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Dacia de 
5000 de euro

Mã întreb dacã poþi fi posesorul unei Dacii
ºi în acelaºi timp sã te lauzi cã ai o maºinã
strãinã... Sigur, cei sprinteni la minte vor spune
cã producãtorul de la Colibaºi face parte din
grupul Renault ºi Dacia nu mai este de mult o
maºinã româneascã. Vã dezamãgesc, lucrurile
sunt mai complicate decât atât. 

Misterul constã în aducerea în România din
import a din ce în ce mai multe Dacii Logan, ai
cãror proprietari pot spune deci cã au... „maºinã
strãinã“. ªi, mai mult, acesta nu este singurul
avantaj al complicatului demers. Avantajul stã
în preþul final de achiziþionare al autoturismului,
care poate fi cu pânã la 20% mai mic decât cel
plãtit pentru cumpãrarea aceleiaºi maºini de la
un dealer din þarã. Aceasta se întâmplã
deoarece Loganul beneficiazã de scutirea de la
plata taxei de import, maºina fiind fabricatã în
România, precum ºi de posibilitatea recuperãrii
T.V.A.-ului, procedurã valabilã pentru toate auto-
turismele cumpãrate de afarã.

Dacã punem pe hârtie ºi cheltuielile pentru
a aduce o astfel de maºinã din Ungaria, spre
exemplu, vom vedea cã acestea nu pot depãºi
2-300 de euro, însemnând benzina ºi cartea
verde. Poate de aceea, vestul þãrii este cu ade-
vãrat invadat de Dacii de import, în Oradea sau
Arad aceastã reþetã fiind foarte la modã. Dar
pentru cã orice minune þine doar 3 zile, ar trebui
sã trecem în revistã ºi dezavantajele acestei pro-
ceduri: pierderea garanþiei, care nu este valabilã
în afara þãrii de provenienþã, necesitatea achizi-
þionãrii cu banii jos, plãtind întreaga sumã ºi
pierderea astfel a oportunitãþii de a apela la
populara variantã a leasing-ului.

Totuºi, se pare cã avantajele unui preþ
redus cântãresc mai mult decât dezavantajele
inerente, iar pentru cei care dispun de toþi banii
necesari pentru a cumpãra o astfel de maºinã,
iatã cã putem în sfârºit sã confirmãm o ofertã
specialã cu iz de legendã: „Dacia de 5000 de
euro“ existã!

Mircea Popa
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V W a prezentat pentru
prima datã în aceastã
perioadã la Berlin apoi

la Geneva, un autoturism
parcã rupt dintr-un SF. Este
mai mult decât un concept-car.
Prototipul cross-over VW
Concept A este prototipul
viitorului, un autoturism care
combinã calitãþile modelelor
sport ºi de teren.

Modelul, înzestrat cu
tracþiune integralã, denotã
totodatã ºi o atenþie deosebitã
cãtre design - elegant ºi
puternic - precum ºi calitãþi
de allrounder. Cel mai probabil
aceastã imagine va fi cea a
„fratelui mai mic“ al Touareg-
ului, care va fi lanast pe piaþã
în 2008. Dorinþa de a realiza
un automobil de referinþã este
cea care stã la baza direcþiilor
de acþiune a mãrcii, fapt
susþinut prin declaraþiile lui
Wolfgang Brenhard, preºedin-
tele consiliului de adminis-
traþie al Volkswagen: „Acest
concept crossover este o vizi-
une a unui Volkswagen ideal,
fiind una din posibilitãþile
nenumãrate ale viitorului. Un
Volkswagen precum Concept A
trebuie sã fie interesant pen-
tru clienþi ºi sã lãrgeascã
justificat gama de modele...
în urmãtorii 5 ani, urmeazã
sã aducem 20 de modele noi
pe piaþã.“

Design-ul caroseriei - inspi-
rat de agilitatea unui ghepard
- se remarcã printr-o siluetã
în liniile unui coupe. Partea
frontalã a modelului prezintã
o nouã grilã din aluminiu, în
trei dimensiuni care, în relaþie
cu farurile deosebite, creeazã

o prezenþã dinamicã dar în
acelaºi timp prietenoasã.
Alãturi de noua grilã, linia
este datã ºi de capota foarte
lungã comparativ cu restul
caroseriei, aflatã în tendinþe,
precum ºi de montanþi ºi de
uºile care se deschid în
direcþii opuse - elementele
definitorii ale noului model.

Informaþiile referitoare la
motorizare sunt încã foarte ge-
nerale, la acest nivel prototipul
fiind propulsat de un motor
TSI (Twincharger) de 150 CP,
care oferã performanþe foarte
bune în combinaþie cu un
consum foarte redus.

www.autospot.ro
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Primele imagini 
cu noul Volvo S80

Dupã ce au apãrut pe
piaþã o serie de poze ale
noului model vârf de serie -
Volvo S80, constructorul sue-
dez a decis sã nu mai aº-
tepte Salonul de la Geneva
pentru a prezenta prototipul
celebrului sedan. Astfel, pen-
tru a-i satisface pe curioºi,
cu aproape o lunã înainte
de acest eveniment, Volvo
lanseazã un material oficial
despre S80-ul ce va fi dispo-
nibil pe piaþã din 2007.

Producãtorul ne oferã în
plus ºi un film elocvent pen-
tru calitãþile ºi atenþia la
detaliu care au dat renumele
mãrcii. Caroseria noului S80
pare mai degrabã sculptatã,
nefiind atât de masivã ca a
predecesorului sãu, iar moto-
rul de 4,4 l V8 este o garanþie
cã modelul se va impune
într-un segment care pânã
acum presupunea mai multã
putere decât a vechiului S80.

Pentru a vedea filmul-
trailer cu noul S80 vã invitãm
sã vizitaþi secþiunea video a
site-ului ww.autospot.ro!

ªTIRIutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

VW Concept A
Touareg-ul de mâine



A ºteptata lansare a
break-ului de la Dacia a
înflãcãrat imaginaþia

multor împãtimiþi ai photo-
shop-ului, netul fiind plin de
fotografii prelucrate pe computer
cu mult-aºteptatul model.
Despre o versiune hatchback
s-a fãcut mai puþin caz,
cunoscându-se doar cã un
astfel de proiect urmeazã a fi
produs la uzinele din Brazilia.

Zilele trecute însã, revista
Auto Revue din Cehia
(www.autorevue.cz) a dezvã-
luit niºte poze inedite, sur-
prinse pe ºoselele din Norvegia,
care înfãþiºeazã un autovehicul
acoperit cu huse, despre care
se spune cã ar fi break-ul
constructorului de la Mioveni,
precum ºi un Logan hatchback,
nemascat, dorind parcã sã

epateze prin silueta sa dinamicã
ºi sportivã. 

Dacã modelul hatchback
nu lasã loc la multe interpretãri,
din ce putem vedea în fotografi-
ile cu break-ul însã, putem intui
cã acesta are dimensiuni apro-
piate unui monovolum, fiind o
combinaþie între o maºinã de
familie ºi una de marfã. Modelul
este mai înalt decât actualul
Logan, are 7 locuri - cu
bancheta din spate probabil
rabatabilã, iar uºile din spate
par a se deschide în lateral.

Pentru a vedea noile modele
Logan pe viu, va trebui sã
aºteptãm pânã la toamnã,
când acestea vor fi lansate cu
ocazia Salonului Auto de la
Paris. Pânã atunci însã, nu
putem decât sã ne construim
o idee pe baza fotografiilor

„paparazzi“ precum ºi a infor-
maþiilor care circulã în jurul
acestora, datele fiind cel puþin
impresionante: break-ul va fi
cel mai spaþios din segmentul
compact (portbagaj de aproape
1.800 de litri), iar pe lângã
motorizãrile existente pe piaþã
(douã pe benzinã - 75 ºi 90 CP,
ºi diesel-ul dCi de 65 CP), Logan
va fi disponibil din toamnã ºi
într-o nouã versiune de 1,6 l pe
benzinã, ce va ajunge la 107 CP.

Pentru cã am vorbit despre
prelucrãrile pe calculator tre-
buie sã amintim ºi de modelul
Logan pick-up a cãrui
„machetã“ nu putea sã le
scape graficienilor nerãbdã-
tori. Toate aceste prelucrãri
precum ºi pozele surprinse în
Norvegia le puteþi admira ºi
pe www.autospot.ro.
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Pentru a rãspunde nevo-
ilor clienþilor utilizatori de mari
flote auto (instituþii centrale,
societãþi comerciale - taxi,
rent-a-car, etc), cele trei
mãrci ºi-au unit departa-
mentele de Vânzãri Directe. 

Structura nou-creatã va
oferi clienþilor servicii speci-

fice: soluþii de închiriere pe
termen lung, contracte de în-
treþinere, servicii de asigurare
ºi altele. Totodatã, fiecare ca-
tegorie de clienþi, indeferent
de marcã, va avea câte un
Account Manager, aceºtia ofe-
rind informaþii cu privire la pro-
dusele celor trei mãrci, precum

ºi sfaturi în ce priveºte soluþia
optimã pentru modalitãþile de
finanþare ºi serviciile disponibile.
Clienþii administratori de flote
vor avea acces la o facilitate
ineditã-zona „My Fleet“-aflatã
pe fiecare dintre site-urile
grupului (www.dacia.ro.
www.renault.ro, www.nissan.ro).

www.autospot.ro

Logan break ºi hatchback în teste
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Departament unic de Vânzãri Directe pentru Dacia, Renault ºi Nissan
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E un nou trend. De fapt,
nu e trend, e o stare de
fapt. Din ce in ce mai

mult, maºina încorporeazã
tehnologii accesibile pânã ieri
industriilor de vârf sau de
niºã. Gadget-uri prezente
pânã nu demult doar
în industria aerospa-
þialã sau navalã, în
industria high-tech se
îngrãmãdesc acum în
orice maºinã de serie.
GPS, head-up-display,
Bluetooth, cadru de
materiale compozite,
caroserie uºoarã din
aliaje de aluminiu,
ansamble sau suban-
samble din fibrã de
sticlã sau fibrã de
carbon, cutie secvenþi-
alã la volan, cu padele,
tehnologie LED pentru
faruri/ stopuri, iatã
doar câteva din ulti-
mele "culmi" cucerite
de industria auto.

