtra cząstek stałych –
ok. 500 zł.
yy U
 sunięcie luzów w zawieszeniu,
wymiana klocków hamulcowych –
ok. 1000 zł.
yy Wymiana oleju i filtrów – ok. 1000 zł.
Jak łatwo policzyć, po zakupie można
bez problemu dołożyć niespełna 15 tys. zł.
Podkreślamy, że mówimy tu o samochodzie sprawnym, w którym należało jedynie wykonać pewne czynności obsługowe
wynikające ze zużycia eksploatacyjnego.
Podane ceny mają charakter orientacyjny
i dotyczą modelu popularnego, dobrze zaopatrzonego w części zamienne.
W samochodzie porównywalnej klasy
skonstruowanym 20 lat temu podobny
pakiet będzie kosztował nawet trzykrotnie mniej!

Szukamy złotego środka
Osoby, które kupują auta używane, nie
mogą liczyć na żadne promocje i obawiają się nieprzewidzianych wysokich kosztów, które mogą się pojawić w niezbyt
odległej perspektywie. W takim kontekście auta niezbyt drogie w zakupie i serwisowaniu stają się niezwykle pożądane.
Handlarze doskonale wyczuwają koniunkturę rynkową i sprowadzają dokładnie
to, na co jest największy popyt. A popyt jest odbiciem naszych faktycznych
możliwości finansowych, które zapewne są znacznie wyższe niż 20 lat temu,
ale wciąż nie tak duże, jak w krajach Europy Zachodniej.
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Hakerzy atakują elektryki
Popularność samochodów elektrycznych rośnie. Każdego roku powstają też kolejne punkty ładowania, a w gospodarstwach domowych coraz częściej pojawiają się urządzenia
typu wallbox. Jak dowodzą testy penetracyjne firmy Pen Tests Partners, tego rodzaju
infrastruktura umożliwia przestępcom przeprowadzenie cyberataków. – W konsekwencji hakerzy mogą dostać się do kolejnych urządzeń w sieci domowej i firmowej – ostrzegają eksperci ESET.

N

a świecie jeździ już ponad
10 mln samochodów elektrycznych. W marcu bieżącego roku w Polsce zarejestrowanych było nieco ponad
22 tys. takich pojazdów – w tym prawie
połowę stanowią pojazdy hybrydowe typu plug-in. Do dyspozycji właścicieli takich
pojazdów pozostaje w Polsce prawie 1500
publicznych stacji ładujących, a zgodnie
z raportem „Polish EV Outlook” do 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć do niemal 48 tys.
Coraz większe zainteresowanie zyskuje
program „Mój Prąd” – dofinansowania
mikroinstalacji fotowoltaicznych. Część
osób korzystających z tej oferty decyduje
się, aby zasilać z tego źródła domową stację ładowania samochodu elektrycznego.

Poziom zabezpieczeń
domowych stacji ładowania
W ostatnim czasie grupa składająca się
z etycznych hakerów (tzw. hakerzy white-hat) zajęła się szukaniem i zgłaszaniem
luk w zabezpieczeniach przydomowych
ładowarek samochodów elektrycznych.
Jak się okazało, włamanie do systemu stacji ładujących nie było trudne, a dzięki temu hakerzy byli w stanie kontrolować pracę urządzenia. Znacznym ułatwieniem dla
włamujących się do systemu były aplikacja stacji ładującej pojazd oraz dostęp fizyczny do urządzeń sterujących. Po przejęciu kontroli atakujący mieli możliwość
zatrzymania procesu ładowania lub całkowitego zablokowania sprzętu. Natomiast
dzięki włamaniu do publicznej sieci stacji
ładowania atakujący mogli ukraść energię elektryczną kosztem kont kierowców.
Wszystkiemu winne były słabe zabezpieczenia ładowarek oraz brak odpowiednich
aktualizacji, które mogłyby utrudnić atak
cyberprzestępców. Przeprowadzone testy
Adobe Stock
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penetracyjne dowiodły, że w przypadku
zmiany oprogramowania wbudowanego w sprzęt zaatakowana ładowarka może zostać trwale wyłączona lub wykorzystana do zaatakowania innych ładowarek
lub serwerów z nią połączonych.
– W momencie, gdy atakujący przejmie
kontrolę nad wieloma ładowarkami, jego działania mogą spowodować poważne szkody, na przykład może on wykorzystać je do przeciążenia sieci elektrycznej
w niektórych obszarach, a nawet spowodowania przerw w dostawie prądu – informuje Beniamin Szczepankiewicz, starszy
specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Internet rzeczy piętą
achillesową
Gdy stacja ładowania jest połączona z domową siecią Wi-Fi, ryzyko ataku w znacznym stopniu rośnie, a w grę wchodzi nie
tylko uszkodzenie stacji ładowania, ale
również przejęcie kontroli nad innymi
urządzeniami podłączonymi do domowej
sieci, jak np. monitoring, systemy ogrzewania, komputery, i inne urządzenia typu smart home. Dzięki temu cyberprzestępcy mogą przykładowo monitorować
naszą aktywność w ciągu dnia, a włamując się do komputerów lub innych urządzeń osobistych, mogą wykraść nasze dane osobowe, a następnie wykorzystać je
do dalszych przestępstw lub zablokować
istotne dla nas dane, za zwrócenie których
będą żądali okupu.
– Chociaż są to najczarniejsze scenariusze, to ryzyko ataku jest realne. Wynika to
z faktu, że stacja ładowania staje się kolejnym elementem w naszej sieci domowej.
To ogniwo, które bardzo często znajduje
się na zewnątrz budynku, więc atakujący
ma do niego fizyczny dostęp. Dlatego tym
bardziej należy zwracać uwagę na poziom

zabezpieczeń wszystkich urządzeń, które
znajdują się w gospodarstwie domowym
lub należą do tej samej sieci – ostrzegają
specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Testy penetracyjne
a zmiana przepisów
Wobec faktu, że zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest częścią warunków, które powinny spełnić firmy sprzedające domowe
stacje ładowania w Wielkiej Brytanii, ujawnienie znaczących luk w zabezpieczeniach
tych urządzeń spowodowało zaostrzenie
przepisów dotyczących sprzedaży stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Już tej
jesieni brytyjski rząd zamierza wprowadzić nowe przepisy mające na celu dalszą
ochronę konsumentów i systemu energetycznego poprzez podniesienie wymagań
dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego dla punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Chociaż większość podatności na atak została już naprawiona,
a właściciele stacji ładujących zostali powiadomieni o konieczności zaktualizowania swoich urządzeń oraz przeznaczonych
do nich aplikacji, to w dalszym ciągu należy pozostawać czujnym i sprawdzać przed
zakupem, czy dany sprzęt spełnia wymagania i posiada odpowiednie zabezpieczenia.
– Przeprowadzony test dotyczył produktów marek specjalizujących się w urządzeniach służących do ładowania pojazdów elektrycznych, które dostępne są
również w naszym kraju. Decydując się
na zakup, warto wcześniej się rozeznać,
czy produkt, którego kupnem jesteśmy
zainteresowani, nie był bohaterem podobnego testu. Może to pomóc w uniknięciu ewentualnych nieprzyjemności –
podsumowuje Beniamin Szczepankiewicz
z ESET.
www.profiauto.pl

