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! Anvelope 
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dente uºoare
! Brokeri
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! Dezmembrãri
! Food stops
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! Piese ºi

accesorii
! Rent-a-car

! Second hand
! Service-uri
! Spãlãtorii
! ªcoli de ºoferi
! Taxi
! Tractãri
! Tuning
! Vulcanizãri

Luna cadourilor
Nici nu a început bine luna decembrie ºi, cu o surprin-
zãtoare punctualitate, Poliþia s-a grãbit sã iasã pe strãzi
mânatã fiind de un entuziasm deloc dezinteresat. Bine-
înþeles, vorbim despre un interes strict profesional, acela
de a puncta din timp eventuala necunoaºtere a noului cod
rutier care a intrat în vigoare începând cu aceastã lunã.

Deºi ni s-a spus cã va exista o perioadã de tranziþie în
care ºoferii nãzdrãvani vor fi doar avertizaþi pentru a-ºi
însuºi punctual fiecare greºealã, iatã cã socotelile de
la secþie nu se potrivesc cu cele din... trafic iar amenzile
ºi suspendãrile de permise au început sã curgã din
belºug, probabil pe fondul dãrniciei care caracterizeazã
luna cadourilor. 

Dacã în ºcoala generalã aþi avut puncte scãzute la
aritmeticã, iatã cã acum aveþi ocazia sã vã reacomodaþi
cu calculele simple, exersând în special adunarea.
Pânã la 15.

Pentru a pãstra carnetul în siguranþa propriului buzunar
ºi a nu fi penalizati cu 2, 3 sau mai multe puncte alãturi
de amenzile aferente, ºoferii bucureºteni trebuie sã se
(re)înveþe foarte repede cu purtatul centurii de siguranþã,
cu circulaþia regulamentarã pe linia de tramvai, fãrã a
depãºi coloana opritã la stop prin stânga refugiilor, cu
parcarea regulamentarã precum ºi cu nedepãºirea
vitezei legale. Vremurile când dãdeaþi pe gât �doar o
bere� înainte de a vã urca la volan au rãmas doar
amintiri, în timp ce o harababurã generalã s-a instalat
în traficul bucureºtean din toate punctele de vedere.

Nu vrem sã fim acuzaþi cã punctãm doar elementele
negative, deci iatã ºi veºtile bune: posibilitatea
rezolvãrii amiabile a accidentelor uºoare (care încã nu
funcþioneazã practic din cauza lipsei formularelor
specifice), plata amenzilor direct la agentul de circulaþie,
precum ºi posibilitatea folosirii libere a detectoarelor de
radar (de pe 1 decembrie acestea nu mai sunt ilegale ºi
nu vor mai fi confiscate de cãtre agenþii ofticoºi). Jocul
de-a ºoarecele ºi pisica poate începe!

Fiind pe punctul de a intra în UE, în prag de an nou, în
luna cadourilor, cu mic cu mare, toþi ºoferii au primit în
dar un nou cod rutier. O epocã s-a încheiat. Punct(e)
ºi de la capãt...

PS: ...nu de alta, dar dupã cum aþi observat, deja am
acumulat prea multe puncte ºi trebuie sã stãm �la boxe�
pânã numãrul urmãtor! Pânã atunci însã, echipa AUTOspot
vã doreºte tuturor Sãrbãtori fericite ºi La Multi Ani! 
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�Pariem cã un Touareg
poate tracta un Boeing 747?�
�Un avion de 155 de tone?!
Niciodatã!�Sigur poate!�
Acest schimb de replici între
doi angajaþi Volkswagen, se pare
cã a fost pus în aplicare. În cele
ce urmeazã vã prezentãm pe
scurt incredibilul eveniment.

În urma pariului, un echipaj
Volkswagen a folosit sistemul
de prindere al modelului Touareg
V10 TDI pentru a ancora o
aeronavã Boeing 747. Rezul-
tatul omologat: automobilul din
segmentul SUV a tras avionul
farã nici un fel de probleme.
Evenimentul �Touareg tracteazã
Boeing 747� a avut loc pe
Aerodromul Dunsfold, aflat la
65 kilometri de Londra.

Pentru ca modelul
Touareg V10 TDI, ce dezvoltã o
putere de 313 CP ºi un cuplu
impresionant de 750 Nm, sã

fie capabil de a tracta uriaºa
aeronavã, primul prag de tre-
cut a fost creºterea greutãþii
acestuia. A fost adãugatã o
masã suplimentarã de 4.345
kilograme! Greutatea totalã a
modelului Touareg: 7.030
kilograme. Distribuþia masei:
2.755 kg pe axa faþã, 4.275
kg pe cea spate. Exceptând
aceste modificãri, Touaregul
nostru nu a mai suferit nici
un fel de schimbãri majore.

În urma acestor pregãtiri,
s-a utilizat controlul tracþiunii
prin alegerea setãrii LOW din
consola centralã, ceea ce a
redus viteza în regim off-road.
Astfel, forþa de tracþiune a
fost distribuitã în mod egal
între cele douã axe. Rezultatul,
de-a dreptul impresionant:
Maºina a reuºit sã miºte imensa
aeronavã pe o distanþã de
150 m cu o vitezã de 3 km/h.

www.autospot.ro
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Touareg vs. Boeing 747

Dacia, împreunã
de 40 de ani!

Luna aceasta cei de la
Dacia au sãrbãtorit împlinirea
a 40 de ani de când sunt alã-
turi de români, cu bune ºi
rele. O firmã care de cele mai
multe ori a reprezentat
România atunci când era
vorba despre industria auto-
mobilisticã. Astfel, pânã pe 18
decembrie, dacã eºti pose-
sorul unui autovehicul Dacia,
vino la oricare dintre show-
room-urile Dacia pentru a
celebra acest eveniment!
Simpla ta vizitã îþi poate
aduce un CD cu cele mai fru-
moase melodii din ultimele
patru decenii.

Nagare, noul
concept Mazda

Mazda pregãteºte pentru
sfâºitul de an un nou concept
inovator. Acesta va fi prezen-
tat la cel mai mare show auto
al sfârºitului de an, Los
Angeles International Auto
Show. Proiectul se va numi
Nagare ºi va fi primul indiciu
cu privire la aspectul noilor
generaþii de maºini ce vor
purta logoul Mazda. Nagare
urmeazã altor concepte ale
japonezilor, maºini care s-au
numit Sassou, Senku, sau Ka-
bura ºi au fost prezentate la
târgurile auto din anii trecuþi.



Începând cu anul 2007,
Porsche România, importatorul
mãrcilor Skoda, Volkswagen,
Seat, Audi ºi Porsche îºi va
adãuga în portofoliu ºi mãrcile
premium Bentley ºi Lamborghini.

Producãtorul german va cons-
trui un showroom pentru mãrcile
Bentley ºi Lamborghini în apro-
pierea sediului sãu central din
cartierul bucureºtean Pipera.

Reprezentanþii Porsche

România au declarat la
începutul anului cã mãrcile
Bentley ºi Lamborghini vor
avea showroom-uri proprii în
þarã, doar în momentul când
grupul Volkswagen va fi sigur cã
românii vor cumpãra anual 40
de maºini ale acestor branduri.

Însã, oficialii Porsche
România au menþionat cã dupã
ce reprezentanþii de la Bentley
ºi Lamborghini au vizitat

România s-au decis sã deschidã
puncte de vânzare proprii,
fãrã a mai þine cont de cele
40 de unitãþi fixate ca limitã.

Astfel, se pare cã odatã cu
intrarea în UE, românii vor
dispune de showroom-uri pro-
prii ale unor mãrci exclusi-
viste, mãrcii care comercia-
lizeazã automobile, cu valori
care depãºesc uºor suma de
100.000 de euro.

Cei de la Renault s-au ho-
tãrât sã aducã o nouã îmbunã-
tãþire celui mai de succes model,
Megane, lansând astfel Megane
GT ºi Megane F1 Team R26.

Renault Megane GT, a fost
deja prezentat în avanpremi-
erã la Paris ºi este destinat
celor care-ºi doresc o
maºinã cu caracter
sportiv, dar care sã
pãstreze caracteristi-
cile unui vehicul
liniºtit, pentru o uti-
lizare zilnicã. Concret,
Megane GT se situeazã
sub sportiva RS, atât ca putere
a motorului, cât ºi ca dotãri.
Este disponibil cu douã propul-
soare, un 2.0 turbo, pe benzinã,
de 165 CP, ºi un 2.0 dCi diesel,
de 150 CP, ambele existente
deja în oferta Megane. Noul

GT va înlocui astfel echiparea
Dinamique, având un design
propriu, evidenþiat ºi de sigla
GT. Are, de asemenea, dispo-
nibile ambele caroserii hatch-
back, în 5 uºi ºi coupe. Chiar
ºi aºa, mult mai �rea� este

cealaltã versiune
lansatã de

Renault, Megane F1 Team R26,
un veritabil hot-hatch care are
destul de puþine în comun cu
modelul obiºnuit. Construitã
pe ºasiul Cup, destinat com-

petiþi-
ilor sportive, F1 R26 este
disponibil numai în versiunea
coupe, în 8 culori distincte de
cele de serie, pe spoilere ºi
pe plafon având aplicate ele-
mente grafice cu simbolisticã
F1. Motorul 2.0 turbo oferã
230 CP ºi 310 Nm, iar acceler-
aþia 0-100 km/h este de 6,5s.