…ºi unde altundeva decât
în Formula 1 sã vedem noile
cuceriri? Traseul îl conturãm
simplu: industria aeronauticã -
Formula 1 - maºina de stradã.
Performanþã, inovaþie, putere.
Bolidul de Formula 1 inspirã
constant industria auto, multe
inovaþii regãsindu-se azi pe
numeroase maºini de stradã,

de la design/aerodinamicã
pânã la partea mecanicã.

…ºi aºa fac legãtura cu
subiectul nostru: Freestream
T1. Pãrinþi: doi ingineri care au
fãcut parte din echipa de elitã
care a proiectat McLaren F1.

Cu asta am zis tot. Dezvoltatã
pentru curse ºi ºosea, acest
bolid ultra uºor e gata sã ne
ofere experienþa combinatã
între Formula 1 ºi Le Mans.

Dupã un an de proiectare
ºi dezvoltare, fondatorii Ben
Scott-Geddes ºi Graham
Halstead se aºteaptã sã
lanseze maºina de £150,000
spre sfârºitul acestui an.

Un club exclusivist (doar 25
de maºini se vor produce în
decursul unui an) va avea
aceastã bijuterie „la cheie“.
Deja 6 cumpãrãtori au plãtit
avansul aºa cã… dacã aveþi un
ciorap prea larg ºi nu ºtiþi pe ce

sã-l gãuriþi, pregãtiþi-vã!
Dacã chiar v-ar interesa,
vã dau (pe bune)
numãrul unde vã puteþi
pune numele în lista
clubului de 25 de grei:
+44 (0)1252 721880.

Date tehnice:
Greutate proprie -

465kg, motor compact
de 480 CP, 2.4 litri dez-
voltat direct din
Formula 1. Raport per-
fect de 1000 CP/1 tonã.
Douã locuri pentru cei
mai exclusiviºti cumpã-
rãtori. Poate cel mai
important detaliu: dacã
doriþi sã rivalizaþi cu un

pilot de avion, aceasta e
maºina perfectã: 3G. Nu, nu e
vorba de vreun serviciu GSM,
ci e vorba de apãsarea later-
alã în curbe. 

Gentlemen, start your
engines! Ladies, "La Mulþi Ani"
one more time, 1-8 March 2006!

Bogdan Urdea
bogdan.urdea@autospot.ro

Freestream T1
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Echipament necesar
Ai nevoie doar de 2 feluri

de polish, unul abraziv ºi unul
mai lichid (cunoscute drept nr. 1
ºi nr. 2), 2 cârpe de bumbac ºi
puþinã rãbdare. Dacã pe maºinã
au rãmas urme de vopsea de la
maºina care te-a zgâriat, ai ne-
voie ºi de puþin diluant sau alcool.

Cum acþionezi
1.  Trebuie în primul rând sã

speli maºina. Zona zgâriatã
trebuie spãlatã cu puþin
detergent de vase pentru
a fi siguri cã e degresatã,
dupã care trebuie lãsatã
sã se usuce.

2. Dacã pe maºinã sunt urme
de vopsea, alta decât cea
a maºinii, foloseºte o
cârpã îmbibatã în diluant
sau alcool ºi freacã bine
zona pânã când urma va
dispãrea. Atenþie la canti-
tate ºi timpul de frecare
dacã foloseºti diluant!

3. Odatã curãþatã zona, ia o
cârpã de bumbac ºi
întinde polishul nr.1 (adicã
cel mai abraziv) într-un
strat de pastã subþire, pe o
suprafaþã mai extinsã decât
cea a zgârieturii (de exemplu,
dacã zgârietura este de 5
cm2, întinde polish-ul pe o
zonã de cel puþin 10 cm2).

4. Lasã polish-ul sã se usuce
pentru aproximativ 5 min.

5. Ia o cârpã uscatã de
bumbac ºi freacã intens,
pe porþiuni mici, cu
miºcãri rotative, pânã
ce pasta va dispãrea.

6. În cazul în care zgârietura
persistã, repetã pasul 3
pânã când zgârietura va
dispãrea în totalitate.

7. Aplicã apoi pe întreaga zo-
nã polish-ul nr.2, care este
mai lichid ºi care va da lu-
ciul maºinii. Polish-ul nr.2
se foloseºte la fel ca nr.1,
dar are nevoie de un timp
mult mai redus de uscare.

8. Lustruieºte suprafaþa
folosind cârpa uscatã de
bumbac ºi bucurã-te de
o treabã bine fãcutã.

Dacã îþi place acest luciu
(ºi nu la Nicoleta mã gândesc
- cel puþin nu acum) ºi vrei sã-i
orbeºti pe cei care îþi vor privi
bijuteria, poþi folosi polish-ul
nr.2 pe toatã suprafaþa maºinii

(mai puþin zonele de plastic
nevopsite, pãrþile de cauciuc
ºi geamuri), pentru cã acesta
este un polish de întreþinere ºi
nu atacã vopseaua, spre deo-
sebire de polish-ul nr.1–abraziv
cu care nu trebuie exagerat.

Sorin Buligescu

www.autospot.ro
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Scapã de zgârieturi!
Dacã ai ieºit din iarnã
puþin „ºifonat“ de cãtre
vreun ºofer mai puþin
atent în trafic, sau dacã
ai fost victima vreunui
„artist“ care îºi face loc
singur în parcare împin-
gându-þi maºina cu
spoilerul, te vei vedea
nevoit sã apelezi la un
atelier de tinichigerie ºi
vopsitorie (vezi zona de
adrese utile din Auto
Spot). Dacã însã ai noroc
ºi ai scãpat doar cu o
zgârieturã nu foarte
adâncã, uitã de vopsitor
ºi lasã-te pe mâna prie-
tenului polonez (polish
=polonez-engl.). Sus-
numitul polish ne ajutã
sã eliminãm orice zgâ-
rieturã cu niºte costuri
mult mai mici.
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S uma asiguratã se stabi-
leºte în funcþie de valoa-
rea avutã de maºinã când

era nouã, la care se aplicã o
scalã de uzurã stabilitã de asi-
gurator. CASCO se încheie doar
pentru maºini mai noi de 10-
12 ani. În funcþie de asigurator,
cu cât maºina este mai veche,
cu atât suma asiguratã scade
(chiar ºi 30%). Gãselniþa: la o
maºinã evaluatã la 10.000
euro, care în timpul unui an
suferã daune de 1.000 euro,
suma asiguratã devine 9.000
euro. Dacã proprietarul
doreºte sã revinã la suma asig-
uratã de 10.000 euro trebuie
sã plãteascã o primã anualã
suplimentarã.

Proprietarii care plãtesc
integral prima anualã într-o
singurã tranºã beneficiazã de
o reducere de 10%. O altã
reducere (negociabilã!!) se
aplicã pentru asiguraþii care
au alarmã ºi garaj.  Atenþie
celor care opteazã pentru
plata în rate: în cazul unei
daune totale, asiguratorul
reþine mai întâi primele

restante pânã la sfârºitul
anului, dupã care
despãgubeºte cu diferenþa
rãmasã pãgubitul. Gãselniþa:
în contract se precizeazã cã
valoarea epavei în cazul unui
eveniment soldat cu dis-
trugerea totalã a autoturismu-
lui este de 10-15% din suma
asiguratã. Totuºi, asiguratorul
nu achitã aceastã sumã, ci îl
lasã pe client sã vândã epava.

Pentru daunele care nu
depãºesc valoarea franºizei
(partea daunei suportate de
asigurat: 10-20% din suma
asiguratã) nu se acordã
despãgubiri. În cazul daunelor
mai mari asiguratorul plãteºte
doar diferenþa dintre suma
totalã ºi valoarea franºizei.
Existã ºi asiguratori care prac-
ticã franºiza pe eveniment, în
valoare de 1-2%. Numai cã aceia
care încheie astfel de contracte
trebuie sã fie conºtienþi de
faptul cã procentul se aplicã la
valoarea asiguratã a maºinii.
Cei care în timpul contractului
nu solicitã despãgubiri pentru
daune beneficiazã de reduceri
importante (pânã la 60%).

Riscurile acoperite diferã
în funcþie de asigurator. În
general, acestea sunt: ciocniri,

loviri, zgârieri, rãsturnãri,
cãderi, cãderea unor corpuri pe
autovehicul, incendiu, explozie,
afumare, pãtare, carbonizare,
inundaþii, furtunã, uragan,
cutremur, prãbuºire sau alune-
care de teren, ploaie torenþialã,
grindinã, trãsnet, greutatea
stratului de zãpadã sau gheaþã,
avalanºa de zãpadã. De ase-
menea, se pot acoperi: furtul
autovehiculului ºi pãrþilor com-
ponente ale acestuia, precum
ºi pagubele provocate autove-
hiculului ca urmare a furtului
sau a tentativei de furt.

Gãselniþele general
valabile: în cazul grevelor,
rãzboaielor, exploziilor
nucleare sau manifestaþiilor
stradale. În cazul actelor de
vandalism, doar câteva soci-
etãþi preiau riscul. Gãselniþa:
defectarea motorului autoturis-
mului din cauzã cã a circulat
prin apã. De asemenea, sunt
asiguratori care nu acordã
despãgubiri pentru defecþiuni
produse sub garda maºinii. O
prevedere foarte importantã
din contractul de asigurare
este cea referitoare la faptul
cã proprietarul este obligat sã
menþinã autoturismul în per-
fectã stare de funcþionare.