Co roku, zanim jeszcze spadnie śnieg i zima znów zaskoczy drogowców, pojawia się pytanie:
czy należy zmienić opony na zimowe czy może, zamiast regularnie angażować swój czas, lepiej kupić opony całoroczne? Zanim jednak zdecydujemy się zmierzyć z nadchodzącą zimą
w ogumieniu wielosezonowym, warto dowiedzieć się, czym ono właściwie różni się od zimowego oraz które z nich okaże się sprawniejsze podczas deszczu, śniegu i na lodzie.

letnich na zimowe – zignorowanie go grozi wysokim mandatem. Natomiast opony wielosezonowe z powyższym oznaczeniem traktowane są w takiej sytuacji jako opony zimowe,
w związku z czym nie ma konieczności ich wymiany.
Skoro ogumienie całoroczne jest w stanie poradzić sobie z lekkim śniegiem i błotem pośniegowym, to po co właściwie wydawać dodatkowe pieniądze na wyposażenie samochodu w opony zimowe? Chociaż opony całoroczne sprawują się w zimie wystarczająco, nie zawsze są najlepszą opcją dla miejsc, w których występują obfite opady śniegu czy lód. Opony
zimowe, takie jak TOYO OBSERVE S944, zostały zaprojektowane tak, aby radzić sobie w surowych warunkach zimowych i zapewnić możliwie najlepszą trakcję podczas jazdy na śniegu. Ich unikalny skład mieszanki pozostaje elastyczny, nawet gdy temperatura spada poniżej
O°C. Agresywny bieżnik zmniejsza nawarstwianie się śniegu, a jego lamele 3D zapewniają lepszą przyczepność i hamowanie na ośnieżonych, a także oblodzonych nawierzchniach.

W 1977 roku na rynku pojawiła się pierwsza opona całoroczna. Pomysł był prosty – zamiast,
co sezon, zajmować się żmudnym procesem wymiany opon, kierowcy będą korzystać przez
cały rok z jednej opony. Projekt okazał się trafiony, a obecny trend pokazuje radykalny wzrost
popularności tego typu ogumienia w Polsce – w 2020 roku stanowiło ono 16% rynku (dla porównania w 2019 r. było to zaledwie 9%). Czy to dobry kierunek? Oczywiście, jak w większości przypadków, odpowiedź na to pytanie brzmi: „to zależy”. Od czego? Przede wszystkim
od tego, czy warunki zimowe nie okażą się przypadkiem warunkami jesiennymi, bowiem, jak
wiemy, od kilku lat zimy w Polsce to raczej loteria niż gwarantowany rokroczny śnieg. DodatNależy jednak pamiętać, że gdy droga wyschnie, a temperatura wzrośnie, opony zimowe
kowo powinniśmy zwrócić uwagę na to, gdzie i jak dany kierowca jeździ.
zużywają się szybciej niż opony całoroczne i nie zapewniają tak dużej przyczepności, przez
Opony całoroczne, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są do pracy w niemal każdej co prowadzenie oraz reakcja samochodu ulegną pogorszeniu, zatem wymiana na letnie bępogodzie przez cały rok. Specyficzna konstrukcja bieżnika pozwala kontrolować samochód dzie koniecznością.
w trakcie deszczu, lekkiego śniegu, a także sprawdzi się latem. Pomimo tego, że nie są to opony ukierunkowane na konkretny sezon, dobrze sprawdzają się w praktycznie każdych warun- Podsumowując, zarówno opony całoroczne, jak i zimowe mają swoje zalety i obie są dokach jazdy. Ogumienie wielosezonowe pomaga zapewnić stabilne prowadzenie zarówno na brym wyborem na chłodniejsze dni. Podejmując ostateczną decyzję o wyborze opony, warmokrej, jak i suchej nawierzchni. Mniejszy opór toczenia, w porównaniu do opon zimowych, to wziąć pod uwagę następujące kwestie – jeśli dynamicznie pokonywane nieodśnieżone
powoduje dłuższą żywotność bieżnika, dzięki czemu jazda samochodem staje się ekonomicz- trasy to codzienność, a dodatkowo samochód wyposażony jest w silnik o dużej mocy, wtedy
na i wygodniejsza. Niektóre opony całoroczne, np. TOYO CELSIUS AS2, dodatkowo posiada- najbezpieczniej będzie wybrać oponę zimową. Ale jeśli zwykle trasy ograniczają się do miejją tzw. symbol alpejski. Co to oznacza w praktyce? Otóż w części regionów Europy, takich jak skich wycieczek po regularnie odśnieżanych, miejskich drogach, a nadchodząca zima będzie
np. kraje skandynawskie, Niemcy, Austria, Czechy czy Litwa, istnieje obowiązek zmiany opon łagodna, opona całoroczna TOYO CELSIUS AS2 będzie idealnym wyborem.
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Dlaczego nie warto
oszczędzać na
zimowym płynie
do spryskiwaczy?
W opinii wielu kierowców to
woda zmieszana z alkoholem
i dodatkiem detergentów myjących, a więc tak naprawdę cena i jakość nie mają znaczenia.
Okazuje się, że wbrew obiegowej opinii to akurat nie alkohol
jest najważniejszy, a środki go
stabilizujące, i to one w zasadzie mają wpływ na cenę produktu.
Głównym zadaniem alkoholu jest utrzymanie płynności
w ujemnych temperaturach.
Obecnie stosuje się etanol,
chociaż w najtańszych płynach znaleźć można metanol
lub mieszaninę innych alkoholi – takie produkty należy omijać szerokim łukiem.
Zasadniczo każdy zimowy
płyn do spryskiwaczy spełni swoje podstawowe zadanie – to znaczy nie zamarznie
w zbiorniku. No, chyba że pojawiłyby się akurat ekstremalne
mrozy, co obecnie, obserwując zmiany klimatyczne, raczej
nam nie grozi.