Dacã GT se va apropia ca
preþ de zona în care s-au vândut
cele douã motoare pe gama
Megane, F1 R26 va avea un
preþ de aprox. 30.000 de euro.

www.autospot.ro
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din 2007, oficial în România
Bentley ºi Lamborghini

GT ºi F1 R26 de la Renault



Trãim într-o lume în care
muzica este una dintre
cele mai bune �metode�

de a ne relaxa, de a comunica
sau chiar de a percepe anu-
mite momente în diferite
feluri.

Muzica, este unul dintre
puþinele lucuri care reuºesc sã
mã relaxeze sau chiar sã mã
facã sã uit de anumite
momente mai puþin plãcute.
La fel ca în orice domeniu, ºi
în �industria muzicalã� existã
zeci de gusturi, sute de pãreri
ºi mii de �melodii�. Sunt unii
care preferã muzica veche,
ghidându-se dupã zicala
�oldies but goldies�, sunt cei
care preferã muzica neagrã,
hip hop, care trãiesc dupã

zicala �tough life�, ºi ar mai fi
aceia care preferã DEEA, cei
care considerã cuvinte ca
�Bamboo�, �Cabaret�,
�Fratelli�, literã de lege.

Dar în opinia mea, cea
mai frumoasã categorie este
cea în care �muzica� este
reprezentatã de sunetul
motorului, de acel sunet care
te face sã-þi fiarbã sângele în
vene, iar creierul nu poate sã
transmitã corpului decât un
singur mesaj, �Adrenalinã
maximã�.

�Tenorul� care ne va
încânta urechile cu �trilurile�
sale se numeºte Focus ST ºi
dispune, pentru moment, de
cel mai puternic motor din
gamã, anul urmãtor urmând sã
fie lansat mult aºteptatul
Focus RS. Dar pânã atunci vã
voi delecta cu câteva impresii
de la volanul ST-ului.

Dacã tot v-am stârnit cu
�motorul� am sã continui ºi
am sã vã povestesc cã este ºi
Turbo cu o capacitate de 2500
de cm cubi, care ne oferã nici
mai mult nici mai puþin de 225
de CP. Dispunând de un motor
turbo, Focusul începe sã �cânte�
la turaþii joase, de la 1900 de
rot/min, oferindu-ne un cuplu
impresionant de 320 Nm.

Sunetul este de-a dreptul
remarcant, la ralanti este
chiar �tãcut�, dar pe mãsurã
ce creºte în ture, devine din
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când sunetul devine muzicã
Focus ST

www.autospot.ro secþiunea   
Media pentru mai 
multe poze cu Focus ST

www.autospot.ro



ce în ce mai agresiv, iar în
momentul în care se apropie
de �punctul culminant�,
undeva în jurul valorii de
7000 rot/min, �simfonia� este
cutremurãtoare.

Am condus ST-ul timp de 2
zile, iar senzaþia de �putere�
mi s-a impregnat atât de pu-
ternic în creier, dar mai ales
în piciorul drept, încât atunci
când l-am înapoiat, am fost
gata-gata sã arunc în aer
motoraºul �flaºnetei� mele,
exagerat numitã, maºinã.

În general nu-mi plac
maºinile cu 2 uºi, dar de data
aceasta chiar m-am îndrã-
gostit de aceastã variantã.
Jantele de 18 þoli, design-ul
caroseriei care trãdeazã sportivitatea prin fiecare

trasãturã dar ºi culoarea
absolut superbã, au fãcut ca
noul ST sã fie una dintre cele
mai �pasionale� ºi pline de
personalitate maºini pe care
le-am condus.

Renunþând cu greu la
aceste aspecte, intrãm în
interior acolo unde continuãm
sã fim surprinºi de calitatea
materialelor cât ºi de ergo-
nomia habitaclului. Marea
parte a componentelor care
alcãtuiesc bordul au fost
acoperite cu piele, iar spaþile
care au fost omise sunt cons-
truite din materiale plastice
de bunã calitate.

O diferenþã imediat sesi-
zabilã, faþã de modelul de
serie este cã ST-ul dispune de
o luminã albã, clarã, care
brãzdeazã toate elementele
din faþa ºoferului. Aici aº
putea spune cã avem un minus
în creaþia celor de la Ford,
partea din stânga a bordului,
CD-playerul, climatronicul
bi-zonal, rãmânând luminate
în acelaºi verde tradiþional.

Scaunele Recaro, îmbracã
ºoferul exact cum trebuie,
oferindu-i acestuia o poziþie
excelentã la condus, �norocosul�
putând aborda cam orice fel
de curbã cu viteze mult peste
limita legalã.

Cu o direcþie precisã,
chiar grea uneori, cu o þinutã
de drum fermã ºi bine �înfiptã�
în asfalt, ST-ul este o maºinã
extraordinar de plãcutã,
atât pentru un condus
�la limitã�, cât ºi pentru o
plimbare liniºtitã alãturi de
persoana iubitã.

AUTOspot apreciazã:
+ sunetul motorului
+ culoarea
+ performanþele

maºinii

AUTOspot nu apreciazã:
- consumul mare în test
- vizibilitatea redusã în 

partea din spate

Rãzvan Dumitru
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Motorizare: 
2,5 l, 2500 cmc

Putere maximã: 
225/6500 (CP/rpm)

Moment maxim: 
320Nm/1600-4000rpm

Acceleraþie 0-100km/h: 6,8s

Carburant: benzinã

Cutie de viteze: manualã 6+1

Transmisie: faþã

Vitezã maximã: 240km/h

Masã proprie: 1400 kg

Fiºã tehnicã

Test realizat cu sprijinul
ROMCAR Motors

Str. Parcului nr. 55 - 57, Sector 1
Bucureºti, Tel: 021-31.60.400

www.ford.ro

www.autospot.ro



Suntem la începutul lui
decembrie. Caracteristic
perioadei, se anunþaserã

precipitaþii ºi averse, o zi
în care nici mãcar un test
drive nu te poate scoate
din aºternut.

Dar cum sunt o persoanã
care-ºi iubeºte meseria, am
plecat spre importator pentru
a-mi ridica �victima�, noul
model Saab 9-3 Aero. Odatã
ajuns, am constatat cã
modelul oferit este varianta
combi, moment în care am
fost convins cã întreg testul
va fi �încã o maºinã fãrã pic
de personalitate�. Nu sunt
pesimist de felul meu, dar
atunci când am vãzut cã ne

este oferitã o maºinã de
familie, m-am gândit instan-
taneu la un prieten care are
3 copii ºi 2 caþei. Ce putem
face noi cu o maºinã de
familie? Multe� multe lucruri,
credeþi-mã pe cuvânt.

M-am urcat la volanul
�familistului� ºi am pornit
motorul. În aceea secundã
imaginea mi s-a schimbat
total, trecând la polul opus,
acolo unde gãsim o maºinã
sport, dornicã de ghiduºii.

nr. 12 � decembrie 200610
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SAAB 9-3 Aero
Un familist care �trage de fiare�

www.autospot.ro secþiunea   
Media pentru mai 
multe poze cu Saab 9-3
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Ideea este urmãtoarea: o fi ea
combi, o fi ea lungã ºi mai
ales grea (1,690 kg), dar în
momentul în care porneºti
motorul, toate aceste incon-
veniente dispar. Am avut la
dispoziþie varianta �Aero�,
(adicã cea mai sportivã opþi-
une atunci când ai de ales
motorizarea) un minunat V6
care ne-a pus pe tavã nici mai
mult nici mai puþin de 275 de
cai putere. 

Sunetul scos de cele douã
þevi de eºapament este de-a
dreptul minunat, iar pe
mãsurã ce calci pedala de
acceleraþie, devine din ce în
ce mai plãcut pentru urechea
unui împãtimit ºi din ce în ce
mai deranjant pentru urechea
pietonului.

Nu pot spune cã maºina
este o bestie. Cu o direcþie
cam prea elasticã, cu o cutie
un pic prea larg etajatã,
Saab-ul nostru se situeazã în
clasa sedanurilor cu pretenþii
sportive. Sã nu mã înþelegeþi

greºit, este o maºinã plãcutã
la condus, dar totuºi nu are
vivacitatea ºi personalitatea
unei sportive �pur sânge�.
Este ºi normal. Cei de la Saab
nici nu au vrut sã realizeze o
maºinã care sã se ia la între-
cere cu cine ºtie ce Porsche
sau Ferrari. Este o maºinã
care cu siguranþã va fi
cumpãratã de fanii firmei,
dar mai ales de acei familiºti
convinºi, care doresc sã retrã-
iascã acele senzaþii pline de
adrenalinã, din timpurile când
�3 copii ºi 2 caþei� erau doar
un vis îndepãrtat.