Atenþie la gãselniþe, 
cârtiþe ºi alte muºuroaie afurisite!
Ritmul de viaþã al
Bucureºtiului ne face
de multe ori sã fim
neatenþi în dauna pro-
priului interes. A devenit
un reflex ocolirea infor-
maþiei care depãºeºte
strictul necesar. Sã
definim linia de supra-
vieþuire pentru CASCO!
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Trasmisia
O transmisie defectã

înseamnã piese scumpe ºi
reparaþii costisioare, care
uneori pot depãºi chiar costul
maºinii. În primul rând aruncaþi
un ochi sub maºinã pentru a
verifica dacã existã pete de
ulei (de motor sau de trans-
misie). Dacã vedeþi ºi cea mai
micã patã uitaþi de acea maºinã.
Urcaþi la volan ºi acceleraþi
maºina fãrã sã plecaþi de pe
loc. Orice zgomot anormal

poate indica uzurã excesivã
sau defecþiuni interne. Pornþi
la drum. O cutie care funcþio-
neazã bine trebuie sã intre
fãrã vreun efort în vitezã,
imediat ºi fãrã zgomot. Nu vã
sfiiþi sã apãsaþi mai tare pe
acceleraþie ºi sã încercaþi
toate treptele. Faptul cã intrã
bine într-a doua ºi a treia nu e
o garanþie cã merge bine ºi a
cincea. Încercaþi toate combi-
naþiile uzuale de trepte fãrã
sã menajaþi în nici un fel
autovehiculul. 

Planetarele
Empiric vorbind, prin

planetare se transmite forþa
motorului cãtre roþi. O verifi-
care rapidã a sãnãtãþii lor se
poate face în felul urmãtor:
luaþi total dreapta ºi acceler-
aþi uºor, dacã sunt probleme o
sã auziþi un pãcãnit. Dacã bur-
duful planetarei este rupt sunt
ºanse ca roþile ºi jantele din
faþã sã fie pline de unsoare.
Atenþie mare la aceste aspecte
deoarece înlocuirea unei plane-
tare nu este deloc ieftinã.

Suspensia
Urmãriþi dacã spatele este

la acelaºi nivel cu faþa.
Diferenþele de nivel indicã
probleme cu arcurile. Cel mai
la îndemânã test este clasica
apãsare pe maºinã. Vehiculul
nu ar trebui sã sarã mai mult
de o datã. Nu apãsaþi pe
mijlocul capotei sau portbaga-
jului deoarece sunt mari ºanse
sã îndoiþi ceva. 

Motorul
Motorul este inima maºinii,

acordaþi-i atenþia cuvenitã.
Înainte de a porni la drum
uitaþi-vã sub capotã. E plin de
ulei sau murdar – o bilã neagrã
pentru proprietar. Puteþi veri-
fica nivelul uleiului, dacã maºina
scoate prea mult fum – semn cã
arde uleiul, dacã existã scurgeri
dedesubt sau dacã se aud zgo-
mote anormale. Cel mai bine
este, totuºi, sã o duceþi la un
service autorizat pentru veri-
ficãri complete, deoarece un
profesionist vã poate spune
mult mai multe decât se poate
vedea cu ochiul liber.

Succes la cumpãrãturi ºi
gândiþi-vã ºi la colegii de trafic
când luaþi hotãrârea. Nimeni nu
vrea sã ajungã din urmã pe dru-
mul naþional o Dacie cumpãratã
de la Fred Flintstone a cãrei
singurã ºansã de accelerare este
ca ºoferul sã-ºi scoatã picioarele
prin podeaua ruginitã ºi sã dea un
sprint în aºteptarea vãii din zare.

ªerban Boancã

SECOND HANDutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

A venit momentul pen-
tru ultimul episod. Am
învaþat cum sã alegem
o maºinã aratoasã, dar
ce ne facem cu mecani-
ca? Ai condus-o, þi-a
plãcut, dar o sã meargã
la fel de bine peste 6
luni? Misiunea mea este
sã trec în revistã câteva
lucruri simple care se pot
verifica repede ºi fãrã
multã bãtaie de cap.

Ghidul cumpãrãtorului
de maºini la mâna a doua (3)
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P uþini sunt conducãtorii
auto care se pot lãuda
cã nu au încercat nici

mãcar o datã, fie ºi cât de
puþin, spaima rãmânerii fãrã
permisul de conducere, sanc-
þiune numitã, în termeni juri-
dici, suspendarea exercitãrii
dreptului de a conduce
autovehiculul. Ceea ce poate
cã nu multã lume ºtie, este
faptul cã valabilitatea acestei
mãsuri este condiþionatã de
respectarea strictã a legisla-
þiei în vigoare, anume Ordo-
nanþa de Urgenþã nr. 195/2002
privind circulaþia pe drumurile
publice. În cele ce urmeazã,
vã vom prezenta condiþiile
cumulative pe care trebuie sã
le îndeplineascã mãsura sus-
pendãrii dreptului de a con-
duce pentru a fi valabilã. 

1. Suspendarea exercitãrii
dreptului de a conduce
trebuie sã însoþeascã o
sancþiune principalã

Mãsura suspendãrii este o
sancþiune complementarã ºi,
ca atare, ea nu poate fi aplicatã

decât pe lângã o sancþiune
principalã, cel mai adesea
amendã. Aceastã primã condiþie
este mai întotdeauna îndeplinitã
ºi o amintim numai pentru a
face o prezentare completã a
condiþiilor de valabilitate.

2. Mãsura trebuie sã fie
aprobatã în scris

Potrivit Ordonanþei men-
þionate, mãsura suspendãrii
trebuie aprobatã de ºeful
inspectoratului judeþean de
poliþie, Direcþiei Generale de
Poliþie a Municipiului Bucureºti
sau al direcþiei poliþiei speciali-
zate din Inspectoratul General
al Poliþiei Române. Aprobarea
scrisã trebuie sã menþioneze
contravenþia pentru care s-a
aplicat sancþiunea complemen-
tarã a suspendãrii ºi durata
suspendãrii. Aceastã a doua
condiþie de valabilitate nu
este întotdeauna îndeplinitã,
astfel încât trebuie sã fim
oricând pregãtiþi sã speculãm
nerespectarea ei. De multe ori,
agenþii de circulaþie se rezumã
la constatarea suspendãrii prin

procesul verbal pe care îl
întocmesc, fãrã a mai supune
mãsura aprobãrii de cãtre per-
soanele indicate mai sus.

3. Mãsura trebuie comuni-
catã contravenientului în
cel mult 5 zile de la data
constatãrii faptei

Potrivit Ordonanþei,
hotãrârea asupra sancþiunilor
complementare (inclusiv sus-
pendarea exerciþiului dreptu-
lui de a conduce) trebuie
comunicatã în scris contrave-
nientului în cel mult 5 zile de
la data constatãrii faptei. ªi
aceastã condiþie este destul
de rar îndeplinitã.

În cazul în care una sau
mai multe dintre condiþiile de
mai sus nu este îndeplinitã,
mãsura sancþiunii contra-
venþionale complementare a
suspendãrii exercitãrii dreptu-
lui de a conduce autovehiculul
poate fi contestatã.

Av. Lucian CUMPÃNAªU

Av. Daniel URDOI

Suspendarea exercitãrii dreptului
de a conduce autovehiculul

Þi s-a întâmplat vreodatã sã fii nedreptãþit în trafic
de vreun poliþist prea zelos? Sã ºtii cã dreptatea
este de partea ta dar cu toate acestea sã nu ai
argumente „avocãþeºti“ cu care sã îi tai din elanul
(demn de o cauzã mai bunã) de a-þi mâzgãli o
amendã? Ei bine, începând cu acest numãr vom
pune în slujba ta doi avocaþi care te vor ajuta sã-þi
rezolvi problemele. Ai o întrebare? Vrei un sfat?
Scrie-le un e-mail pe avocat@autospot.ro Te invitãm
de asemenea ºi pe forum: www.autospot.ro/forum

CONSILIER JURIDICutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .



Bogdan Urdea

V rei tuning la maºina ta?
Înseamnã cã vrei sã-i
creºti performanþele

ºi/sau sã-i dai un aspect
deosebit, unic, pe scurt, sã fii
altfel. De ce faci asta? Maºina
e, pentru tine, mai mult decât
vehiculul care te duce din
punctul A în punctul B cu
viteza C. Îþi plac gadget-urile.
Îþi place mirosul de cauciuc
ars, îþi place mârâitul, mieu-
natul sau mugetul motorului,
vrei sã auzi herghelia de sub
capotã nechezând mai tare ca
la un concurs de echitaþie.
Vrei bass, vrei sã asculþi
Paraziþii, te opreºti la stop ºi

dai pe loop versul „îmi sare
din braþe supa/când aud
manele de la þãranul de dea-
supra“. Sau poate vrei hause
sau alte tipuri de bahause pe
care nu le prind eu, la 1999
de waþi zgomot clar. Vrei sã te
fixezi în noul tãu scaun sport
tip scoicã, mai tare ca un
copil în ISOFIX, poate chiar cu
o nouã centurã în 3 puncte, sã
prinzi G-uri. Vrei piele cusutã
cu grijã, vrei pedale din alu-
miniu, ceasuri multe care ar
face sã pãleascã pereþii
burselor cu toate orele lor de
pe mapamond, un DVD screen
pe care sã prinzi o ºtire de
ultimã orã, de la ora 5, un
traseu GPS, cã poþi ºi la noi în

þarã sau, de ce nu, un film
de box-office cu fata

lângã tine, înainte sau
dupã… Vrei sã ai
garda maºinii la min-
imum minimorum de
ºosea, rugându-te
cã odatã cu intra-
rea în UE vei avea

TUNING
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Te readuc în temã, cu
recomandãrile organelor
competente:

medicul: rãbdare,
tutun, cafea, redbull
ºi iar rãbdare.
psihologul: nu-l asculþi!
designer-ul: unde vrei
sã ajungi cu tuningul
sau spre ce te îndrepþi?!
inginerul: eºti dispus
sã faci imposibilul
posibil?
coordonatorul de
proiect: ascultã-mã
ºi nu vei regreta!
managerul proiec-
tului, “personajul”
buget, reprezentat
la faþa locului de
asistent-ma-
nagerul
portofel:
eºti sigur
cã asta
vrei?