Dlaczego więc, kiedy
wchodzimy do samochodu
i próbujemy rozmrozić
szron na szybie, płyn
zamarza?
Gdy spryskujemy płynem zimną szybę, momentalnie odparowuje alkohol, pozostawiając
jedynie wodę, która błyskawicznie zamarza. Dlatego, jeśli producent dodał do płynu
odpowiednie proporcje środków stabilizujących, to można
się spodziewać, że szybkość parowania składników płynu nie
będzie tak dynamiczna. Takie
płyny są niestety z reguły dużo droższe.
Poza tym w płynie znajdziemy środki odpowiadające za
usuwanie zabrudzeń, środki
zapobiegające pienieniu i regulujące korozję. Zadaniem
tych ostatnich jest opóźnienie korozji elementów metalowych.

AdBlue
Obecnie wszyscy obwiniają
silnik spalinowy o nadmierną
emisję gazów cieplarnianych,
ale diesel – oprócz tego – wytwarza sporo sadzy i tlenków
azotów. Aby sprostać rygorystycznym normom emisji

spalin, wymyślono filtry DPF,
zawory EGR i dodatki w postaci AdBlue. Z powodu rosnących cen gazu tej ostatniej
domieszki zaczyna brakować,
a jeśli nie ma wystarczających
ilości towaru na rynku, to jego
cena rośnie.
Norma Euro 6, która weszła w 2014 roku, wymusiła
na producentach zredukowanie tlenków azotu. Zaczęto je
ograniczać za pomocą technologii SCR (selective catalytic reduction). Selektywna redukcja katalityczna polega na
przekształceniu tlenków azotu w nietoksyczny azot i parę. Wszystko dzieje się w katalizatorze wykorzystującym
amoniak jako reduktor. Z uwagi na to, że sam amoniak jest
substancją niebezpieczną,
w pojazdach wykorzystuje
się 32,5-procentowy roztwór
mocznika, czyli tzw. AdBlue.
Jak to działa?
Sterownik SCR zbiera informacje z czujników NOx o ilości tlenków azotu w spalinach
i obciążeniu silnika. Na podstawie tych danych dotryskuje odpowiednią dawkę AdBlue do
katalizatora. Tam, w wyniku reakcji, tlenki azotu zostają rozbite na azot oraz parę wodną

i w całości usunięte ze spalinami.
Bez tego nie uruchomisz
silnika
AdBlue nie jest niezbędny do
jazdy, ale producenci zatroszczyli się o to, żeby selektywna
redukcja katalityczna działała
przez cały czas. Kiedy płynu zabraknie, elektronika uniemożliwi uruchomienie silnika. Dużo
wcześniej na desce rozdzielczej pojawi się komunikat, na
ile jeszcze kilometrów wystarczy płynu. Istnieją możliwości
obejścia systemu oczyszczania
spalin, ale próby takie są nielegalne, ponieważ samochód
nie będzie spełniał norm emisji spalin.
Dlaczego AdBlue drożeje?
Do wytworzenia płynu niezbędny jest amoniak, a do
produkcji amoniaku potrzebny jest gaz ziemny – jego cena cały czas rośnie i rosną też
koszty produkcji. Sytuacji nie
ułatwia popyt, a jeśli popyt
idzie w górę, to ceny również.
Dlatego od kwietnia AdBlue
zdrożał już o 100% i pojawiają
się sygnały, że płynu może zabraknąć – to wszystko komplikuje sytuację na rynku. Grupa
Azoty sygnalizuje, że to jeszcze
nie koniec podwyżek.

Pojazd średnio zużywa ok.
1,5 l płynu katalitycznego na
1000 km. Jego cena obecnie
wynosi ponad 5 zł za litr, tak że
nie są to jakieś olbrzymie kwoty. Większym problemem może okazać się jego dostępność.
Czym zastąpić AdBlue?
Domieszki nie można niczym
zastąpić. W przeciwieństwie
do różnych innych płynów
eksploatacyjnych stosowanych w motoryzacji, AdBlue
ma zawsze identyczny skład.
Nie ma lepszego i gorszego
płynu. Co innego, gdy chodzi
o flotę transportową. Przewoźnicy mogą mieć dostęp
do tańszych odpowiedników
zza wschodniej granicy, ale
w takim przypadku sami sobie szkodzą. Niskiej jakości
produkty mogą wpłynąć na
żywotność systemu SCR.
Gdzie wlewa się AdBlue?
Korek wlewu zazwyczaj znajduje się w okolicach wlewu
paliwa. Ale są też modele,
w których wlew ulokowano
w bagażniku (np. niektóre
modele z grupy VAG). Płyn
ma charakter mocno korozyjny, dlatego przy wlewaniu
należy zachować ostrożność.
Najlepiej w tym celu użyć odpowiedniego lejka i mniejszej

Jak często kontrolować
płyn?
Wiedza na temat płynu jest
bardzo mała. Jeśli nie robimy przeglądów okresowych,
to możemy jeździć na płynie,
który zagraża naszemu bezpieczeństwu. Powinniśmy go
sprawdzać regularnie – dobrą praktyką jest przyjrzenie
się jego parametrom przynajmniej raz w roku. Temperatura wrzenia płynu klasy DOT-4
powinna wynosić co najmniej
Niestety, w skrajnych przy- 230°C, a klasy DOT-5 nie mniej
padkach może całkowicie niż 260°C.
uniemożliwić hamowanie.
Okazuje się, że nawet jeśli Dlaczego należy
należysz do grupy osób, któ- kontrolować płyn
re okresowo kontrolują jakość hamulcowy?
płynu, to nie możesz być do Z badań wynika, że 22% polkońca pewny skuteczności ha- skich kierowców nigdy nie zlemowania.
cało jego wymiany, a w 27%
zweryfikowanych pojazdów
Jak to możliwe?
kwalifikował się on do natychWedług raportu Instytutu miastowej wymiany. Niestety,
Transportu Samochodowe- płyn hamulcowy niezwykle
go cztery na dziesięć popu- mocno wchłania wilgoć z otolarnych płynów hamulcowych czenia. Zjawisko intensyfikuklasy DOT-4 nie spełniało okreś- je się w okresie jesienno-zilonych w normie wymagań, mowym, kiedy w otoczeniu
w tym dwa podczas badania jest więcej wilgoci niż zwykle.
całkowicie odparowały. Kon- Większa ilość wody w płynie
troli poddano m.in. wartość powoduje spadek temperatutemperatury wrzenia i lep- ry jego wrzenia, co bezpośredkość, czyli parametry decydu- nio przekłada się na sprawność
jące o jakości płynu.
hamulców.
butelki. Choć należy mieć na
uwadze, że gdy kupujemy
większy pojemnik płynu, cena jest niższa.