Despre interior am numai
cuvinte de laudã. Excepþie
face designul ºi linile habita-
clului, care din pãcate sunt un
pic cam demodate, dupã gus-
tul meu. Cu un spaþiu care
poate gãzdui o întreagã
echipã de fotbal în salã (cu
tot cu rezerve) ºi cu un port-
bagaj imens, 9-3 combi este
o maºinã dedicatã în special
celor care nu se gândesc
numai la ei.

Varianta testatã a dispus
cam de tot ce poate oferi
firma suedezã, începând cu
dublu climatronic, faruri cu
xenon, tapiþerie exclusiv din

piele, comenzi pe volan ºi
terminând cu un sistem audio
de bunã calitate.

Legat de consum, acesta
s-a situat undeva în jurul valo-
rii de 19 l/100km. Un consum
ridicat, dar justificat de
regimul sportiv în care a fost
utilizatã maºinã, cât ºi de
impresionantul V6.

Saab 9-3 rãmâne în
continuare un model �pre-
tenþios�, un model preferat
de cei care vor sã fie altfel
decât Bmw sau Mercedes,
o maºinã preferatã de acele
persoane care vor o evi-
denþiere discretã dar de o
calitate superioarã.

AUTOspot apreciazã:
+ generozitatea spaþiului

interior
+ motorul puternic 

ºi cultivat
+ design-ul exterior

AUTOspot nu apreciazã:
- direcþia elasticã
- design-ul interior
- cutia de viteze larg 

etajatã

Rãzvan Dumitru

www.autospot.ro
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Test realizat cu sprijinul
Augusta Motors

ªos Pipera - Tunari 1/VT, Voluntari,
Ilfov, Tel: 021-529.7222
www.saab-romania.ro

Motorizare: 2.8 L, V6
Putere max.: 275/6000 (CP/rpm)
Moment maxim: 400Nm
Acceleraþie 0-100km/h: 7,9s
Carburant: benzinã
Cutie de viteze: manualã 6+1
Transmisie: faþã
Volum portbagaj: 416l
Vitezã maximã: 250km/h
Consum: 15.0 / 7.1 / 10.0l
(urban/ extra/ mixt)
Masã proprie: 1690 kg
Preþ CIP: 25.918 Euro
Preþ DDP: 40.200 Euro

Fiºã tehnicã



Iarnã. Vreme numai bunã de
pornit la drumeþii. Apare,
inevitabil, veºnica întrebare,

unde mergem? Ne-am cam sã-
turat de Valea Prahovei, parcã nu
ne mai surâde nici zona Branului,
deja bãtutã de atâtea ori ºi de
atâþia turiºti, iar celelalte locuri
sunt prea departe pentru un
singur week-end. În sfârºit,
dupã dezbateri îndelungate, ne
hotãrâm la o destinaþie mai
puþin cunoscutã, dar foarte
specialã: Judeþul Argeº,
Mãnãstirea Corbii de Piatrã.

Drumul e uºor ºi nu foarte
lung - începe cu autostrada
Bucureºti-Piteºti. Nimic nou aici:
aceleaºi reparaþii, aceleaºi
gropi, aceleaºi semne care te
îndeamnã sã nu te enervezi.
De la Piteºti, ne îndreptãm spre
Curtea de Argeº, iar la Meriºani
ne hotãrâm sã alegem calea
�mai puþin umblatã� - aºa cã
renunþãm la Curtea de Argeº ºi
facem dreapta, spre Brãdeþu.
ªoseaua urcã ºi coboarã
dealuri împãdurite, printre
garduri de lemn ºi troiþe colo-
rate. Din când în când se mai
vede câte o maºinã. Mai facem

o datã dreapta ºi apoi, la
Domneºti, cotim la stânga,
îndreptându-ne spre poalele
muntelui. Peste puþin timp
ajungem la Corbi. Bisericuþa
în stâncã se vede încã de pe
ºosea, surprinzând privirea -
bisericuþa albã, ce pare cã sus-
þine imensul bloc de stâncã
cenuºie de deasupra ei. Sãpat
în stâncã de credinþa cine ºtie
cãror anahoreþi de la începutul
primului mileniu, lãcaºul e prea
puþin cercetat, prea puþin cãutat
ºi cunoscut. ªi totuºi, e atât de
special, încât þi se întipãreºte
în minte ºi în suflet.

De la înãlþimea sa, biserica
vegheazã asupra satului. Zugrã-
veli ºi icoane vechi, lumânãri
proiectându-ºi lumina pe piatra
rece, vorbesc despre poveºti
ºi oameni de demult. Deºi este
foarte frig, e imposibil sã rãmâi
rece. E acolo cãldura ºi ade-
vãrul bisericilor copilãriei, e
România pe care o cauþi ºi cu
greu mai reuºeºti sã o gãseºti
în iureºul vremurilor de azi.
Ajunºi deasupra satului, dea-
supra stâncilor, privim la
maºina rãmasã jos în vale,
care acum pare atât de micã.
Poteca coboarã apoi blocurile
ciudate de stâncã ºi ne duce
din nou jos în sat. Ne duce
spre cãsuþa micã ºi albastrã a
�Mamei Uta�, care gãzduieºte
în curtea sa o parte din stâncile
cu urme de uriaºi. Fotografii,

fotografii ºi... Mama Uta ne
priveºte curioasã de dupã florile
din fereastrã. Pe data viitoare!

Material realizat cu sprijinul 
agenþiei de turism Infinity Travel 

www.infinitytravel.ro
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DESTINAÞII

Acces (drum accesibil 
pentru toate maºinile):
! Bucureºti-Piteºti-

Meriºani-Muºãteºti-
Domneºti-Corbi

! Bucureºti-Piteºti-Curtea
de Argeº-Domneºti-Corbi

! Bucureºti-Piteºti-Mioveni-
Domneºti-Corbi

Distanþa: circa 170 km
Cazare în zonã: 
! Casa Cristina***, Brãdeþu

(25-35 Euro/camerã)
! Pensiunea Piscul

Soarelui***, Godeni 
(20 Euro/camerã)

! Hotel Posada**, 
Curtea de Argeº 
(35-40 Euro/camerã)

Corbi, Jud. Argeº



Dupã ce un an întreg v-am
prezentat unele dintre cele
mai frumoase ºi exclusiviste
modele, acum, când încheiem
primul aniºor de existenþã,
ne-am gândit sã o facem în
stilul propriu, stilul AUTOspot.
Nici o altã maºinã nu mi s-a
pãrut mai potrivitã decât, incre-
dibilul model al celor de la
Alfa Romeo, 8C Competizione.

Dupã o perioadã de 3 ani,
în care italienii ne-au tot
�promis� ºi ne-au tot �arãtat�,
8C este gata pentru ºoselele
europene.

Spre deosebire de modelul
Brera, care nu mai dispune de
motorul V8 ºi tracþiunea

spate, aºa cum fusese anunþat
înainte de lansare, modelul 8C
a pãstrat tracþiunea spate.

Designul a rãmas acelaºi
cu cel al prototipului prezen-
tat în 2003, caroseria fiind la
fel ca cea iniþialã, fãcutã în
totalitate din fibrã de carbon.
Dotatã cu un motor de 4.7l cu
8 cilindri în V la 90 de grade,
care va dezvolta 450CP la
7000rpm ºi un cuplu de 470Nm
la 4750rpm, 8C Competizione
va fi uºor de recunoscut pe
stradã, nu doar dupã formele
absolut demenþiale, ci mai
ales dupa sunetul inconfunda-
bil al evacuãrii, special gândit
de inginerii Alfa Romeo. În

acest sens, ei au dotat maºina
cu un sistem de evacuare per-
meabil ºi cu valve controlate
electronic.

Cu un astfel de motor,
Competizione îi va încânta pe
viitorii propietari, cu o vitezã
maximã de 305 km/h ºi un
sprint de la 0-100 km/h în
doar 4 secunde.

Un aspect interesant este
cel al transmisiei, 8C-ul
oferind standard o cutie robo-
tizatã, cu ºase rapoarte, un
diferenþial autoblocant cât ºi
un sistem denumit VDC (posi-
bilitate decuplãrii ESP-ului).

Noul model al celor de la
Alfa Romeo, se pare cã va
avea un preþ estimativ de
150.000 de euro, deci o
maºinã exclusivistã, cu o
clientelã bine aleasã.

În speranþa cã o sã aveþi
parte de Sãrbãtori Fericite ºi
un Crãciun de vis, vã las sã vã
delectaþi cu superbul model al
celor de la Alfa Romeo, care ,
de ce nu, ar putea deveni într-o
zi, �maºina� lui Moº Crãciun.