Happy-end de Hollywood 
sau final de Baltagul?
Happy-end de Hollywood 
sau final de Baltagul?

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

www.autospot.ro
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strãzi line iar gropile vor
deveni subiect de amintiri din
criptã. Vrei cauciucuri perfor-
mante ºi jante rãcnet, cromate,
sã-þi verifici talpa pantofului
sport sau din oareºce aliaj
nou descoperit, sã te lauzi
cum o ridici tu cu un deget.
Vrei tobe mari ºi zgomotoase,
cromate sau nu, în pereche.
Eºti cunoscãtor în ale fibrei
de carbon, ºtii cã te uºureazã
ºi la greutatea maºinii ºi la
portofel ºi þi-o doreºti. Vrei
spoilere, praguri, eleroane.
Puse cu cap ºi cu gust. Vrei
sã-þi deschizi o portierã
Lambo style, sã pice românu’
pe trotuar...

Vrei ºi le vrei pe toate,
pentru tine, pentru statutul
tãu social ºi pentru maºina
ta. Vrei mai mult. ªtii cã
“maºinã” se scrie “car” în
englezã dar tu îþi doreºti un
“supercar”. ªtii esenþa tun-
ing-ului: douã maºini la start,
un Lamborghini stock ºi un
Subaru preparat. Diferenþã de
câteva zeci de mii de euro.
Diferenþã de cai putere.
Diferenþã. Priveºti cu sufletul
la gurã ºi poþi avea surpriza
sã vezi un Lamborghini sur-
clasat. Din multe puncte
de vedere. ªi vrei ºi tu sã
surclasezi, la rân-
dul tãu. Încã o
datã, vrei sã
fii altfel.
Adrenalina
vine pe
reþeta
pres-
crisã
de

doctorul tãu de familie întot-
deauna în pastile sau compri-
mate pe 4 roþi. Vei fi întot-
deauna altfel…

În loc sã-þi zic o concluzie,
te las pe tine sã tragi una. Tot
ce-þi doresc e simplu: lasã-i
pe cei care se pricep sã te ajute
cu cap. Nu cãuta compromisuri,
nu te aºtepta sã scoþi 100 de
euro ºi sã scoþi o rachetã din
maºina ta. Tuning=perfor-
manþã=calitate=cost. Te-am
salutat! Spor ºi inspiraþie!

În numãrul viitor, un prim
exerciþiu simplu de tuning
optic „clasic“: spoiler faþã,
spoiler spate, praguri, eleron.
Sã ºtii cum începi…

PS: La Mulþi Ani tuturor
domniºoarelor
ºi doamnelor
cu ocazia lunii
mãrþiºor!

TUNINGutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

Dacã aveþi întrebãri,
sugestii sau pur ºi simplu
aveþi nevoie de un sfat
avizat, vã aºtept pe foru-
mul de tuning al site-ului
www.autospot.ro sau
scrieþi-mi un e-mail pe
adresa tuning@autospot.ro



P rima ºi cea mai impor-
tantã decizie este ale-
gerea unei ºcoli de ºoferi.

Este decizia care te va marca
urmãtoarea lunã ºi jumãtate,
pentru cã exact atât dureazã
minim tot procesul (o lunã
ºcoala, apoi examenul ºi încã
douã-trei sãptãmâni eliberarea
actelor). Sfatul nostru este sã
nu te bucuri la primul instructor
care îþi iese în cale lãudându-se
cu cine ºtie ce super-ofertã.
Cântãreºte bine oferta – dacã
maºinile sunt bune, dacã existã
profesor de legislaþie, dacã
aceºtia sunt toþi banii pe care
trebuie sã-i plãteºti ºcolii ºi cel
mai important dacã existã un
contract care sã delimiteze clar
drepturile ºi obligaþiile pãrþilor.

Alegerea unui instructor
particular este ca jocul la

ruletã, mai ales cã nu þi se
cere prea mult pentru a te
ocupa de aºa ceva – doar
bacalaureatul ºi permis de cel
puþin cinci ani. Sfatul nostru –
mergeþi pe mâna profesioniºtilor.
Avantajul imediat este cã
puteþi alege dintr-o gamã
largã de maºini, dupã preferinþe
ºi dupã buzunar, spre exemplu
ºcoala de ºoferi Teo, cu care
am colaborat în realizarea
acestui articol, vã poate oferi
Dacii Berline, Super Nova,
Solenza, Logan, Daewoo Matiz
ºi Cielo cu preþuri variind
între 330 RON si 470 RON. În
plus, studenþii beneficiazã de o
reducere de 30 RON. Plata se
poate face ºi în rate împãrþite
pe perioada ºcolarizãrii.

O ºcoalã bunã n-o sã te punã
pe drumuri, ci te trimite exact
unde ai nevoie pentru testul
psihologic ºi vizita medicalã.
Nu e cazul sã alergi cu mielul
pe la doctori ºi asistente când
poþi de fapt avea o programare
fãcutã în momentul în care ai
semnat contractul.

ªcoala de VIP-uri
Documentându-ne pentru

acest articol, am descoperit o
opþiune foarte interesantã la
ªcoala de ºoferi Teo, ºi anume
Pachetul VIP. Ce avantaje îþi
oferã: instructorul te ia ºi te
aduce acasã, ai la dispoziþie cu
totul alte maºini (Opel Astra,
Skoda Fabia, Renault Megane
2, Skoda Octavia), nu împarþi
maºina cu nimeni ºi preþul
este mai mult decât rezonabil
– între 600 ºi 700 RON.

ªerban Boancã
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A venit în sfârºit ziua cea
mare, ziua în care te-ai
hotãrât sã iei volanul în
propriile mâini ºi sã uiþi
de taxi ºi RATB. Ce faci?
De unde începi? Oare vei
lua cea mai bunã decizie?
Stai liniºtit. Noi suntem
pe poziþii ºi pe parcursul
acestui mini-serial îþi vom
spune exact ce trebuie sã
faci ca sã îþi iei permisul
fãrã bãtãi de cap.

Vreau permis!

ªCOALA DE ªOFERIutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

De ce acte ai nevoie?
fiºã de ºcolarizare
(furnizatã de cãtre ºcoalã)
cerere pentru aprobarea
examenului auto (ºcolile
bune te scapã ºi de
aceastã grijã)
taxa pentru examenul
auto (plãtibilã la C.E.C. –
4RON–categoria A, 5RON–B,
27RON–C, 12RON–D)
cazierul judiciar (de la secþia
de poliþie de care aparþii)
copie legalizatã sau
însoþitã de original dupã
actul de studii
fiºã medicalã (o ºcoalã
bunã îþi sare în ajutor
ºi îþi face programare)
testul psihologic (la fel,
ºcoala de încredere te
ajutã ºi aici)
copie dupã actul de
identitate

www.vreaupermis.ro

ªCOALA DE ªOFERI



Pe lângã maºinile scumpe ºi
fetele frumoase, în lumea Marelui
Bulevard gãsim, ca în orice tãrâm
de basm, ºi personaje negative —
omuleþii de la circulaþie — în haine
reflectorizante, cu ºepcuþe incon-
fundabile, care vegheazã perma-
nent la compromiterea bunei dis-
poziþii, trezindu-ne la realitate cu
o singurã miºcare a mâinii, cu un
fluierat sau, în cazuri extreme, cu
un cântec de sirenã, tãindu-ne
aripile, ºi, cel mai adesea, o datã
cu ele, procese verbale de cons-
tatare a contravenþiilor. Pare cã o
forþã nevãzutã i-a vrãjit sã stea
de pazã ba în mijlocul intersecþiei
cu fluierul în gurã, ba pe strãzi
pustii, având radarul ºi dispozitivul
de testare a alcoolemiei pregãtite,
gata oricând sã opreascã orice
maºinã trece prin preajmã, sã
cearã actele celor pe care îi
acosteazã ºi sã redacteze în scris
procese verbale indescifrabile,
inutile  si aberante. 

O întâlnire de gradul trei cu
omuleþii verzi ai ºoselelor a avut
deunãzi unul din prietenii din
gaºcã. Era o dimineaþã de luni
ºi încã mai simþea în gurã gustul
ºampaniei pe care o bãuse în
ajun de unul singur, deoarece Ea

nu venise. Bursucul, cãci despre
el este vorba, este departe de a fi
un ºofer bun, dar se aflã în circu-
laþie destul de des ºi asta chiar
dacã mai mult de jumãtate din
drumuri le face înspre ºi dinspre
service-ul care îi gãzduieºte maºina
la reparat - în medie cel puþin 10
zile pe lunã. ªi, de parcã acest
chin nu îi era suficient, exact într-
unul din drumurile cãtre service
s-a vãzut tras pe dreapta:
— Bunã ziua, sunt plutonier X,

prezentaþi actele vã rog!
Rãmânând la volan ºi zâm-

bind politicos, i-a rãspuns la
salut ºi i-a înmânat actele: 
— Totul e-n regulã, nu? 