Złej jakości płyn
hamulcowy aż
7-krotnie może
wydłużyć drogę
hamowania!

Piszczący pasek
alternatora
To jedna z najczęstszych usterek zgłaszanych zimą przez kierujących. Pod wpływem warunków atmosferycznych, wahań
temperatury i wilgotności swoją przyczepność zmieniają koła pasowe. Innymi słowy pasek
wielorowkowy piszczy, ponieważ się ślizga. Piszczący pasek
obniża sprawność alternatora
i tym samym akumulator będzie niedoładowywany, a sam
pasek dużo szybciej się zużywa.
W ekstremalnych sytuacjach
zerwie się w najmniej oczekiwanym momencie.
Co należy zrobić?
Przede wszystkim należy
sprawdzić naciągnięcie (nie
może być ani zbyt luźny, ani
za mocno napięty). Jeśli po
regulacji piszczenie nie ustępuje, należy wymienić pasek
i sprawdzić stan kół pasowych.
Zbyt mocno zużyte spowodują, że wymiana paska nie pomoże na długo. Podobnie jak
zastosowanie środków smarnych do poprawy przyczepności. Z reguły tego typu działania mają charakter jedynie
doraźny.

Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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Męska kuchnia

Sałatka

Czego potrzebujemy
2 śledzie solone matias
Pieczone ziemniak i:

z ziemniakami
i śledziem

(na 2 osoby)

wielkości

ZZ2 ziemniaki średniej sa)
jlepiej gala, bellaro
(na
ZZOliwa z oliwek
ZZTymianek
ZZZąbek czosnku
ZZSól, pieprz

Czego potrzebujemy

Salsa:

ZZ1 jabłko ligol
ZZPęczek kopru
e
ZZ2 cebulki czerwon
ek
ór
og
y
ZZ1 zielon
ZZPapryczka chili
ycą
ZZMusztarda z gorcz
ZZŁyżka miodu
ZZSok z limonki
ana (2 duże łyżki)
ZZ18% kwaśna śmiet
pru
ZZOlej z zielonego ko

Dominik Duraj jest szefem
kuchni w restauracji
Młodnik. To restauracja
w katowickich
Panewnikach, gdzie
w otoczeniu zieleni
można zakosztować
kuchni polskiej
oraz europejskiej
w najlepszym wydaniu.
Duraj w 2015 roku jako jeden z nielicznych został nagrodzony trzema czapkami przewodnika Gault & Millau oraz nominowany do nagrody Chef of the Year.
W roku 2017 ten sam przewodnik uznał
go za Szefa Roku Polski Południowej.
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Jak robimy

Kroimy ziemniaki w plastry. Przyprawiamy solą, pieprzem, tymiankiem, polewamy oliwą. Wkładamy do piekarnika na 12–
15 minut w temp. 200 stopni C.
W tym czasie przygotowujemy salsę.
Kroimy jabłko w drobne kosteczki. Skrapiamy sokiem z limonki, żeby nie ściemniało. Obieramy i kroimy zielony ogórek,
wyrzucając miąższ ze środka. Kroimy cebulkę w drobną kostkę i blanszujemy we
wrzątku. Mieszamy całość w naczyniu, doprawiamy miodem, drobno posiekaną papryczką, sokiem i startą skórką z limonki,
dodajemy musztardy z gorczycą. Następnie dodajemy koper, dolewamy oliwy.
Dużą łyżkę śmietany kładziemy na talerzu. Na to dajemy plasterki upieczonych
ziemniaków. Matiasa kroimy na kawałki
i kładziemy na ziemniaki. Na śledzia dajemy salsę, ozdabiamy koperkiem, polewamy olejem z zielonego kopru. Najlepiej
jeść z chlebem.

Smac z nego!
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Dwie
twarze
Dominikany
Części silnikowe
w jakości OEM.
S
S
S

S S S S S S

Ponad 9000 części, aby Twój warsztat działał sprawnie!
Dobrze wiemy, czym powinna charakteryzować się idealna część silnikowa: najwyższą jakością, zgodnością ze wszystkimi wymogami
warsztatowymi oraz sprawną, kompleksową obsługą związaną z produktem. Jednak MAHLE oferuje o wiele więcej – nasze produkty to
także unikalne, nowatorskie rozwiązania. Dzięki nim asortyment części MAHLE nie tylko wpływa na niższe zużycie paliwa i redukcję emisji,
ale stanowi solidny fundament technologiczny dla kombinacji różnych typów napędów, które zdominują branżę samochodową w przyszłości.
Wybierając MAHLE, wybierasz 100% mocy dla swojego warsztatu – dzisiaj i jutro!

Słynie z pięknych plaż, wysokich palm i wyśmienitego jedzenia. Średnia
temperatura oscylująca w ciągu dnia w granicach 30 stopni sprawia, że jest
to istny raj dla spragnionych wypoczynku turystów. Będąc w Dominikanie,
warto jednak poznać jej drugą twarz, a przynajmniej być świadomym tego,
jak wygląda życie poza kurortami.

mahle-aftermarket.com
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Garść informacji geograficznych
Dominikana (oficjalnie: Republika Dominikańska) to drugie pod
względem wielkości państwo na Morzu Karaibskim. Znajduje się na
wschodniej części wyspy Haiti (zajmuje około 2/3 jej powierzchni),
którą dzieli z państwem Haiti. Stolicą kraju jest Santo Domingo.

profistyl życia
Dominikana

Ciekawostki
Jedną z głównych gałęzi lokalnego przemysłu stanowi
przetwarzanie cukru. Przychody kraju bazują również
na górnictwie i turystyce. Do towarów eksportowych
należą m.in. wspomniany cukier, kawa, rum, złoto i srebro.
Świetną pamiątką dla pań z wakacji w Dominikanie
będzie biżuteria z lokalnym, występującym tylko
tam kamieniem larimar. Trzeba jednak pamiętać
o tym, żeby był on opatrzony odpowiednim
certyfikatem/kupiony ze sprawdzonego źródła, bo
nietrudno zafundować sobie podróbkę za krocie.