Rãzvan Dumitru

www.autospot.ro
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Alfa Romeo 8C 
Competizioneroºu pentru 

Moº Crãciun
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JEEP Grand Cherokee
2005, 59.950 km, full option
39.000 Euro+TVA

MERCEDES S320 CDI
2001, 41.000 km, full option
40.000 Euro DDP

PORSCHE 911 TURBO
2003, 33.900 km, automatic,
full option
79.900 Euro DDP

PORSCHE 911 TURBO
2003, 38.700 km, manual,
480 CP
78.000 Euro DDP

PORSCHE Cayenne Turbo
2004, 58.800 km, full option
68.400 Euro DDP

CADILLAC Escalade
2006, V8, 6.000cm3, 1.700km
69.900 Euro CIP

BMW 645 coupe
2003 dec., 31.800km,
full option
51.500 Euro DDP

AUDI A6 3.0TDI quatro
2005, automatic, S-Line,
115.000 km
36.000 Euro DDP

AUDI Q7 3.0TDI
233 CP, 2006, 
full option, 0 km
66.000 Euro CIP
leasing

AUDI A8 4.0 TDI
2004, 38.000 km, full option
Predare leasing - avans
26.000 Euro

AUTO-JILE
EXCLUSIVE-AUTOMOBILE

ªos. Bucureºti-Ploieºti nr. 137C, 
sector 1, Bucureºti

Tel: 021-319.04.27, Fax: 319.04.26
Mobil: 0740.257.427, 0788.801.111

www.autojile.ro

MERCEDES GL 450
2006, full option, 0 km 

66 .000 Euro CIP (posibilitate leasing)

AUDI Q7 3.0TDI
233 CP, 2006, 
full option, 0 km
66.000 Euro CIP
leasing

www.autospot.ro
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AUDI A8 4.0TDI.272CP/TIPT
Cruise Control, climatronic 4
zone, piele, suspensie adap-
tivã, faruri Xenon"Plus", parc-
tronic, pregãtire telefon
2004, 100.000 km
37.000 EUR+TVA

AUDI A4 1.9 TDI / 116CP
Airbag ºofer ºi pasager, dublu
climatronic, geamuri electrice,
oglinzi electrice ºi încãlzite,
scaune reglabile ºi încãlzite
2006, 64.000 km
24.000 EUR + TVA

SEAT TOLEDO REFERENCE
1.6/102CP, Airbag ºofer ºi
pasager, airbag lateral, radio
CD cu 6 difuzoare, ABS, A.C.,
proiectoare ceaþã, 
2004, 19.300 km
11.500 EUR+TVA

SEAT ALTEA 2.0FSI/150CP
Bordcomputer, proiectoare
ceaþã, ABS +ESP, senzor par-
care spate, scaune fata sport,
suspensie sport
2004, 11.328 km
13.900 EUR+TVA

AUDI A3 SB ATTRACTION
1.6FSI/115CP, Airbag frontal,
lateral ºi cap. RadioCD-8 boxe,
climatizare, ABS, ESP, geamuri
electrice, faruri ceaþã, jante.
2004, 26.400 km
16.800 EUR+TVA

AUDI A3 1.9TDI/130CP
climatronic, tracþiune integralã
permanentã, ABS, ESP, piele,
oglinzi electrice, volan reglabil
cu comenzi radio, jante aliaj, 
2001, 57.000 km
12.850 EUR+TVA

Weltauto
Porsche Bucureºti Nord 

ªos. Pipera-Tunari nr.2
Tel: 021-203.28.87 
Fax: 021-208.37.91

www.weltauto.ro

SKODA FABIA 1.4TDI/75CP
A.C., volan reglabil, scaune
faþã reglabile pe înãlþime,
ABS, jante aliaj, computer de
bord, CD-player
2005, 25.100 km
9.500 EUR+TVA

AUDI A6 2.0TDI/140CP
Airbag ºofer ºi pasager, pilot
automat, geamuri electrice,
oglinzi electrice/încãlzite, cli-
matronic, piele, scaune sport
2005, 59.280 km
32.000 EUR, TVA inclusiv

SKODA OCTAVIA 
2.0TDI/140CP, Airbag ºofer ºi
pasager, senzor de ploaie,
computer, ABS, ESP, ASR, EDS,
EBV, geamuri electrice
2005, 44.500 km
15.000 EUR+TVA

VW PASSAT 2.0TDI/140CP
A.C., ESP, pachet confort
electric, scaune cu reglaj lom-
bar pentru ºofer ºi pasager,
radio CD
2005, 23.000 km
20.500 EUR, TVA inclus

VW TOUAREG 5.0TDI/313CP
Airbag frontal, lateral ºi cap
ºofer ºi pasager, ABS, ASR, ESP,
EDS, sistem �Keyless Access�,
bi-xenon, CD changer 6 CD-uri
2002, 81.000 km
34.000 EUR+TVA

VW PASSAT SL 2.0TDI/140CP
Climatronic 2 zone, trapã
electricã, bi-xenon, alarmã,
pregãtire telefon, pilot
automat, piele, scaune sport
2006, 6.400 km
26.200 EUR+TVA

VW MULTIVAN 2.5TDI/130CP
A.C. climatic, geamuri elec-
trice, oglinzi electrice ºi
încãlzite, computer de bord,
jante aliaj, 8 difuzoare
2005, 20.564 km
25.500 EUR+TVA

SKODA OCTAVIA RS
2.0TFSI/200CP, scaune sport,
spoiler, elereon ºi teava de
eºapament sport, ABS, ESP,
ASR, TMP, jante aliaj
2005, 15.147 km
17.300 EUR+TVA



www.autospot.ro
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PEUGEOT 307 XT 
1.6HDI 110CP
an 06/2005, 1.050 km, clima-
tronic, senzor de ploaie, ABS,
CD, computer de bord,
garanþie 10 luni
14.200 EURO DDP

PEUGEOT 307 CC 
DYN. 2.0 I 140 CP
an 2004, 50.000 km, climatro-
nic, piele, navigatie, magazie CD,
ABS, ESP, pachet sport, senzori de
parcare ºi ploaie, garanþie 6 luni
18.400 EURO DDP

PEUGEOT 307 1.6HDI 90CP
an 04/2005, 23.000 km,
climatronic, ABS, CD, oglinzi
electrice, geamuri electrice,
garanþie 10 luni
12.900 EURO DDP

RENAULT MASTER COMBI
8+1LOCURI 2.2 DCI 90CP
an 2002, 180.000 km, servo-
direcþie, 2 airbaguri, radio
casetofon, închidere centra-
lizatã, garanþie 6 luni
11.900 EURO DDP

PEUGEOT 206 PACK 
CLIM 1.1 I 60 CP
an 2005, 13.000 km, aer
condiþionat, ABS, 8 airbag,
CD, geamuri ºi oglinzi elec-
trice, garanþie 10 luni
9.400 EURO DDP

RENAULT MEGANE CONF.
EXP. 1.5DCI 100CP
an 2003, 146.000 km, clima-
tronic, cruise control, ABS,
geamuri ºi oglinzi electrice,
CD, 6 airbag, garanþie 6 luni
9.900 EURO DDP

RENAULT MEGANE SCENIC
RX4 1.9 DCI 105 CP 4X4
an 2003, 128.000 km, clima-
tronic, ABS, geamuri ºi oglinzi
electrice, 6 airbag, CD,
garanþie 6 luni
12.400 EURO DDP

PEUGEOT 607 2.2 HDI 136 CP
an 10/2004, 11.000 km, cutie
manualã 6 trepte, climatronic,
ABS, ESP, magazie 6 CD, cruise
control, senzor de parcare ºi
ploaie, garanþie 6 luni
21.000 EURO DDP

PEUGEOT 407 CONFORT
1.8 I 116 CP
an 2005, 18.000 km, ABS,
cruise control, CD, climatronic,
geamuri ºi oglinzi electrice,
garanþie 10 luni
15.000 EURO DDP

PEUGEOT BOXER COMBI
2.2 HDI 100 CP 8+1 LOCURI
an 2005, 6.000 km, ABS,
dublu aer condiþionat, CD,
geamuri ºi oglinzi electrice,
garanþie 10 luni
17.800 EURO

PEUGEOT 407 EXEC. 
1.6 HDI 110 CP
an: 2004, 29.000 km, clima-
tronic, ABS, ESP, jante aliaj,
CD, senzor ploaie;
garanþie 6 luni
18.200 EURO DDP

PEUGEOT BOXER FURGON
350 LH 2.2 HDI 100 CP
an 2003, 190.000 km, servodi-
recþie, ABS, 2 airbag, CD, gea-
muri ºi oglinzi electrice, volum
util 12.5 m3, garanþie 6 luni
13.100 EURO DDP

PEUGEOT 407 SPORT
PACHET 2.0HDI 138 CP
an 2005, 17.000 km, ABS, ESP,
navigaþie mare color, jante 17,
telefon, senzori ploaie/parcare,
cutie man. 6 trepte, garanþie
10 luni, 22.500 EURO DDP0

PEUGEOT 206 PACK CLIM 
1.4 HDI 70 CP
an 2005, 22.000 km, aer
condiþionat, geamuri ºi oglinzi
electrice, 8 airbag, CD, ABS,
garanþie 10 luni
10.300 EURO DDP

Auto
France
ªos. Pipera-Tunari nr. 2C, 
corp C, Voluntari, Ilfov
Tel: 021/20.60.133, 134, 135, 0722.854.754,
0788.841.276, Fax: 021/243.24.07
e-mail: cristian@autofrance.com.ro
www.autofrance.com.ro



021-331.00.23, 0729.SOFERI, 0729.PERMIS, 0729.SCOALA
www.nuampermis.ro

Nu ai încã permis?!
Ce mai aºtepþi?