Din partea cealaltã, suspan-
sul se prelungeºte… probabil
din cauza eforturilor vãdite pe
care nedoritul interlocutor le
fãcea pentru citirea celor
douã-trei cuvinte din docu-
mentele prezentate...
deodatã însã, tãcerea s-a
rupt dureros: 
— Aveþi inspecþia tehnicã

expiratã! A sunat trium-
fãtor verdictul.
Având maºina progra-

matã la service pentru o repa-
raþie fãrã de care nu putea

trece inspecþia tehnicã periodicã,
Bursucul a încercat sã-i explice
situaþia, sã-i arate programerea,
dar poliþaiul nu a vrut nici s-o
priveascã (pe undeva e de înþeles,
cãci s-a chinuit destul cu cititul
documentelor), ci s-a îndreptat
cu paºi lenþi spre O.Z.N.-ul sãu cu
girofar. Aºteptarea prelungindu-se
peste 10 minute, ºi dându-ºi
seama cã jocurile erau oricum
fãcute, amicul meu a ieºit din
expectativã ºi s-a îndreptat spre
eºafodul speranþelor sale:
— Mã scuzaþi, ºtiþi, mã grãbesc! Eu

îmi câºtig banii muncind, nu
jecmãnind lumea în intersecþie!

— Aveþi rãbdare sã completez
procesul verbal! 

— Credeþi cã reuºiþi? Nu de alta,
dar la ora 16 se întunecã (era
8.30 dimineaþa) ºi pe întuneric
chiar cã nu mai puteþi scrie!

— Vã rog sã vorbiþi politicos! Cu
cât insistaþi mai mult, cu atât
mai mult timp pierdem.
În sfârºit, aºteptarea s-a în-

cheiat ºi în locul talonului reþinut
a primit un petic de hârtie neinte-
ligibil scrijelit. Uitându-se la cifre
(cam multe zerouri!), apoi la „bine-
fãcãtorul“ sãu, Bursucul a înþeles
imediat cã totul era pierdut: 
— Felicitãri, aþi reuºit sã-mi stricaþi

ziua! Sunteþi un exemplu de
rigurozitate! Vã doresc sãnã-
tate pe mãsura bunãvoinþei dvs.!

Oricum vã voi reclama ºi
voi contesta ºi amenda! 

Savurându-ºi efe-
mera glorie, l-a lãsat

în intersecþie sã diri-
jeze circulaþia ºi
s-a consolat cu
gândul cã, ju-

când în deplasare,
de aceastã datã
a pierdut! În inter-
secþie, el e regele...

dar e ºi mâine o
noapte, nu?
(va urma)
Doctoru’ ºi Bursucu’
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Am o mulþime de prieteni ºi o
serie de amici, toþi având în comun pasiunea pentru
maºini ºi disponibilitatea pentru distracþii ieftine.
Cluburi, baruri, biliard ºi chiar tenis sau fotbal în
salã... cam aºa ne petreceam serile. Nu de mult
însã, au descoperit plimbãrile nocturne cu maºina
prin Bucureºti. Nu mã înþelegeþi greºit, ºi înainte
mergeam cu maºinile, dar ceea ce probabil
greºeam era cã aveam punctele de plecare ºi de
destinaþie prestabilite. Ei bine, asemeni unui agent
de circulaþie cu buzunare largi, mi-am lãsat ºi eu în
urmã principiile ºi am intrat, de voie de nevoie, în
„clubul“ celor de „pe Magheru“.

PE MAGHERUutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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BMW 530 3,0D 
193CP NEGRU
15,000 EURO, 2001,
Motorinã, 147,000 km,
3,000 cmc, 193 CP
Tel: 0723.548.893
cutie tiptronic; 4 geamuri
electrice; oglinzi electrice;
servo-directie; 8 airbaguri;
aer condiþionat; trapã; pilot
automat; jante aliaj; proiec-
toare; tapiserie piele;
închidere centralizatã, 

sirocou; scaune încãlzite, cu
memorie; navi, telefon,
geamuri fumurii

FORD FIESTA 
1,3 60CP ALB
6,620 EURO, 2002,
Benzinã, 62,000 km,
1,300 cmc, 60 CP
Tel: 0723.268.261
servo-direcþie; 4 airbaguri;
abs; radiocasetofon + 8
boxe; volan piele reglabil;

acte provenienþã; taxele
plãtite; km reali+carte service,
rar+vamã efectuate

MERCEDES SLK 
230 CABRIO 2,3 
KOMPRESSOR 
190CP ALBASTRU
Tel: 0748.767.808
12,000 EURO, 1998,
Benzina, 127,000 km,
2,300 cmc, 190 CP
cutie manualã 5+1; 4 gea-
muri electrice; oglinzi elec-
trice încãlzite heliomate;
servo-direcþie; 4 airbaguri;
aer condiþionat; jante aliaj;
proiectoare; tapiserie piele;
închidere centralizatã; alar-
mã; audio este dotatã cu
mp3 first line pioneer,
decapotare electricã, jenþi
momo, preþul este nego-
ciabil, accept variante mai
scumpe sau mai ieftine.

OPEL CORSA 
BERLINA 1,2 I 75CP 
NEGRU METALIZAT
5,650 EURO, 2001,
Benzinã, 91,000 km,
1,200 cmc, 75 CP
Tel: 0723.812.329
geamuri electrice; servo-
direcþie; 2 airbaguri;
închidere centralizatã; alar-
mã; abs; volan multi-
funcþional reglabil; radio-
casetofon 2004; faruri

reglabile electric; eps, ser-
votronic, stare impecabilã,
toate taxele achitate+rar 

RENAULT 
LAGUNA II BREAK 
1,9 DCI 107CP ALB
10,500 EURO, 2003,
Motorinã, 110.000 km,
1,900 cmc, 107 CP
Tel: 0744.694.338
cutie manualã 6+1; geamuri/
oglinzi electrice, servo; 8
airbaguri; climatronic; pilot
automat; computer bord;
proiectoare; închidere cen-
tralizatã; abs; radio-cd;
comenzi pe volan; esp; 

VOLKSWAGEN 
TOUAREG SUV 3,2 I 
240CP GRI ªOBOLAN
33,000 EURO, 2003,
Benzinã, 37,500 km,
3,200 cmc, 240 CP
Tel: 0724.222.111

cutie multitronic; 4 geamuri
electrice; oglinzi electrice în-
cãlzite heliomate; servo; 10
airbaguri; dublu climatronic;
pilot automat; xenon; jante
aliaj; proiectoare; tapiserie
piele; închidere centralizatã;
alarmã; navigaþie+tv, scaune
electrice+încãlzire, abs, esp,
bixenon cu far regl. în curbã,
carte service Porsche Romania,
maºina este þinutã în garaj,
variante auto sau imobiliare

ANUNÞURI SECOND HAND

servo; 4 airbaguri; abs;
radiocas.+ 8boxe; volan
piele reglabil; acte prove-
nienta; taxele platite

Preþ: 6.620Euro 

An fabricaþie: 2002

Alimentare: Benzinã

Kilometri: 62.000 

Cilindree: 1,300 cmc 

Tel: 0723.268.261

FORD FIESTA 1,3
60CP ALB

Preþ: 7800Euro(neg.) 

An fabricaþie: 2003 

Alimentare: Benzinã 

Kilometri: 69.200

Cilindree: 1.600 cmc

Putere: 105 CP

Tel: 0723.292.438

Servodirecþie 
Închidere centralizatã 
ABS 
Aer condiþionat 
Airbag, jante 
Geamuri electrice 
Oglinzi electrice 
Sistem audio 
Stare impecabilã

OPEL ASTRA CLASIC 1,6 NEGRU

Anunþul tãu poate apãrea în
urmãtorul numãr AutoSpot.

Intrã pe www.autospot.ro ºi
înscrie-þi GRATUIT maºina!

www.autospot.ro





ANVELOPE/JANTE

ALESSIO ROMANIA
Str. Academiei, nr. 35-37, sc.
A, et. 6, ap. 11, sector 1
www.alessio.ro
office@alessio.ro
Importator exclusiv:
Boissigny Impex SRL

AMEXIM CAR '94 - 
DEPOZIT/MAGAZIN
Bd. Bucurestii Noi, nr. 115,
sector 1
Tel: 668.75.09, 668.28.03
www.amexim.ro
amexim@k.ro

AMEXIM CAR '94 
- MAGAZIN
Bd. Butuceni, nr. 10, sector 1
Tel: 220.34.51
www.amexim.ro
amexim@k.ro

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

AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
QUICK SERVICE
ªos. Centura, nr. 5-6, sector 6
Tel: 0740.305.921,
305.06.30
www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro

AUGSBURG 
INTERNATIONAL SU-
PERMARKET MILITARI
ªos. Centura, nr. 5-6, sector 6
Tel: 0740.305.003,
305.06.35(36)
www.augsburg.ro
ConsultantiVanzariSM@aug
sburg.ro

AUTO COM 
IMPORT
ªos. Giulesti, nr. 177, sector 1
Tel: 221 38 38, 0722 326
630, 0745 072 407
www.autocomimport.ro
contact@autocomimport.ro
Anvelope ºi lubrifianþi. 