Jazda bez trzymanki

Targuj się
Nie bez powodu mówi się, że ceny
podawane w dominikańskich sklepach
czy przydrożnych budkach to tzw. ceny
wyjściowe. Warto się targować, bo
Dominikańczycy do granic możliwości
opanowali windowanie wartości
produktów. Finalnie, bez większych
negocjacji, większość pamiątek
można kupić o połowę taniej.

W Dominikanie zasada podróżowania jest jedna: brak zasad. Wszyscy jeżdżą
jak chcą, a samochód może prowadzić każdy, kto przynajmniej kilka razy jeździł
z osobą, która ma prawo jazdy. Podróż pod prąd na autostradzie pod okiem
ustawionej na poboczu policji? Nie ma problemu. Wszyscy są zgodni: po co
jechać objazdem, skoro wymagałoby to nadłożenia około 10 minut drogi?
Samochodowa ciekawostka: urzędowe tablice rejestracyjne montowane są jedynie
z tyłu pojazdów. Z przodu każdy może mieć, co chce. Dlatego często widywane są
tablice francuskie czy niemieckie – wzrasta wówczas status społeczny właściciela
auta, ponieważ posiadanie tego typu tablicy oznacza, że prawdopodobnie był on
w Europie. A Dominikańczycy Europę lubią zdecydowanie bardziej niż Amerykę.

Glony kontratakują
Przed wyjazdem do Dominikany warto zapoznać się z tematem
glonów. Są takie pory (np. początek września), gdy praktycznie
zalewają one plażę. Lepiej nie jechać z nadzieją, że „jakoś to będzie”
czy „może wcale nie będzie tak źle”. Będzie. Choćby obsługa hotelowa
starała się nie wiadomo jak bardzo – natura wie swoje. W takim
przypadku fanom kąpieli pozostaną tylko te na rajskich wyspach
(absolutnie nie wliczają się w to plaże przy hotelach) oraz w basenach.

Pomimo biedy
Kostaryka, Jamajka, Dominikana – to trzy państwa, w których żyją najszczęśliwsi ludzie na świecie. I rzeczywiście,
uśmiechu i radości życia Dominikańczykom odmówić nie można. Jeśli pojawia się z czymkolwiek problem, pomaga
tylko bycie miłym – nerwami nie zdziała się w Dominikanie kompletnie nic. Dominikańczycy lubią ludzi sympatycznych
i przyjaźnie nastawionych. Jeśli potrafisz powiedzieć choć kilka słów po hiszpańsku, z marszu staniesz się ich „amigo”.
Warto jednak mieć na uwadze, że prawdziwe życie zaczyna się tutaj poza kurortami. Według tubylców co trzeci obywatel
Dominikany nie ma pracy, a przeciętna pensja oscyluje w granicach 300 dolarów. Bieda jest wszechobecna i widoczna
gołym okiem – ulice są brudne, śmieci często znajdują się wszędzie, z wyjątkiem przeznaczonego na nie kosza. Jeżeli
lubisz poznawać miejscową kulturę i coś więcej poza hotelowymi atrakcjami i wycieczkami organizowanymi przez
biuro podróży, wybierz się tam, gdzie turyści zwykle nie chodzą, i poznaj prawdziwe życie Dominikańczyków, którzy,
mimo że mają mało, znajdują siłę, aby się stale uśmiechać. I są jednymi z najszczęśliwszych ludzi na świecie.

Natalia
Piskorz
PR manager
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Połączenie w świecie

luksusu
Consistent Quality.
Full Stop!

Części zamienne febi do układu hamulcowego
• Szeroki asortyment części układu hamulcowego obejmujący ponad 2 750
elementów ciernych hamulca
• Pokrycie 98% wszystkich popularnych samochodów produkcji europejskiej i azjatyckiej (wprowadzonych na rynek od roku 2000)
• Dobór materiałów i badanie jakości zgodne z wymaganiami specyfikacji OE
• Wszystkie elementy układu hamulcowego to połączenie osiągów, komfortu
jazdy i trwałości
Twój Numer 1 w hamulcach

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY

www.febi.com

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

W ostatnim czasie, nie tylko w świecie zegarmistrzostwa, bardzo popularnym zjawiskiem jest
współdziałanie marek na co dzień działających w zupełnie innych dziedzinach. Taka współpraca
zawiązała się między dwoma markami będącymi pod względem osiągnięć, techniki i prestiżu,
ale też cen, niedoścignionymi wzorami w swoich dziedzinach: Rolls-Royce i Bovet.
Materiały prasowe
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Zegarmistrzostwo na
najwyższym poziomie
Firma Bovet ma za sobą długie, dość zawiłe, ale i ciekawe dzieje. Jean-Frédéric Bovet był zegarmistrzem działającym pod
koniec XVIII wieku w Szwajcarii. Co było
wówczas naturalne, jego syn, Édouard
Bovet, ukończył także praktykę zegarmistrzowską, a wkrótce potem przeprowadził się do Londynu. W 1818 roku został wysłany do Chin, aby tam naprawiać zegarki.
Édouard Bovet po powrocie do Fleurier
w 1822 roku rozpoczął samodzielną działalność. Produkował na początku klasyczne, ale luksusowo wykończone zegarki kieszonkowe. Stały się one znane w Chinach,
gdyż kraj ten był wówczas dla firmy działającej pod marką wywodzącą się od nazwiska jej założyciela głównym rynkiem
zbytu. Ciekawostką jest fakt, że Édouard
Bovet w 1830 roku wsparł separatystyczny ruch występujący przeciw pruskim władzom. W 1840 roku firma została nazwana

profistyl życia
męskie gadżety

Bovet Frères et Cie, a jej wartość wyceniana była już na ponad milion ówczesnych
franków. Przedsiębiorstwo Bovet rozkwitło, gdy kanton Neuchâtel stał się niezależny, a handel oparty na eksporcie zegarków na rynek chiński był z sukcesami
kontynuowany.
Édouard Bovet zmarł w 1848 roku, a jego spadkobiercy niestety stracili zainteresowanie zegarmistrzostwem. W 1901 roku
firma została sprzedana braciom Leuba.
Później, w 1928 roku, akcje Boveta zostały
wchłonięte przez Ebauches SA, a w 1948
roku wyposażenie zegarmistrzowskie
i prawo do używania nazwy Bovet trafiły do firmy Favre-Leuba. Produkcja zegarków Bovet zakończyła się w 1950 roku.
Marka Bovet została odrodzona we Fleurier w 1989 roku – kupił ją znany w branży Michel Parmigiani. Niestety, z różnych
względów nie mógł poświęcić odpowiedniej ilości czasu i środków na ponowne
uruchomienie marki Bovet. Z tego powodu nowymi właścicielami stali się Roger
Guye i Thierry Oulevay. Mimo prób i no-