Pe timp de iarnã, felul în
care autoturismul se com-
portã pe carosabil este

total diferit faþã de anotimpul
cald. Vorba aceia �Iarna nu-i
ca vara�. Aceste �schimbãri�
se datoreazã unor factori con-
creþi: diferitele tipuri de drum
(acoperit cu polei, zãpadã)
cât ºi efectele temperaturilor
scãzute, care au ca urmare
diminuarea eficacitãþii
anvelopelor în contact cu
carosabilul. Pragul critic este
de 7 grade Celsius, sub care
devine necesar sã vã echipaþi
maºina cu anvelope de iarnã.

Avantaje
Unul dintre cele mai

solide argumente este cel al
distanþei de frânare. Pe un
carosabil ud, un autorurism
echipat cu anvelope de varã,
care se deplaseazã cu o vitezã
de 80 km/h, reuºeºte sã
opreascã în caz de urgenþã,
în 40 de metri. Acelaºi
autoturism echipat cu anve-
lope de iarnã, se opreºte
complet, dupã o distanþã de
34 de metri.

Statistic, iarna ºansele ca
un accident sã se întâmple
cresc de 6 ori faþã de alt ano-
timp. Acest fapt a determinat,
ca în anumite þãri, anvelopele
de iarnã sã fie obligatorii
(Germania, Austria).

Aderenþa pe carosabil
umed este de douã ori mai
micã decât pe carosabil uscat,
iar aderenþa pe un carosabil
acoperit cu polei este de douã
ori mai micã decât pe unul
acoperit cu zapadã.

Anvelopele de iarnã au în
compoziþia lor, alãturi de sub-
stanþe speciale, un amestec
de cauciuc pe bazã de siliciu
care nu se întãreºte o datã cu
scãderea temperaturii, spre
deosebire de cauciucul folosit
la cele de varã care se solidificã
scãzând automat aderenþa.

Câteva caracteristici care
se pot observa la anvelopele
de iarnã ºi nu le gãsim la cele
de varã, sunt �canalele�, adânci,
pentru a putea evacua mai uºor
apa, cât ºi de 5 ori mai multe
�lamele� în componenþa profilu-
lui, pentru o aderenþã optimã.

La temperaturi scãzute,
presiunea din anvelope scade.
De aceea, trebuie sã verificaþi
periodic presiunea din pneuri
ºi sã o creºteþi cu aprox.
0,2bar, la rece.

Echipaþi toate roþile cu
anvelope de iarnã

Doar douã anvelope de
iarnã montate îmbunãtãþesc
doar tracþiunea autovehiculului,
controlul acestuia precum ºi
siguranþa pasagerilor nu sunt

optimizate. În cazul echipãrii
cu anvelope de iarnã doar pe
axa din faþã existã riscul de a
pierde controlul asupra spate-
lui ºi a derapa. De asemenea,
dacã echipaþi doar puntea
spate, existã riscul ca maºina
sã meargã drept în viraje.

Depozitarea anvelopelor 
la sfârºitul iernii

Anvelopele trebuie curãþate
cu apã ºi uscate pentru a limita
oxidarea lor. Este recomandat
de asemnea sã fie înlãturat
orice corp strãin (pietre de
exemplu) din ºanþurile
anvelopei. Dacã anvelopele
sunt montate pe jante, ele
trebuie stocate orizontal sau
suspendate, iar în cazul în
care nu sunt pe jante, ele tre-
buie depozitate vertical sau
culcate. Pneurile trebuie
ferite de luminã, depozitate
într-un loc uscat ºi rãcoros.
Balconul e plin cu murãturi?
Nici o problemã. Din ce în ce
mai multe service-uri de anve-
lope oferã posibilitatea depo-
zitãrii în condiþii optime.

Aveþi grijã de autoturismul
dumneavoastrã, pentru ca ºi el
sã aibã grijã de voi atunci când
sunteþi într-un moment dificil.

www.autospot.ro
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De ce sã optãm pentru
anvelope de iarnã?
Luna trecutã v-am oferit
informaþii practice des-
pre felul în care maºina
trebuie pregãtitã pentru
iarnã. Continuãm
�povestea� cu câteva
idei despre necesitatea
schimbãrii anvelopelor de
varã, cu unele speciale,
exclusiv pentru iarnã.

Profil de varã

Profil de iarnã

material realizat cu sprijinul
Michelin România





ANVELOPE/JANTE

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL
� MILITARI 
SUPERMARKET
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
supermarketmilitari@augs-
burg.ro
- TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1, Tel: 202.91.48 / 49
www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augs-
burg.ro

! ANVEROM
Bd. Iuliu Maniu, nr. 203,
sector 6, Tel: 493.62.61,
0722.291.409
www.anverom.ro

! AUTO SOFT
Sos. Fundeni, nr. 81, 
sector 2, Tel: 240.01.58
www.auto-soft.ro
Îndreptãri jante aluminiu ºi
oþel; Geometria direcþiei;
Reprofilare anvelope camion;
Montãri/Demontãri; Echili-
brare dinamicã; Reparaþii
anvelope; Umflare cu azot.

! BINAR IMPEX
Sos. Horia, Cloºca ºi Criºan,
nr. 43, sector 1
Tel: 352.45.86, 352.45.88
www.binar-impex.ro
Anvelope: Bridgestone,
Goodyear, Dunlop, Firestone,
Fulda, Dayton,  Sava
Acumulatori: Exide (fãrã

întreþinere ºi cu gel)
Servicii: Jantare, Dejantare,
Echilibrare, Reglare directie,
Verificare presiune,
Vulcanizare, Etanºare

! DEPOZITUL DE 
ANVELOPE
Calea Floreasca, nr. 40,
sector 1, Tel: 230.14.04,
0745.PNEURI, 0720 PNEURI
Tel verde: 08008.763874
www.depozituldeanvelope.ro
office@depozituldeanvelope.ro
service roti, indreptat jante
aliaj, vânzãri jante, anvelope

! ESROM
Bd. Aerogãrii, nr. 38, sector 1
Tel: 232.89.87, 233.27.18
www.anvelopa.ro
esrom@anvelopa.ro,
service@anvelopa.ro

! FOREXIM
Piaþa Rosetti, nr. 4, sector 2
Tel: 315.78.31, 312.18.64,
314.19.70
www.anvelopa.com.ro

! HIL SERV
Str. Turnu Magurele, nr. 40 -
42, sector 4
Tel: 460.77.39,
0722.366.209, 0722.291.163
www.hilserv.ro
Vânzãri anvelope noi.
Echilibrare roþi. Geometrie
roþi. Vulcanizare.

! PNEUMAXX 
(CEFIN ROMANIA)
ªos. Bucureºti-Ploieºti,
nr. 240 A, Tel: 493.60.00,
www.pneumaxx.ro
otopeni@cefin.com

! WEST TIRES & 
CARS SRL
Bd. Basarabia, nr. 86B,
sector 2, Tel: 324.31.47
Anvelope LASSA; Jante aliaj
uºor KORMETAL
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! ªAMA SERVICE
www.samaservice.ro
� Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.
2A, sector 2
Tel: 233.15.96-97,
0722.221.234
� Calea Plevnei, nr. 162,
sector 6
Tel: 317.52.19, 0745.541.341
� Bd. Ferdinand, nr. 109,
sector 2
Tel: 254.29.52, 253.05.32
� Sos. Pipera, nr. 46, sector 2
Tel: 232.31.66, 232.86.09
� Iuliu Maniu nr. 406,
sector 5, Tel: 310.74.74
Anvelope, jante, service,
comenzi on-line

ASIGURÃRI

! ASIROM
Bd. Carol I, nr. 31-33, sector 2
Tel: 317.81.39, 317.81.37
www.asirom.com.ro

! ALLIANZ ÞIRIAC 
Str. Cãderea Bastiliei,
nr. 80-84, sector 1
Tel: 208.22.22
www.allianztiriac.ro

! ARDAF
Bd. Primãverii, nr. 29,
sector 1

Tel: 317.30.01, 
www.ardaf.ro

! ASITO KAPITAL
Str. Elena Vãcãrescu,
nr. 100A, sector 1
Tel: 230.04.63 / 62
www.asitokapital.ro

! ASTRA
Str. Puskin, nr. 10, sector 1
Tel: 318.80.80
www.astrasig.ro

! BCR ASIGURÃRI
Str. Dr. Grigore Mora,
nr. 23, sector 1
Tel: 405.74.05, 405.74.20
www.bcrasig.ro

! GENERALI 
ASIGURÃRI
Str. Polizu Gheorghe
nr. 58 - 60, et. 3-6, sector 1
Tel: 312.36.35, 310.26.19
www.generali.ro

! ING ROMANIA
Str. Costache Negri (Opera
Center), nr. 1-5, sector 5
Tel: 402.85.80
www.ingromania.ro

! OMNIASIG
Bd. Aviatorilor, nr. 28, sector 1
Tel: 231.50.40 - 43
www.omniasig.ro

! UNITA
Bd. Dacia, nr. 30, sector 1
Tel: 212.08.82, www.unita.ro

AUDIO/ALARME

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL
� MILITARI 
SUPERMARKET
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
supermarketmilitari@augs-
burg.ro
- TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1, Tel: 202.91.48 / 49
www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augsburg.ro

! CODE ALARM COM
Bd. Ghencea, nr. 43, sector 6
Tel: 255.01.66,
0722.564.83/50
www.car-tuning.ro
office@car-tuning.ro
Produse: CAR KIT, Detectoare
de Radar, Hi-Fi si Multimedia,
Jante si cauciucuri, Milotec,
Sisteme de Navigatie,
Sisteme securitate, Tuning.