AUTO SOFT 
SERVICE ROÞI
ªos. Fundeni, nr. 81, sector 2
Tel: 240.01.58, 240.02.07
www.auto-soft.ro
auto-soft@k.ro
Program: 7-22

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

BINAR IMPEX
ªos. Horia, Cloºca ºi Criºan,
nr. 43, sector 1
Tel: 352.45.86, 352.45.88
www.binar-impex.ro

CAVAR L&I IMPEX
Str. Mosoaia, nr. 60, sector 4
Tel: 461.07.51
www.cavar.ro
cavar@mail.com

CEFIN
— Str. Bucureºti-Piteºti km
13,2, sector 6
Tel: 202.60.60,
0741.841.039
www.cefin.com
pirelli@cefin.com
— Sos. Bucureºti-Ploieºti,
nr. 240A, sector 1
Tel: 352.44.96
www.cefin.com
pirelli@cefin.com

DEPOZITUL DE 
ANVELOPE
Calea Floreasca, nr. 40,
sector 1
Tel: 230.14.04

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . . ADRESE UTILE
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www.depozituldeanvelope.ro
office@depozituldeanve-
lope.ro
anvelope, jante, capace,
antifurturi, comenzi on-line

ELCA TUNING
Sos. Pipera, nr. 41, sector 2
Tel: 0788.500.300,
0722.325.092
www.motorpower.ro
info@motorpower.ro

ESROM
Bd. Aerogãrii, nr. 38, sector 1
Tel: 232.89.87, 233.27.18,
0744.148.576,
0744.517.787
www.anvelopa.ro
esrom@anvelopa.ro,
service@anvelopa.ro

FOREXIM
Piata Rosetti, nr. 4, sector 2
Tel: 315.78.31, 312.18.64,
314.19.70
www.anvelopa.com.ro
forexim@b.astral.ro

MAGISTRAL
Str. Elena Caragiani,
nr. 8, sector 1
Tel: 0744.542.923
www.magistral.ro

MAGISTRAL - 
ATELIER
Str. Baneasa, nr. 37-39,
sector 1
Tel: 232.98.67
www.magistral.ro

MICHELIN 
ROMÂNIA 
WTCB-CCIB, Piata Montreal
nr.10 Corp D, Etaj 3, sector 1
Tel: 202.65.00

PNEUROM
Sos. Centura, nr.
km.52+100, sector 1
Tel: 493.41.15, 493.41.05,
493.41.22
www.pneurom.ro

PROAUTO 
INDUSTRIES
Str. Ion Minculescu, nr. 98,
sector 3
Tel: 323.05.30
www.proauto.ro
office@proauto.ro

PROMONDIAL 
IMPEX
Str. Nerva Traian, nr. 6,
sector 5
Tel: 326.37.57,
0723.350.031
www.cartuning.ro
car-design@jantealuminiu.ro

S&AS 
MULTISERVICES
Str. Mihai Eminescu, nr. 154,
sector 1, Tel: 6102297
Vânzãri anvelope noi ºi
second hand

ªAMA SERVICE
— 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
— ªos. Pipera, nr. 46, sector 2
Tel: 232.31.66, 232.86.09
www.samaservice.ro
Anvelope, jante, service,
comenzi on-line

ASIGURÃRI

AGRAS
Bd. Dacia, nr. 30, sector 1
Tel: 212.01.62, 212.01.63, 
www.agras.biz

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

ALPHA
Calea Dorobanþilor, nr.
237B, et. 3, sector 1
Tel: 209.22.80

ARDAF
Bd. Primãverii, nr. 29, sector 1
Tel: 317.30.01, 317.71.03

ASIBAN
Str. Bd. Mãrãºti, nr. 2, sector 1
Tel: 222.95.60, 222.95.61,
222.95.62, 222.95.63
www.asiban.ro

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

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

BCR ASIGURARI
Bd. Carol I, nr. 31 - 33, bl.
Corp C1, sector 1
Tel: 405.74.20
www.bcrasig.ro

CERTASIG
Str. Buzeºti, nr. 75, sector 1
Tel: 313.33.75 /
0742.378.000
www.certasig.ro

CITY INSURANCE
Str. Str. Lisabona, nr. 8,
sector 1
Tel: 231.00.90, 231.00.79,
230.32.48, 231.00.54
www.cityins.ro

GENERALI
Str. Gheorghe Manu, nr. 5,
et. 3 - 6, sector 1
Tel: 212.29.20, 212.29.40,
312.36.35, 312.37.19
www.generali.ro

www.autospot.ro
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Membrã a GRUPULUI LUKOIL
St. Elena Vãcãrescu nr. 100A, sector 1, Bucuresti

Tel: 230.04.63, 230.09.62, Fax: 230.35.08
www.asitokapital.ro, e-mail: office@asitokapital.ro
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GERROMA
Str. Emil Gârleanu, nr. 11, bl.
A8, sector 3
Tel: 321.74.28, 326.00.53
www.gerroma.ro

GRAWE
Str. Anastasie Simu, nr. 1,
sector 1
Tel: 312.60.03
www.grawe.ro

ING
Str. Costache Negri, nr. 1-5,
sector 5
Tel: 402.85.80
www.ingromania.ro

INTERAMERICAN
Str. Cotroceni, nr. 20, sector 6
Tel: 202.67.00, 202.67.26,
202.67.82
www.interamerican.ro

OMNIASIG
Bd. Blv. Aviatorilor,
nr. 28, sector 1
Tel: 230.47.23, 231.51.30, 
www.omniasig.ro

ROMEXTERRA BANK
Bd. Carol I, nr. 31 - 33, bl.
Corp C2, sector 2
Tel: 317.82.26
www.romexterra.ro

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

AUDIO/ALARME

AUGSBURG 
INTERNATIONAL
ªos. Centurã, nr. 5-6, sector 6
Tel: 0740.305.003,
305.06.35 (36)
www.augsburg.ro
ConsultantiVanzariSM@aug
sburg.ro

CAR SOUND
Tel: 0721.036.690
www.car-sound.ro
office@car-sound

difuzoare auto, amplifica-
toare auto, subwoofere
auto, alarme auto, tv/dvd
auto, detectoare radar.

COMSTAR 
ROMANIA
Calea Victoriei, nr. 224, bl. D5,
sc. 1, et. 10, ap. 38, sector 1
Tel: 310.40.69, 314.07.35
www.comstar.ro
info@comstar.ro

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

OLMAR
Str. Vitan-Bârzeºti (AUTOVIT
stand MA16), sector 1
Tel: 0744.370.587
www.olmar.firm.ro
info@olmar.firm.ro
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TORNADO TRADE
Str. Târgul AUTO VIT stand
MA12, sector 3
Tel: 0723659674,
0788397975
www.site.neogen.ro/Tornado99
tornadotrade@yahoo.com

BENZINÃRII 
ROMPETROL

GHENCEA
Bd. Ghencea, nr. 154,
sector 6
www.rompetrol.ro

LUICA
Str. Luicã, nr. 4D, sector 4
www.rompetrol.ro

MIHAI BRAVU
ªos. Mihai Bravu, nr. 473-
483, sector 3
www.rompetrol.ro

OTOPENI
ªos. Bucureºti-Ploieºti
(DN1), Km 15+285M
www.rompetrol.ro

PANTELIMON
ªos. Pantelimon (DN3),
nr. 448 A, sector 2
www.rompetrol.ro

SUPERFAST SRL
Str. Fundeni, nr. 124,
sector 2
www.rompetrol.ro

VIRTUÞII
Str. Virtuþii, nr. 42-48,
sector 6, 
www.rompetrol.ro

VOLUNTARI
ªos. Afumaþi, nr. 13
www.rompetrol.ro

VOLUNTARI-
AFUMAÞI
ªos. Afumaþi, nr. 90-94
www.rompetrol.ro

VULCAN
Bd. Mihai Bravu, nr. 396,
sector 3
www.rompetrol.ro

BIROUL ACCIDENTE 
UªOARE

SECTOR 1
Sectia 5 Politie, Sos.
Bucurestii Noi
Tel. 323.30.30, int. 17.934

SECTOR 2
Str. Masina de Paine 47,
Tel. 224.26.38

SECTOR 3
Sectia 12 Politie, str. Prof.
Stefan Nicolau, nr. 3-5
Tel. 323.30.30, int. 21.531

SECTOR 4, 5
Brigada de Politie Rutiera,
str. Candiano Popescu, nr.

57-59, Tel. 335.84.06

SECTOR 6
Sectia 21 Politie,
str. Cernisoarei
Tel. 323.30.30,
int. 22.607

BROKERI

BTWC
Str. Mamulari, nr. 4, bl. C2,
sc. 2, et. 4, ap. 43, sector 3
Tel: 315.20.50
www.btwc.ro
office@btwc.ro

EPM ROMÂNIA 
Bd. Nicolae Titulescu, nr. 92,
bl. 13, sc. D, et. 3, ap. 133,
sector 1, 
Tel: 222.77.78
epm@fx.ro

EUROLIFE 
ROMÂNIA
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 7,
et. 3, ap. 7, sector 1
Tel: 311.18.34
www.eurolife.ro
office@eurolife.ro
Centru de servicii Eurolife /
Plãþi de asigurare / eCard /
Impresum

INK BROKER
Calea Dorobantilor, nr. 61,
sector 1
Tel: 212.06.40 / 41 / 42
www.inkbroker.ro
sebastian@inkbroker.ro

CREDITE

ALPHA BANK 
ROMANIA SA
Calea Dorobanþilor,
nr. 237B, et. 3, sector 1
Tel: 209.21.00
www.alphabank.ro
bbr@alphabank.ro

ROMEXTERRA 
BANK
Bd. Carol I, nr. 31 - 33,
bl. Corp C2, sector 2
Tel: 317.82.26
www.romexterra.ro

DETAILING

EXPERT AUTO 
DETAILING
Str. Valea Oltului, nr. 69-71,

sector 6

Tel: 444.77.88,

0722.122.222

— Str. Ioviþa, nr. 21, sector 5

Tel: 444.77.88,

0722.122.222

— Intr. Dâmboviþa, nr. 10A,

sector 1

Tel: 444.77.88,

0722.122.222

— Piata Universitãþii, sector 2

Tel: 444.77.88,

0722.122.222

www.expertauto.ro

info@expertdetailing.ro

Parcarea subteranã de

lângã Intercontinental,

nivelul 2

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

ADRESE UTILE
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FOOD STOPS

CUPTORUL
CU LEMNE
Bd. Pache Protopopescu,

nr. 71, sector 2

Tel: 252 44 93

Multe feluri de pizza coaptã

pe vatrã, cu blat subþire ºi

pufos ºi cu o perioadã rela-

tiv scurtã de pregãtire.