wych projektów zegarków, im także nie
udało się zaistnieć z tą marką szerzej na
rynku, co spowodowało kolejne zmiany
właścicielskie. W lutym 2001 roku Pascal
Raffy przejął kontrolę nad firmą, skupiając się na jej unikalnych, rozpoznawalnych
wyróżnikach, co przyniosło oczekiwane
efekty. Raffy rozbudował firmę, nabywając
udziały w Aubert Complications i STT z Tramelan. Te zakupy dały marce Bovet silną
pozycję i własną bazę produkcyjną. Możliwości zostały wykorzystane! Dziś marka
Bovet jest postrzegana jako luksusowa,
a jej wyjątkowe zegarki prezentują najwyższy poziom zegarmistrzostwa zarezerwowany dla grupy produktów nazywanej Haute Horlogerie.

spersonalizowane do granic możliwości.
Wykorzystano ponad 1800 zupełnie nowych części stworzonych specjalnie dla
tego pojazdu. Jedną z nich jest… zegarek Bovet.
Poza lodówką pod wymiar ulubionej
butelki szampana, tył samochodu zajmuje zaawansowany pakiet rozrywkowy dla
przyjaciół. Znajdziemy tu obrotowe fotele, parasol i luksusowy „zestaw piknikowy”.
To na dziś najdroższe nowe auto w historii
motoryzacji. 12 cylindrów podwójnie doładowanego silnika generuje wedle producenta wystarczającą moc, by samochód
miał komfortowe osiągi. Niemal 6-metrowe auto sunie po szosie niczym jacht przez
fale, co nie dziwi jako skojarzenie z racji
tylnej części wykonanej na wzór pokładu
luksusowego jachtu.

Ultraluksusowe,
niepowtarzalne samochody

Element deski rozdzielczej
i w pełni funkcjonalny
zegarek na rękę

Druga marka to absolutny szczyt w dziedzinie motoryzacji – brytyjski Rolls-Royce.
Dziś należy on do niemieckiego koncernu

Zegarki Bovet stające się wyposażeniem
samochodu to nie tylko hiperluksusowy
gadżet. Są one zarówno elementem wystroju deski rozdzielczej, jak i w pełni praktycznymi zegarkami na rękę.
Zegarki stworzono z myślą o obu płciach.
Każdy z modeli jest dwustronny, a jego elegancka, klasyczna koperta jest wykonana
z 18-karatowego białego złota. Średnica
koperty to 44 mm – musi pasować do otworu w kopicie Rolls-Royce’a. Grubość to
BMW, ale nadal produkuje ultraluksuso- jedynie 14 mm. Wersja męska ma na tarczy
we, niepowtarzalne samochody będące wyznacznikiem trendów, synonimem
najwyższej jakości wykonania, niezwykle
urzekającego rzemiosła i spersonalizowanego luksusu. Mówiąc Rolls-Royce, myślimy o wycinku najbardziej luksusowych samochodów osobowych na świecie.
A zatem mamy dwie marki jak mało które dbające o detale wykonania, szczegóły
wzornicze, rzemieślnicze „perełki” i zadowolenie klienta. Owocem tej współpracy
jest zegarek naręczny będący jednocześnie częścią wyposażenia – elementem
kokpitu bajecznego wręcz samochodu
Rolls-Royce Boat Tail. To wyjątkowy i niesamowity pojazd typu kamper za ponad
100 milionów złotych. Owoc wskrzeszonego działu karosowania RR Coachbuilding. Prace nad tym samochodem trwały
od 2017 roku. Mimo że bazą do budowy
był flagowy model Phantom, to auto jest
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wzór wykonany z takiego samego drewna, jak to na tylnej części karoserii auta.
Na mostku tourbillonu znajduje się ręcznie wyrzeźbiona postać Spirit of Ecstasy.
Tył zegarka męskiego, czyli wersja na rękę, to awenturynowa tarcza i realistyczny wizerunek samochodu w takim kolorze, jak jego oryginalna, pełnowymiarowa
wersja. Powierzchnie koperty są polerowane na wysoki połysk. Wersja damska
ma na kopercie wygrawerowane ozdobne wzory. W wersji kokpitowej tarcza jest
taka jak w modelu męskim. Po odwróceniu naręczna wersja jest przygotowana
pod gusta właścicielki. W tym wypadku
na tarczy z masy perłowej jest namalowany bukiet kwiatów, jak również miniatura
Rolls-Royce’a Boat Tail.
Oba modele Bovet 1822 to nie tylko zegarki z kokpitu, ale również wyroby do założenia na rękę. W razie konieczności mogą być używane jako zegarki biurkowe czy
nawet kieszonkowe. Najciekawsze wydaje
się jednak zastosowanie ich jako elementu
kokpitu. Umożliwia to tytanowo-aluminiowy uchwyt. Dzięki stabilnej, pionowej pozycji zegarka dobry wpływ na dokładność
działania możne mieć specjalnie dla niego zaprojektowany 60-sekundowy tourbillon. Przy takiej formie użytkowania przyda się także aż 5-dniowa rezerwa chodu.
Imponujące auto i niezwykły zegarek –
duet idealny!

Adrian Szewczyk
Tekst pierwotnie ukazał się w magazynie
„Zegarki i Pasja”, www.zegarkiipasja.pl.
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Trening
funkcjonalny
1. Wykrok ze stepu
– Odchyl plecy do tyłu
– Staraj się zachować kąt prosty
w obu stawach kolanowych
– Wykonaj po 12 powtórzeń
na każdą stronę

Poprzez wykonywanie ćwiczeń trening funkcjonalny ma za zadanie
usprawnić czynności wykonywane w życiu codziennym. Ćwiczenia
imitują naturalne codzienne ruchy, a obciążenie wzmacnia nasze
mięśnie. Trening wywodzi się z rehabilitacji medycznej, ale obecnie
ma zastosowanie również w planach treningowych sportowców.
Jego atutem jest praktyczność, łatwość wykonania oraz brak
konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu.