! FALCON 
ELECTRONICS
Str. Dr. Nicolae Manolescu,
nr. 10, sector 5
Tel: 410.95.58, 410.05.83
www.falcon.ro

! OLMAR
Alarme ºi sisteme audio
Cele mai mici preþuri!!!
Splaiul Unirii (AUTOVIT stand
MA16, MB13), nr. 450, sector 4
Tel: 0744.370.587
www.olmar.ro

! ALARM 
SERVICE '96
Str. Drumul Sarii, nr. 98,
sector 6, Tel: 411.00.50, 
0723 269 532
www.alarmservice.ro
sales@alarmservice.ro
Reprezentanþã, vânzãri
ºi service �Panasonic�,
�Pioneer�, �Sony� si
�Kenwood� (radiocase-
tofoane, boxe, MP3 player,
amplificatoare, sub-
woofere).

! TORNADO TRADE
Sediul 1 - Complex AUTOVIT,
Modul MA11/MB11
Tel.: 0788.397.976
Sediul 2 - Parcarea subteranã
Intercontinental (cu acces din
Str. Tudor Arghezi)
Tel.: 0788.397.975
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www.olmar.ro

SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE

Membrã a GRUPULUI LUKOIL
Str. Elena Vãcãrescu (ªos. Nordului) nr.100A, sector 1, Bucureºti, România
Tel: 230.04.63, 230.09.62, Fax: 230.35.08, www.asitokapital.ro, office@asitokapital.ro
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www.tornadotrade.ro
office@tornadotrade.ro
importator direct ºi distribuitor
al mãrcilor: Mutant, Dietz,
Pyle, Autoleads, MTX, Focal,
Dietronics. Totodatã comer-
cializeazã ºi produse Pioneer,
Alpine, JBL, Infinity, Eaglemaster,
Sonny, Kenwood

! WIZARDS
Splaiul Independenþei
(curtea clubului IDM),
nr. 319B, sector 6
Tel: 316.52.05, 0724.724.014
www.wizards.com.ro

BENZINÃRII MOL
BUCUREªTI

! 13 SEPTEMBRIE
Calea 13 Septembrie 204-
206A, sect. 5

! AFUMAÞI
DN2, km 11+720

!BARBU VÃCÃRESCU
Str. Barbu Vãcãrescu
nr. 62-72, sect.2

! BD. TIMIªOARA
Bd-ul Timiºoara nr. 8C, sect.6

! BERCENI
Str. Mãriuca nr. 67, sect. 4

! BRÂNCOVEANU

ªos. Brâncoveanu Prelung.
Secuilor sect 4

! CÃLÃRAªILOR
Bd-ul Corneliu Coposu
nr. 12, sect.3

! CHISCANI
Str. Chiscani nr.1
(Inters.Podul Grant), sect.1

! COLENTINA
ªos. Colentina nr. 374E

! DRUMUL TABEREI
Str. Braºov nr. 23, sect.6

! FERENTARI
Calea Ferentari nr. 65-75, s. 5

! FUNDENI
ªos. Fundeni nr. 161.

! FUNDENI 2
ªos. Fundeni nr. 217 sect. 2

! GIULEªTI
Calea Giuleºti nr. 39/
Pod Grant, sect.6

! GIURGIULUI
ªos. Giurgiului nr. 200, sect.4

! IRICEANU
Str. Serg. Ion Iriceanu nr.
25-53, sect 4

! IULIU MANIU
Str.  Iuliu Maniu nr. 15B.

! LUJERULUI

Str. Lujerului fn., sect. 6

! MIHAI BRAVU
ªos. Mihai Bravu nr. 485, s. 3

! MILITARI
Bd-ul Iuliu Maniu nr. 205-
215 sect. 6

! MORARILOR
Intersecþia Bd Basarabia cu
str Lucretiu Patrascanu, sect.3

! ODÃI
ªos. Odãi nr.425.-431.

! OTOPENI
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 127C.

! OTOPENI2
DN1, km13+00 

! PALLADY
B-ul Theodor Pallady nr. 66,
Sect. 3

! PLEVNEI
Sos Plevnei nr.159, sect.6

! POSTAVARUL
Sos. Postavarului nr. 24.

! RÂMNICU VÂLCEA
Str. Râmnicu Vâlcea  nr. 12.

! TITAN
B-dul N.Grigorescu nr. 34B
Sect 3

! TUDOR 
VLADIMIRESCU
Bd-ul Tudor Vladimirescu
nr. 64-78, sect.5

!TURNU MÃGURELE
Str. Turnu Magurele nr. 110-112

! VIRTUÞII
ªos. Virtuþii nr. 27, sect.6

! VITAN
Calea Vitan nr. 49-55, sect.3

BIROUL ACCIDENTE 
UªOARE

IMPORTANT! De la 1
decembrie s-a introdus
procedura de constatare
amiabilã, în cazul acciden-
telor uºoare. Astfel, ºoferii
nu mai sunt obligaþi sã se
prezinte la poliþie în urma
unui accident care nu s-a
soldat cu victime, ei urmând
a conveni în ceea ce
priveºte condiþiile ºi respon-
sabilitatea producerii acci-
dentului ºi vor merge direct
la compania de asigurãri.

! SECTOR 1
Centrul de Daune Omniasig
Bucureºti, Calea Griviþei
nr. 355-357
Tel. 323.30.30, int. 22190

! SECTOR 2
Str. Maºina de Pâine 47,
Tel. 224.26.38

! SECTOR 3
Secþia 12 Poliþie, str. Prof.
ªtefan Nicolau, nr. 3-5
Tel. 323.30.30, int. 21.531
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Distribuitor:

Alarme ºi sisteme audio
Cele mai mici preþuri!!!
Telefon: 0744-370-587
info@olmar.ro, www.olmar.ro

Olmar
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! SECTOR 4, 5
Brigada de Poliþie Rutierã,
str. Candiano Popescu,
nr. 57-59, Tel. 335.84.06

! SECTOR 6
Secþia 21 Poliþie, str. Cerniºoarei
Tel. 323.30.30, int. 22.607

DEZMEMBRÃRI

! ASCO TRADING
Sos. Colentina, nr. 412,

sector 2, Tel: 240 66 45

!MARUA&SARAB CO
Sos. Colentina, nr. 407, sector 2

! OMG AUTO
Sos. Mihai Bravu, nr. 540-
560, sector 4

! SIMPA TOP 
SERVICES
Str. Ion Iriceanu, nr. 11,
sector 4, Tel: 0722 723 509

FOOD STOPS

! DRISTOR KEBAB
Bd. Camil Ressu nr.1, sector
3, Bucureºti, Tel: 346.81.00,
0728.068.168
www.dristorkebab.ro

! GREGORY'S 
ROMANÃ
Bd. Magheru, nr. 32-34,
sector 1, Tel: 312 26 13

! GREGORY'S 
VICTORIEI
Piata Victoriei, bl. A6, 
sector 1
Tel: 212 56 63
www.gregorys.ro

! LA MATACHE
Str. Haralambie Botescu, 
nr. 2, sector 1
Tel: 310 73 27 / 310 73 37
www.lamatache.ro
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LEASING

! AGER LEASING
Str. Lt Av. Marcel
Andreescu, nr. 29, sector 1
Tel: 231.09.04 / 05
www.agerleasing.ro

! BCR LEASING
Piata Alba Iulia, nr. 8, bl. 17,
sector 3, Tel: 323.73.10
www.bcr-leasing.ro

! HVB LEASING 
ROMANIA
Str. Grigore Mora, nr. 37,
sector 1, Tel: 200. 77.77
www.hvb-leasing.ro
office@hvb-leasing.ro

! INTERNATIONAL 
LEASING
Str. Buzesti, nr. 75, et. 6,
sector 1
Tel: 305.51.50 - 59, 
www.leasing.ro
office@leasing.ro

! MIDOCAR 
LEASING
Str. Odãi, nr. 219-225,
sector 1
Tel: 300.79.74 / 75, 
www.midocar-leasing.ro
leasing@midocar.ro

! PORSCHE 
LEASING
Sos. Pipera - Tunari, nr. 2,

sector 1, Tel: 208.26.00
www.porscheleasing.ro

! TBI LEASING
Str. Puþul lui Zamfir, nr. 8-12,
sector 1, Tel: 231.88.42
www.tbileasing.ro
office@tbileasing.ro

PIESE ªI ACCESORII

! AL PADRINO
� Bd. N. Bãlcescu, nr. 7,
sector 1
Tel: 312.55.90, 312.47.36
� Calea ªerban Vodã, nr.
280A, sector 4
Tel: 336.29.17, 335.46.48
� Str. 1Mai (fostã
Compozitorilor), nr. 26A,
sector 6
Tel: 402.88.48, 413.53.20
� Sos. ªtefan cel Mare, nr.
17, sector 2, 
Tel: 210.21.90,
www.alpadrino.ro
alpadrino@easynet.ro
Piese de schimb pentru
marci europene, japoneze,
coreene, americane

! ARC REP PROD
Str. N.D. Cocea, nr. 27,
sector 5, Tel: 0745.674.747,
0740.081.217
Reparaþii arcuri lamelare.
Foi de arc din stoc sau la
comandã. ªplinguit.