GREGORY’S 
ROMANÃ
Bd. Magheru, nr. 32-34,
sector 1
Tel: 312 26 13
www.gregorys.ro
În piaþa Romanã, la
coloane. Program non-stop.

GREGORY’S 
VICTORIEI
Piaþa Victoriei, bl. A6, sector 1
Tel: 212 56 63
www.gregorys.ro
În Piaþa Victoriei, pe colþ,
vizavi de BNR. Program 6-
21:30

INES BURGER
ªos. ªtefan cel Mare,
nr. 240, sector 2
Tel: 210 41 08
Aflat în zona Obor, INES
Burger este (ºi aratã ca)
unul dintre cele mai vechi
localuri fast-food din

Bucureºti. ªaorma, pizza,
hamburgeri, produse de
patiserie ºi cofetãrie.
Laborator propriu, preþuri
moderate.

LA MATACHE
Str. Haralambie Botescu, nr.
2, sector 1
Tel: 310 73 27 / 310 73 37
www.lamatache.ro
Dacã eºti în zona Piaþa
Matache poþi opri la o
ºaormerie cu un meniu
foarte bogat ºi preþuri mo-
derate. Ai la alegere
ºaormele de vitã/pui, ºniþel,
aripioare, hamburgeri, frip-
turã, frigãrui ºi altele.

LA PUICUÞE
Str. Tunari, nr. 5, sector 2
Tel: 610 32 42 / 0788 19 88 19
Dacã eºti în zona Eminescu
- Tunari ºi cauþi preparate
din pui (pui la rotisor,
ºaorma, grãtar, ºniþel, º.a.)
opreºte la puicuþe! Punct de
reper: benzinãria rotundã.
Preþuri foarte bune ºi servire
rapidã. Recomandarea
noastrã: meniu ºniþel cu
cartofi prãjiþi.

LEASING

AGER LEASING
Str. Lt Av. Marcel
Andreescu, nr. 29, sector 1
Tel: 231.09.04

BAVARIA LEASING
Sos. Strãuleºti, nr. 192,
sector 1
Tel: 233.42.82, 208.99.08
office@bavarialeasing.ro

BDT LEASING
Str. Dâmboviþa, nr. 10B, 
sector 6
Tel: 221.15.15
www.bdt.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, +40-31
405.51.86, 405.51.87
www.leasing.ro
office@leasing.ro

MIDAL LEASING
Sos. Pantelimon, nr. 111A,
sector 1
Tel: 256.90.29
www.midal-leasing.ro
office@midal-leasing.ro

MIDOCAR LEASING
Str. Odãi, nr. 219-225,
sector 1
Tel: 208.95.30/31

www.midocar-leasing.ro
leasing@midocar.ro

MOTORACTIVE
Str. Sf. Vineri, nr. 29, et. 2,
sector 3
Tel: 318.88.22
www.motoractive.ro
general@motoractive.ro

PLANET LEASING
Str. Aviator Gh. Marasoiu,
nr. 11, sector 1
Tel: 230.52.32, 230.52.43,
230.52.45, 230.52.50
www.planetleasing.ro
leasing@planetleasing.ro

PORSCHE LEASING
Sos. Pipera - Tunari, nr. 2,
sector 1
Tel: 208.26.00
www.porscheleasing.ro

ROMSTAL LEASING
Calea Dorobantilor, nr. 59 -
63, sector 1
Tel: 212.05.50 - 54
www.romstal-leasing.ro

SEBASTIAN 
LEASING
Str. Împãratul Traian, nr. 32,
sector 4
Tel: 0722.573.904,
0722.573.905, 0722.507.781
www.sebastian.ro
bucuresti@sebastian.ro /
vanzari@sebastian.ro

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

VOLKSBANK 
LEASING ROMANIA
Str. Bucuresti-Ploiesti, nr. 17
- 21, et. 2, sector 1
Tel: 204.44.44
www.vbleasing.ro/
info@vbleasing.ro
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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, 210.24.90
www.alpadrino.ro
alpadrino@easynet.ro
Piese de schimb pentru
marci europene, japoneze,
coreene, americane

AUGSBURG 
INTERNATIONAL
Sos. Centura, nr. 5-6, sector 6
Tel: 0740.305.003,
305.06.35(36)
www.augsburg.ro
ConsultantiVanzariSM@aug
sburg.ro

AUTO NESTI
Sos. Berceni, nr. 80, sector 4
Tel: 460.82.57
www.autonesti.ro

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

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

AUTONET IMPORT
Calea Pipera, nr. 42, sector 2
Tel: 233.34.08, 233.34.09,
233.34.10, 233.38.60,

233.38.61
www.autonet.ro
office@bucuresti.autonet.ro

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

BENNETT AUTO
Str. Lizeanu, nr. 28, sector 2
Tel: 211.15.19
Mercedes, Fiat, VW, Peugeot,
Ford, Volvo, BMW, Audi, Opel,
Renault, Citroen, Daewoo

CARANDA BATERII
Bd. Aviator Stefan
Protopopescu, nr. 11, sector 6
Tel: 231.44.44, 231.07.50
www.caranda.ro
office@caranda.ro

CARGO
Str. Mihai Eminescu, nr. 170,
sector 2
Tel: 210.48.17, 0788.296.105

GOK & BENZ
Str. Lizeanu, nr. 23bis,
sector 2
Tel: 210.54.04, 210.54.86
benz@rdslink.ro
importator direct de piese
pentru camioane,
microbuze, autobuze, semi-
remorci

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

JINGA IMPEX
Str. Constantin Daniel, nr.
25, sector 1
Tel: 317.24.47
www.jinga.ro
office@jinga.ro

LATIN EFE
Str. Independenþei, nr. 313,

sector 6
Tel: 317.39.57, 317.39.51,
317.39.52
www.latinefe.ro

METEOR AUTO
Calea Crângaºi, nr. 60,
sector 1
Tel: 221.97.79, 0725.139.100
www.meteor.ro
meteor@meteor.ro

PITT STOP
Sos. Mihai Bravu, nr. 102A,
sector 2
Tel: 252.68.81, 252.68.82,
252.68.83, 0723.622.699

PROAUTO 
INDUSTRIES
Str. Ion Minculescu, nr. 98,
sector 1
Tel: 323.05.30
www.proauto.ro
office@proauto.ro

PROMONDIAL 
IMPEX
Calea Floreasca, nr. 41,
sector 1
Tel: 231.85.88
www.cartuning.ro
office@cartuning.ro

RUNE
Bd. Constructorilor, nr. 26,
sector 6
Tel: 316.56.57, 316.56.61,
316, 56, 72, 220.20.75
www.rune.ro
office@rune.ro

STAR FORUM
Bd. Expoziþiei, nr. 2, sector 1
Tel: 202.64.07, 202.64.07
www.starforum.ro

TOP MOODY EXIM
Sos. Pantelimon, nr. 84,
sector 2, Tel: 256.98.62
www.topmoody.home.ro
topmoody@home.ro
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RENT-A-CAR

ACTIVE 
RENT-A-CAR
Str. Arhitect Louis Blank,
nr. I1, et. 2, ap. 13, sector 1
Tel: 231.44.89,
0727.644.644
www.active-rentacar.ro
office@active-rentacar.ro
Dacia Logan, Renault Clio,
Renault Megane, Renault
Laguna, Nissan Primera

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, Opel Vectra, Opel
Zafira, Opel Vivaro

BDT RENT
Str. Dâmboviþa, nr. 10B,
sector 6
Tel: 220.91.97, 0741.209.014
www.rentacarbdt.ro
Ford, Mazda, Chrysler

COMPACT 
RENT-A-CAR
Bd. Nicolae Titulescu, nr.1,
bl.A7, sc.1, ap.16, sector 1
Tel: 312.98.57,
0744.586.724, 0744.638.292
www.compact-rentacar.ro
office@compact-rentacar.ro
Peugeot 206, Ford Fiesta,
Opel Corsa, Ford Focus,
Opel Astra, Opel Vectra,
Skoda Octavia, Ford
Mondeo, Opel Vivaro,
Mercedes Sprinter

DAVID INTERCAR
Calea Victoriei, nr. 112,
sector 1
Tel: 232.41.90

www.davidintercar.ro
reservation@davidintercar.ro
Audi A4, Audi A6, Skoda
Octavia, VW Passat

DAVID INTERCAR
Calea Victoriei, nr. 112,
sector 1
Tel: 232.41.90
www.davidintercar.ro
reservation@davidintercar.ro
Audi A4, Audi A6, Skoda
Octavia, VW Passat

EASY RENT-A-CAR
Bd. Dacia, nr. 82, sector 2
Tel: 444.32.54,
0726.712.196, 0788.889.77
www.rentacareasy.ro
easy_rentacar@yahoo.com
Citroen Saxo, Dacia Logan,
Renault Megan, Ford Focus,
Citroen XSara, Peugeot 307
A, Opel Vectra, Citroen
Picasso, Ford Mondeo II,
Toyota Corolla, Ford Transit.