2. Bieg w podporze
– Ustaw dłonie pod barkami

Trening został przygotowany przez Dariusza Madeja
oraz Tobiasza Witek ze Studia GTS w Katowicach.
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– Ugnij ręce w łokciach
– Zrób 3 serie po 30 sekund
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3. Szeroki przysiad

6. Pompki

– Utrzymuj proste plecy

– Podczas wykonywania ćwiczenia
utrzymuj proste plecy

– Aby utrudnić zadanie, jedną nogę
postaw na podwyższeniu

– Aby utrudnić ćwiczenie,
podnieś jedną z nóg

– Twoje zadanie to 12 powtórzeń
na każdą nogę

– Zrób 3 serie po 20 powtórzeń

7. Pompki szwedzkie

4. Swing

– Ugnij kolana i skrzyżuj stopy

– Ruch wykonujemy z bioder

– Nie pochylaj się do przodu

– Nie używaj mięśni nóg

– Schodź nisko, aż do
pełnego zgięcia łokci

– Spróbuj również wykonać
ćwiczenie oburącz

5. Wiosłowanie

8. Krzesełko

– Znajdź dogodne miejsce do
zawieszenia gumy oporowej

– Zachowaj kąt prosty w kolanach

– Wykonując ćwiczenie, nie
pochylaj się do przodu

– Dla utrudnienia znajdź obciążenie
– Wytrzymaj 3 serie po 30 sekund

– Wykonaj 3 serie po 15 powtórzeń

84 	

www.profiauto.pl

85 	

www.profiauto.pl

profiPartnerzy

profiPartnerzy
Auto Complex

Ryzyko się opłaciło
Robert Skonecki i Robert Zieliński przez wiele lat pracowali w sklepie motoryzacyjnym. Praca pewna, ale nie dawała satysfakcji. Denerwowało ich, że firma nie rozwijała się. Postanowili więc założyć własną. I tak w 2013 roku powstał Auto Complex w Brodnicy. Dziś wiodąca hurtownia na lokalnym rynku.

Robert Skonecki (z lewej) i Robert Zieliński

my szybko i jest bardzo duży asortyment –
mówią właściciele.
Firma jest znana na lokalnym rynku nie
tylko ze swojej działalności, ale także ze
wspierania inicjatyw sportowych. Sponsoruje AutoComplex Rally Team, który
startował z sukcesami w lokalnych rajdach,
drużynę piłki nożnej, a także grupę dzieciaków w wieku 4–12 lat, które jeżdżą na
motorach crossowych.

P

rzez 17 lat pracowałem w sklepie motoryzacyjnym, byłem na
kierowniczym stanowisku, znałem dobrze rynek, więc nie był
to skok w nieznane. Ale oczywiście nie byłem pewien, czy to się uda.
Odwagi dodawała mi rodzina – wspomina
Skonecki, współwłaściciel Auto Complexu.
– Ja bardzo ryzykowałem, bo mieliśmy
wtedy dwuletnią córkę Amelię i w drodze syna Tomasza. Ale żona mocno mnie
wspierała, zachęcała do tej decyzji – dodaje Zieliński, współwłaściciel firmy.
Początki hurtowni przy ul. 18 Stycznia
były trudne, ale szybko zaczęła się rozwijać. Już po trzech latach musieli powiększyć powierzchnię magazynową do 500
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metrów kw. Niedługo potem i tak okazała się za mała, więc otworzyli kolejną –
przy ul. Wybickiego. Dziś w tej pierwszej
lokalizacji jest sklep, a w drugiej duża hurtownia. Ale niebawem na działkę w jej sąsiedztwie wjadą maszyny budowlane. –
Przygotowujemy się do kolejnej inwestycji,
to będzie połączenie funkcji magazynowych i biurowych z mieszkalnymi – zdradza Skonecki.
Panowie podzielili się pracą w ten sposób, że Skonecki zajmuje się zamówieniami, oprogramowaniem, szeroko pojętą logistyką. Zieliński – sprzedażą. Często
można go też spotkać za ladą. – Zatrudniamy 12 osób, w tym troje pracuje z nami od
początku powstania firmy. Ale każda pa-

Żona Roberta Skoneckiego, Justyna,
zaangażowana jest w marketing i promocję firmy, realizuje też lokalnie projekty marketingowe ProfiAuto. 23-letni
syn Jakub pracuje w dziale sprzedaży.
Może przejmie stery po ojcu? 17-letnia
córka Weronika uczy się w Technikum Logistycznym i ojciec ma nadzieję, że dołączy do firmy.

Z kolei Robert Zieliński i jego żona Karolina – nauczycielka i logopeda – spodziewają się kolejnego dziecka.
– Z perspektywy tych ponad ośmiu lat
już wiemy, że warto było zaryzykować –
porzucić stabilizację i sięgnąć po więcej:
samodzielność i rozwój. Gdybyśmy mieli
podjąć taką decyzję drugi raz, zrobilibyśmy to samo – podkreślają zgodnie właściciele.

ra rąk się liczy. Obsługujemy 21 serwisów
ProfiAuto Serwis plus niezrzeszone warsztaty. Na powierzchni 800 metrów kw.
mamy w bezpośredniej sprzedaży 25 tys.
części, a w ciągu czterech godzin jesteśmy
w stanie zaoferować ponad 350 tys. części
– mówią panowie.
Uważnie przyglądają się rozwojowi rynku aut elektrycznych, inwestują w szkolenia dla mechaników. – To perspektywiczny
rynek, trzeba go śledzić – mówią.
Auto Complex współpracuje z ProfiAuto od początku istnienia. – Podoba nam
się takie podejście do współpracy. Mamy
dużą samodzielność, możemy korzystać
z usług innych dostawców. Świetnie zorganizowana jest logistyka – towar dostajewww.profiauto.pl
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Tomasz Łukasik

Jubileusz
serwisu

Serwis samochodowy Tomasza Łukasika z Makowic obchodzi w tym roku 10-lecie
istnienia, a jego właściciel – 20-lecie pracy w branży motoryzacyjnej.