! AUTO BILAL
Str. Victor Brauner, nr. 26,
sector 3
Tel: 345.20.60, 335.10.08
www.autobilal.ro
Piese de schimb, import
Germania, pentru autotur-
isme europene si japoneze

! AVANTTI UNO
Sos. Chitilei, nr. 9, sector 1
Tel: 668.23.68, 0744.511.146

Vinde piese noi ºi second
hand pentru �Fiat�, �Lancia�,
�Alfa Romeo�, radiatoare ºi
eºapamente pentru toate
mãrcile.

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL
� MILITARI 
SUPERMARKET
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,

ADRESE UTILE
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sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
supermarketmilitari@augs-
burg.ro

- TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1
Tel: 202.91.48 / 49
www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augsburg.ro

! AUTO TRADE 
SERVICE '95
Calea Griviþei, nr. 172, sector 1
Tel: 222.69.52
Piese pentru Audi, BMW,
Ford, Mercedes, Opel, VW

! AUTO TOTAL
Calea Plevnei, nr. 114, sector 1
Tel: 317.59.05(07-11,13)
www.autototal.ro

! BAT-CAR 
CONSULTING
Str. Ing. Pascal Cristian, nr. 4,
sector 6
Tel: 031/804.27.80
www.baterii-auto.ro
office@baterii-auto.ro
distribuitor baterii

! BENNETT 
AUTO
� Str. Maior Al. Câmpineanu,
nr. 1, sector 1, Tel: 223.29.57
� Str. Lizeanu, nr. 28, sector 2
Tel: 211.15.19
Mercedes, Fiat, VW,
Peugeot, Ford, Volvo,
BMW, Audi, Opel, 
Renault, Citroen

! BDT
Str. Turda, nr. 102, sector 1
Tel: 222.23.51, 222.31.15
www.bdt.ro
Piese Ford ºi Mazda

! CARGLASS 
GROUP SRL
Str. Mehadiei, nr. 39, sector 6
Tel: 0740.055.066,
0788.055.066, 0723.055.066
www.carglass.com.ro
info@carglass.com.ro
Comercializeazã paravân-
turi pentru toate mãrcile
auto ºi folie auto
autorizatã RAR

! COMPOLI 
Bd. Dacia nr. 123
Tel: 212.47.48, 0744.610.610
compoli@gmail.com
www.alternatoare-
demaroare.ro
Vânzãri, reparaþii ºi
recondiþionãri electromo-
toare ºi alternatoare auto ºi
industriale (japoneze,
europene, americane)

! HEBA
Calea 13 Septembrie,
nr. 59-61, sector 5
Tel: 411.07.11, 411.33.48
www.heba.ro
magazin@heba.ro

! SERUS 
piese de schimb ºi accesorii 
Bd. Timiºoara, nr. 60 E,
sector 6, Tel: 444.08.03/ 06
www.serus.ro

RENT-A-CAR

! ALPHA 
RENT-A-CAR
Calea Dorobantilor, nr. 62,
et. 1, ap. 5, sector 1
Tel: 211.90.53, 0727.338.888
www.alpharent.ro
office@alpharent.ro
Chevrolet Kalos, Opel
Carso, Vectra, Zafira, Vivaro

! AUTONOM 
RENT-A-CAR
Str. Roma, nr. 24, sector 1
Tel: 231.04.58

! HOLIDAY AUTOS 
ROMANIA
Str. Gheorghe Bulugea, nr.
4, sector 1, Tel: 231 07 02
www.holidayautos.ro
office@holidayautos.ro

! IPSO RENT
Sos. Bucureºti - Ploieºti
nr. 145, sector 1, Bucureºti
Tel. (021) 208 27 70
Mobil 0749 10 1000
ipsorent@ipso.ro
Dacia, Renault, Nissan

! NEW KOPEL
ROMANIA
Str. Bucureºtilor, nr. 201-203
Tel: 350.48.60 - 63
www.new-kopel.ro

! TIME RENT-A-CAR
Str. Matei Basarab, nr. 71,
et. parter, sector 3
Tel: 326.26.60/61
www.time-rent.ro
Dacia Logan, Chevrolet
Kalos, Renault Megane, VW
Pasat, Transporter

SECOND HAND

! AUTO FRANCE 
BUCUREªTI
Sos. Pipera -Tunari, nr. 2c,
bl. corp c, sector 2
Tel: 243.24.08, 243.24.09
www.autofrance.com.ro
cristian@autofrance.com.ro
Autoturisme ºi utilitare de
ocazie importate din Franþa

! AUTO-JILE
exclusive-Automobile
ªos. Bucureºti-Ploieºti
nr. 137C, sector 1, Bucureºti
Tel: 021-319.04.27, 
Fax: 319.04.26
Mobil: 0740.257.427,
0788.801.111

! AUTOTEST 2000
Splaiul Unirii nr. 450 - incinta
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târgului Autovit, sector 6
Tel: 492.10.75
Unicul laborator de testare
auto din România

! AUTOVIT
Splaiul Unirii nr.450
www.autovit.ro

! BRADY TRADE
Bd. Iuliu Maniu, nr. 291-301,
sector 6, Tel: 318.76.50(51-53)
www.bradytrade.ro
vanzari@bradytrade.ro

! WELTAUTO
Porsche Bucureºti Nord
ªos. Pipera-Tunari nr.2
Tel: 021-203.28.87 
Fax: 021-208.37.91
www.weltauto.ro

SERVICE

! A.G.E.R. SERVICE
Calea ªerban Vodã,
nr. 231A, sector 1
Tel: 335.97.56, 335.97.59
www.agerservice.ro
Service geamuri

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
- COLENTINA
Str. N. Apostol, nr. 2-4,

sector 2, Tel: 240 97 25

www.augsburg.ro
programaricolentina@augs
burg.ro

- SERVICE RAPID
MILITARI
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã nr. 5-6,
sector 6, Tel: 305 06 30
www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro

! AUTO
COBÃLCESCU
Str. Valea Oltului, nr. 15,
sector 1, Tel: 444.19.13
www.autocobalcescu.ro
Mecanica, Electrica,
Caroserie, ITP, Spalatorie

! AUTO IMOLA
Sos. Giurgiului, nr. 164A,
sector 4, Tel: 450.15.90
www.autoimola.ro
autoimola@pcnet.ro
Service autorizat Fiat

! DORMAG 
Bd. Despot Vodã 46-48
www.dormag.ro
Tel: 212.44.62
Service specializat BMW,
Vw, Audi, Seat, Skoda

! DACOSERV - 
SERVICE DACIA
� Bd. Preciziei, nr. 4, sector 6
Tel: 317.09.86, 316.02.84
� Sos. Salaj, nr. 225, sector 5
Tel: 423.92.11
Service. ITP. Piese de
schimb. Asigurãri

! IPSO SERVICE
ªos. Bucureºti - Ploieºti
nr. 145, sector 1, Bucureºti
Tel: (021) 208 27 27
Fax: (021) 352 44 54
service.auto@ipso.ro 
atelier mecanicã, atelier
caroserie, linie ITP
Dacia, Renault, Nissan

! MIT MOTORS INT 
www.mit-motors.ro
� Bd. Aviatorilor, nr. 17, sector 1
Tel: 222.72.51, 222.79.60
� ªos. Bucureºti - Ploieºti,
nr. 40, sector 1
Tel: 305.72.80 / 312.50.06
� Str. Nicolae Manolescu,
nr. 21, sector 5
Tel: 222.52.73
Service specializat
Mitsubishi

SPÃLÃTORII

! TUNEL CAR WASH
Str. Alexandru Serbanescu,
nr. 3-5, sector 1
Tel: 2323068
www.tunel.ro

! GIRVIM
Str. Floreasca, nr. 66,
sector 1, Tel: 2301084
spãlãtorie automatã

! MAGIC WASH
Str. Brânduºelor, nr. 6B,
sector 3, Tel: 0722.453.767
Spãlãtorie ecologicã, salã
de aºteptare, bar

! PITT STOP
Str. Mihai Bravu, nr. 102A,
sector 2
Tel: 252.68.81, 252.68.82,
252.68.83, 0723.622.699
www.pittstop.ro

ªCOLI DE ªOFERI

! AUTO VIP
Bd. Carol I nr.44-46, sect. 2
Tel: 315.24.03
0722.613.897, 0740.004.574
Categoriile A ºi B,
Ford Focus, Dacia Logan,
Solenza, Matiz, moto BMW,
Honda, MZ
5% reducere din tariful de
ºcolarizare la prezentarea
revistei

! TEO
� Str. Olteniþei, nr. 244, bl. 8
6, sc. 2, et. parter, ap. 22,
sector 4
Tel: 331.00.23, 0724SOFERI
� Str. Câmpia Libertãþii,
nr. 43, bl. MC3, sector 3
Tel: 324.61.08, 0727PERMIS
� Bd. Constructorilor, nr. 24,
bl.19, sc.1, ap.2, sector 6
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Tel: 220.77.45, 0720SCOALA
www.vreaupermis.ro
office@vreaupermis.ro
Dacia berlina: 330RON,
Matiz, Supernova: 370RON,
Solenza: 420RON, Logan:
420RON, VIP:600RON

! DINU
Bd. Ion Mihalache, nr. 271,
sector 1
Tel: 224.16.53, 0788.507.176
www.dinu2000.com
Dacia Berlina, Matiz:
400RON, Solenza: 420RON;
Logan: 440RON

TAXI

! CRISTAXI
Tel.: 9461, 9421
0723.389.461
Dacia, Solenza, Cielo
Pornire: 1RON 
Tarif/km: 1.20 RON

! APOLODOR
Tel: 9499, 0723.222.455,
0740.139.499
Masini: Dacia, Cielo,
Solenza, Matiz

! EURO FLY TAXI
Tel.: 9440, 0788.512.463
Peugeot, Pornire: 1.20 RON
Tarif/km: 1.20 RON / 20
RON  în afara oraºului
Staþionare/h: 12 RON 

! RODELL
Tel: 9415, 0723.399,
0744.669.415
Dacia, Solenza, Logan

! SPEED
Tel.: 9477, 9488, 9481 
0722.109.477
Dacia, Cielo, Logan,
Mercedes, WV 
Pornire: 0.94 RON
Tarif/km: 1.14 RON

TRACTÃRI

! AUTOMOBIL 
CLUBUL ROMÂN
Str. Tache Ionescu, nr. 27,
sector 1, Tel: 222.22.22
www.acr.ro

! B&D TRACTÃRI 
Tel: 0726.776.675
www.bdtractariauto.ro
office@bdtractariauto.ro

! FILO DIRETTO 
INTERNATIONAL 
ROMANIA
Bd. Basarabiei, nr. 28A,
sector 2
Tel verde 0800.16.00.16
Remorcaje pe platformã la
nivel naþional ºi internaþio-
nal disponibil 24/24h.

! TEO TRACTÃRI
Str. Olteniþei, nr. 244, bl. 86,
sc. 2, et. parter, ap. 22,
sector 4, Tel: 331.00.23,
331.00.24, 0724SOFERI

! ªAMA SERVICE
Tel: 0722.515.050
Tractãri auto NONSTOP. 
www.samaservice.ro

TUNING

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
- MILITARI 
SUPERMARKET
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã nr. 5-6, s.6,
Tel: 305 06 30, supermar-
ketmilitari@augsburg.ro
- TITULESCU
Bd. N. Titulescu, nr.81-87
Tel: 202 91 48 / 49
vanzarititulescu@augsburg.ro
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! TORNADO TRADE
Sediul 1 - Complex AUTOVIT,
Modul MA11/MB11
Tel.: 0788.397.976
Sediul 2 - Parcarea subteranã
Intercontinental (cu acces din
Str. Tudor Arghezi), 
Tel.: 0788.397.975
www.tornadotrade.ro
importator direct ºi distribuitor
al mãrcilor: Mutant, Dietz, Pyle,
Autoleads, MTX, Focal,
Dietronics. Totodatã comerciali-
zeazã ºi produse Pioneer,
Alpine, JBL, Infinity, Sony,
Eaglemaster, Kenwood

! DXX BLUE LINE
Str. Bârlea, nr. 4, sector 5
Tel: 423.00.90
www.skodatuning.ro
Importator autorizat Milotec.
Accesorii pentru toatã
gama Skoda.

! PIT STOP TUNING
Str. Tunari, nr. 6, et. parter,
sector 2
Tel: 2100635, 2100630
www.pitstoptuning.ro

!PREMIUM BRANDS
Bd. Ion Mihalache, nr. 104,
sector 1, Tel: 224.33.28
Partener oficial ºi unic
importator pentru: Sparco,
MS - Design, K&S Filters,
Remus, Toora, AHB, Foliatec

! PROMONDIAL 
IMPEX
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6
Tel: 319.16.93, 0722.199.839
www.cartuning.ro
Jante, anvelope, tobe de
eºapament, tuning exterior,
tuning interior, filtre de aer.

! REBEL GRAFIX
Str. Aleea Reºita D, nr. 1, s.4
www.rebelgrafix.ro
pictoriale cu airbrush-ul
efectuate pe maºini

ADRESE UTILE

www.autospot.ro
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Câºtigã un set de folii
pentru maºina ta!

Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi un
SMS la numãrul 1323 cu textul ASC

urmat de tipul foliei pe care o vrei
(fumuriu mediu, fumuriu închis) ºi eºti

automat înscris în concurs.
Poþi câºtiga un set de folii pentru geamurile

laterale spate ºi lunetã în valoare de 480 RON +TVA
(fumuriu mediu) sau 640+TVA (fumuriu închis)

Foliile sunt autorizate R.A.R., nu veþi avea probleme cu Poliþia!
Câºtigãtorul ediþiei trecute este Marian Olteanu

CONCURS

www.autospot.ro

Folia de protecþie solarã
Foliile de protecþie solarã sunt disponibile în trei
nuanþe de fumuriu:

Culoare OLV RES RLV RUV
Fumuriu mediu 62% 32% 8% 99%
Fumuriu închis 85% 40% 8% 99%
Fumuriu foarte închis 94% 44% 8% 99%

OLV oprirea luminii vizibile (notã: ochiul uman percepe
aproximativ 1/2 din acest efect; ex. la folia cea
mai închisã care reþine 94% din luminã ochiul
percepe o reþinere de aproximativ 50%)

RES respingerea energiei solare
RLV reflexia luminii vizibile
RUV reþinerea razelor ultraviolete

Folii de securizare
Toate foliile aplicate de cãtre EXPERT DETAILING
sunt antiefracþie ºi oferã un anumit grad de
protecþie, împiedicând pãtrunderea, cu uºurinþã,
în interiorul maºinii, prin spargerea geamului.

Exterior car film
EXPERT DETAILING îþi propune ºi o soluþie eficientã
pentru prevenirea zgârieturilor, spãrturilor de la
criblurã etc. Folia transparentã pentru vopsea
protejeazã capota, bumperele, oglinzile laterale
ºi pragurile împotriva loviturilor de criblurã ºi a
contaminãrilor cu bitum sau vopsea. 

mai multe detalii pe www.expertdetailing.ro/spot

VULCANIZÃRI

! AUTO TECU
ªos. Olteniþei, nr. 21A,
sector 3, Tel: 467.38.34,
0722.244.019

! AUTOZONE
� Str. Barbu Vãcãrescu,
nr. 313-321, sector 2
Tel: 233.16.11
� Str. Buzeºti, nr. 44, sector 1
Tel: 307.20.73

! BORA PREST SERV
Bd. Pantelimon, nr. 36A,
sector 2, Tel: 0723.599.655
Vulcanizare, îndreptat jante,
echilibrãri roþi

! DEPOZITUL
DE ANVELOPE
Calea Floreasca, nr. 40,
sector 1, Tel: 230.14.04
www.depozituldeanvelope.ro
service roþi, îndreptat jante
aliaj, vânzãri jante, anvelope

! S&AS MULTISERV
Str. Mihai Eminescu, nr. 154,
sector 2, Tel: 6102297
Geometrie computerizatã,
echilibrãri roþi, îndreptat jante

! STOYK COMPANY
ªos. Fundeni nr.179B
Tel: 021-240.32.80
0722.286.420
Service roþi ºi vânzãri anve-
lope noi ºi second hand
geometrie, vulcanizare,
echilibrat, îndreptat jante,
mecanicã, piese auto,
sudurã argon

! ªAMA SERVICE
� Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.
2A, sector 2, Tel: 233.15.96-97
� Calea Plevnei, nr. 162,
sector 6, Tel: 317.52.19
� Bd. Ferdinand, nr. 109,
sector 2, Tel: 254.29.52
� Sos. Pipera, nr. 46, sector 2
Tel: 232.31.66, 232.86.09
� Iuliu Maniu nr. 406,
sector 5, Tel: 310.74.74