P

an Tomasz, zanim otworzył
swój warsztat, pracował w Autoryzowanych Stacjach Obsługi. – Pracy było dużo, ale nie za
bardzo przekładało się to na finanse. Dlatego postanowiłem otworzyć
swój warsztat. Najpierw to były dwa stanowiska, ale szybko zatrudniłem pracownika i doszły kolejne dwa stanowiska. Na
szczęście nigdy nie musieliśmy czekać na
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klientów, zawsze była do nas kolejka –
wspomina.
Po pięciu latach funkcjonowania zaczęło się robić za ciasno, więc Tomasz Łukasik
postanowił ruszyć z budową nowego serwisu. Dwa lata temu przenieśli się do niego. Lokal robi duże wrażenie: sam warsztat
ma ok. 400 metrów kw., dwa stanowiska
do naprawy samochodów plus cztery podnośniki, biuro, poczekalnia dla klientów,

samochody zastępcze, laweta dostępna
przez 24 godz. na dobę. – Rozszerzyliśmy
też działalność. Dziś to nie tylko mechanika i elektromechanika, ale także serwis
ogumienia i naprawa klimatyzacji – dodaje pan Tomasz. Serwis ma zamiar nadal się
rozwijać – w planach jest otwarcie nowoczesnej stacji diagnostycznej.
Serwis zatrudnia obecnie czterech specjalistów i, zdaniem Łukasika, oni są naj-

www.profiauto.pl

większym atutem serwisu. – Udało nam
się zatrudnić najlepszych. Staraliśmy się
dopracować nasz system obsługi klienta
do perfekcji i możemy zaoferować najwyższy poziom usług, a także kompleksową
i miłą obsługę. Różnego rodzaju naprawy
to dla naszych pracowników nie tylko praca. To przede wszystkim ich wielka pasja,
dzięki czemu chętnie uczestniczą w szkoleniach i kursach, stale podnosząc swoje
kwalifikacje. Potrafią doskonale odgadywać potrzeby klientów, służąc fachowym
doradztwem na każdym etapie zakupu.
– Od 2017 roku należymy do sieci Profi
Auto Serwis, która zrzesza najlepsze sklepy i hurtownie motoryzacyjne oraz serwisy samochodowe w kraju. Przekonał nas
do tego partner, z którym współpracowaliśmy od wielu lat – Auto Centrum Matusiewicz. Mamy dzięki temu duże wsparcie
w postaci nowoczesnych urządzeń i narzędzi, a także błyskawiczny dostęp do tysięcy części. Cieszę się też prestiżem znanej
ogólnopolskiej marki, mam zagwarantowaną stabilność i terminowość dostaw –
dodaje Łukasik.
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lista naszych partnerów
DOLNOŚLĄSKIE
Bielawa AUTO EXPERT Parkowa 14, 78 264 10 20, expert‑24.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, www. tmparts.pl
Lubań REMI Dąbrowskiego 39, 513 606 300, remi24.eu
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
Oława AUTO KOMFORT BIS Łagodna 16, 512 283 660,
autokomfortbis.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 MAR Płókarz 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 TM PARTS Skarżyska 4, 507 230 383, www. tmparts.pl
Wrocław CAR‑ZONE Rogowska 147, 71 357 69 02, 88 898 97 77,
car‑zone.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
AUTO COMPLEX Wybickiego 3, 56 649 87 69,
autocomplex.eu
Chełmno ARMAR Łunawska 2, 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
Mogilno EURO-HURT Powstańców Wielkopolskich 44,
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
auto-mar Grudziądzka 140, 56 657 55 98, auto‑mar.com.pl
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Tuchola Auto-Strefa Słoneczna 1, 52 334 17 51,
autostrefa‑profi.pl
Wąbrzeźno ARMOT Wolności 4, 56 688 01 70, armotparts.pl
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
Międzyrzecz AUTO‑JAREx ks. Skargi 6, 50 160 52 28,
autojarex.pl
Nowa Sól Zawodny os. 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
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
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
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
Widawa MIRBAR Sieradzka 37, 43 672 10 43, oponywidawa.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‑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
Mszana Dolna CAREX NR 1 Orkana 5, mszana@carexnr1.pl,
carex.auto.pl
Nowy Sącz CAREX NR 1 Klasztorna 45A, 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 Aleje Jerozolimskie 476, 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
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
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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
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
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 Państwa
Polskiego 34, 88 898 90 81, automichas.pl
Grajewo AUTO CZĘŚCI MICHAŚ Osiedle Południe 26A,
86 272 68 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 MOTO‑GAWIN Kalwaryjna 10a, 609 543 682, motogawin.pl
Bytów Dan‑ Car Przemysłowa 40, 59 721 24 80, dancar.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
Kwidzyn AUTO‑CZAR Spacerowa 7, 55 279 42 60, autoczar.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 Gdański BIG‑MOT Grunwaldzka 107, 58 692 14 99,
bigmot.pl
Puck A
 UTO‑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
MOTO JACK Wł. Jagiełły 2, 58 563 03 35
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Stegna KM AUTO CZĘŚCI Gdańska 17, 55 247 64 39, km.auto.pl
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 Górnicza AUTO‑PARTS Majewskiego 220a,
32 260 05 89, auto‑parts.pl
Goczałkowice‑Zdrój GO‑WEST Uzdrowiskowa 4a,
32 750 57 40, go‑west.ig.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‑Zdrój 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
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 DARMA Paprocańska 72, 729 053 224, darma.com.pl
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
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
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, unicarelk.pl
Giżycko AUTO LECH Romualda Traugutta 5, 87 428 53 73,
autolech.info
Gołdap AUTO REFLEX Kolejowa 4, 790 575 151, autoreflex.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 al. Wojska Polskiego 7A,
600 977 149, czesci‑woznicki.pl
Lidzbark AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Hallera 3, 608 809 187,
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 Brems Hurtowa 2, 570 102 081, brems.eu
Kostrzyn Wielkopolski MOTO‑CAR Okrężna 18,
61 639 47 25, moto‑car.net
MOTO‑CAR Półwiejska 1, 60 522 28 01, moto‑car.net
Krotoszyn M‑ MOT Bolewskiego 25, 62 738 57 87, m‑mot.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
Pecna MOTO-CAR Główna 11, 61 221 24 00, moto-car.net
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
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 Szczeciński ARIS AUTO Różana 2, 91 578 35 44,
aris.auto.pl
WIECZOREK I SYN Kwiatowa 9, 537 330 780,
wieczorekisyn.pl
Szczecin JARECKI CZĘŚCI SAMOCHODWE
Langiewicza 1, 505 026 123, jarecki.szczecin.pl
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

www.profiauto.pl