ELIN RENT-A-CAR
Tel: 0723.231.333,
0788.505.122
www.elin.ro
office@elin.ro, 
Dacia Logan, Chevrolet
Kalos, Hyundai Accent, Seat
Ibiza, Seat Cordoba, Renault
Megane, Hummer H2

MONTREAL 
RENTACAR
Str. Mihai Eminescu, nr. 118,
sector 2
Tel: 619.30.30
www.montreal-rentacar.ro
office@montreal-rentacar.ro
Opel Astra, Corsa,
Vectra, Zafira

RENT@CAR
Str. Aniversãri, nr. 41, et. 1,
sector 3
Tel: 323.02.90, 0720.701.701
www.inchirieri-masini.com
rentacar@xnet.ro
Dacia Logan, Solenza,

Cielo, Hyundai Santa Fe,
Ford Fiesta, HYUNDAI
Tucson, Mercedes
Class C, Kia Sorento,
Renault Traffic

SECOND HAND

AAA AUTO
Bd. Iuliu Maniu, nr. 253,
sector 6
Tel: 402.82.22
www.aaaauto.ro
Program: zilnic între 9-21

AUTOSIG
Str. Rotunda, nr. 4B, sector 3
Tel: 348.40.60
www.autosig.home.ro

AVIA MOTORS
Bd. Biruinþei, nr. 11, sector 2
Tel: 209.40.14
www.aviamotors.ro
ocazie@aviamotors.ro
Program: L-V: 9-18, S: 9-13

BDT
Str. Dâmboviþa, nr. 10B,
sector 6
www.bdt.ro
office@bdt.ro
autoturisme Ford ºi Mazda

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

DI BAS
Sos. Fundeni, nr. 260-262,
sector 2
Tel: 240.58.10
www.opeldibas.ro
dibas@opeldibas.ro

FORUM AUTO - 
VOLVO
Sos. Bucureºti-Ploieºti, nr.
165-169, sector 2
Tel: 319.06.42
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www.volvocars.ro
office@eit.ro

LATIN EFE
Str. Independenþei, nr. 313,
sector 6
Tel: 317.39.57, 317.39.51,
317.39.52
www.latinefe.ro

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

RBA AUTOHAUS
Splaiul Unirii, nr. 281, sector 3
Tel: 346.89.43,
0722.258.827
www.mashini.ro

STAR FORUM
Bd. Expozitiei, nr. 2, sector 1
Tel: 202.64.07
www.starforum.ro

SERVICE

ADRAS MILITARI
Intr. Caravanei, nr. 9-11,
sector 6, Tel: 760.77.66
www.adras.ro
service@adras.ro
service auto Dacia (garanþii,
post-garanþii, constatãri
daune, ITP), montãri
accesorii

ADRAS OLTENIÞEI
Sos. Olteniþei, nr. 35-37,
sector 4
Tel: 332.14.53
www.adras.ro
vanzari.ocazie@adras.ro

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

AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
QUICK SERVICE
Sos. Centura, nr. 5-6, sector 1
Tel: 0740.305.921,
305.06.30
www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro

AUTO CENTER
Bd. Iuliu Maniu, nr. 105c,
sector 6
Tel: 318.09.31
www.acb.ro

AUTO 
COBALCESCU
— Str. Valea Oltului, nr. 15,
sector 1
Tel: 444.19.13
Mecanicã, Electricã,
Caroserie, ITP, Spãlãtorie
— Str. Prof. Dr. Grigore
Cobalcescu, nr. 45, sector 1

Tel: 303.98.83
www.autocobalcescu.ro
Service autorizat Dacia ºi
Renault. Mecanica,
Electrica, Caroserie, ITP

AUTO NESTI 
SERVICE
Sos. Berceni, nr. 80, sector 4
Tel: 460.82.57
www.autonesti.ro

AUTO SERVICE ‘97
Str. Halmeu, nr. 2, sector 2
Tel: 212.02.08

AVIA MOTORS
Bd. Biruinþei, nr. 11, sector 1
Tel: 209.40.10(11,12)
www.aviamotors.ro
servicepantelimon@avi-
amotors.ro

BDT SERVICE
Str. Dambovita, nr. 10B, 
sector 6
Tel: 221.15.15
www.bdt.ro
Service Ford ºi Mazda

COM NICO SERV
Bd. Iuliu Maniu, nr. 594,
sector 6
Tel: 9635, 493.40.63
www.comnicoserv.ro

DI BAS
Sos. Fundeni, nr. 260-262,
sector 2
Tel: 240.58.10

www.opeldibas.ro
dibas@opeldibas.ro
Program: L-V: 8-17.30, S: 8-
12.30

DORMAG
Str. Despot Vodã, nr. 46-48,
sector 2
Tel: 212.44.62, 610.57.68,
0722.366.499
www.dormag.ro
greculescu@hotmail.com
full service specializat BMW,
VW, Audi, Seat, Skoda

EURIAL INVEST
Bd. Iuliu Maniu, nr. 572-
574, sector 6, Tel: 207.77.00
www.eurialmilitari.ro
office@eurialmilitari.ro

INSCUT SERVICE 
AUTO
Bd. Preciziei, nr. 11, sector 6
Tel: 434.23.16, 434.05.20,
434.05.06, 434.05.15
www.inscut.ro
service@inscut.ro,
inscut@inscut.ro

MAGISTRAL
Str. Elena Caragiani, nr. 8,
sector 1
Tel: 0744.542.923
www.magistral.ro

MIDOCAR
Sos. Odãi, nr. 219-225,
sector 1
Tel: 300.79.50, 300.79.60,

www.autospot.ro

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .



300.79.70
www.midocar.ro
Service specializat pentru
VW, VW Utilitare ºi Audi

MITSUBISHI 
MOTORS SERVICE
Bd. Aviatorilor, nr. 17, sector 1
Tel: 222.79.60, 222.79.62
www.mitsubishimotors.ro

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

S&AS 
MULTISERVICES
Str. Mihai Eminescu, nr. 154,
sector 2
Tel: 6102297
Service orice tip auto,
sudurã argon

VIFOR GRUPPE
Sos. Progresului, nr. 29-35,
sector 5
Tel: 411.46.46
www.vifor.ro
office@vifor.ro,
service@vifor.ro

ªAMA SERVICE
Sos. Dimitrie Pompei, nr.
2A, sector 1
Tel: 233.15.96, 233.15.97
www.samaservice.ro

SPÃLÃTORII

A.G. GROUP
Calea Griviþei, nr. 184B,
sector 1
Tel: 223.40.92
aggroup@digicom.ro

AGIP TIMPURI 
NOI
Calea Vãcãreºti, nr. 132-
134, sector 4

Tel: 330.26.69
timpurinoi@agip.ro

AUTOPROMPT 
F&G
Str. Ardeleni, nr. 8, sector 2
Tel: 0722.822.840

DORMAG
Str. Despot Vodã, nr. 46-48,
sector 2
Tel: 212.44.62, 610.57.68,
0722.366.499
www.dormag.ro
spãlãtorie auto ecologicã -
tapiþerii, polish profesional

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

LEBBOS G.CO
Bd. Timiºoara, nr. 8-10,
sector 6
Tel: 0722.200.877

MAGIC WASH
Str. Brânduºelor, nr. 6B
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
office@pittstop.ro

R&T SERVICE
Str. Viitorului, nr. 183, sector 2
SD PRESTIGE IMPEX
Str. Turnu Mãgurele, nr. 66,
sector 4
Tel: 461.01.66

SD PRESTIGE IMPEX
Str. Turnu Mãgurele,
nr. 66, sector 4
Tel: 461.01.66

ªCOLI DE ªOFERI

AUTO TUDOR
Str. Colþei, nr. 38, sector 1
Tel: 313.21.44, 0721.523.434
www.autotudor.ro
info@autotudor.ro
Dacie: 400RON, Peugeot:
590RON, Chevrolet:
500RON

AUTO EXPERT
Bd. 1 Mai, nr. 19, bl. C4, sc.
B, et. parter, ap. 46, sector 6
Tel: 413.05.03
www.scoalaautoexpert.ro
office@scoalaautoexpert.ro
DACIA BERLINA: 370RON,
MATIZ: 390RON, SOLENZA:
400RON

AUTO GABRIEL
Calea Moºilor, nr. 235A, bl.
43A, et. parter, ap. 7, sector 2
Tel: 619.23.04,
0722.368.777
www.autogabriel.ro

info@autogabriel.ro
MATIZ/SUPER
NOVA/SOLENZA: 450RON,
LOGAN: 520RON, PEUGEOT:
750RON

DINU
— Bd. Ion Mihalache, nr.
271, sector 1
Tel: 224.16.53, 0788.507.176
DACIA BERLINA, MATIZ:
400RON, SOLENZA:
420RON; LOGAN: 440RON
— Calea Vitan, nr. 212,
sector 3
Tel: 346.48.95,
0721.796.007
BERLINA, SUPER NOVA,
MATIZ, SOLENZA:400RON;
LOGAN:420RON
— Sos. Giurgiului, nr. 206,
sector 4
Tel: 450.42.63,
0721.202.884
BERLINA, MATIZ, SUPER
NOVA, SOLENZA: 400RON;
LOGAN: 420RON
— Str. Mihail Sebastian, nr.
60, sector 5
Tel: 424.01.59,
0722.290.778
www.dinu2000.com
MATIZ: 360RON, SUPER
NOVA: 370RON, SOLENZA:
400RON, DACIA BERLINA:
380RON; LOGAN: 420RON

TEO
— Str. Campia Libertatii,
nr. 43, bl. MC3, et. parter,
sector 3
Tel: 324.61.08, 0727PERMIS
— Bd. Constructorilor, nr. 24,
bl. 19, sc. 1, et. parter, ap. 2,
sector 6
Tel: 220.77.45, 0720SCOALA
— Str. Oltenitei, nr. 244, bl.
86, sc. 2, et. parter, ap. 22,
sector 4
Tel: 331.00.23, 331.00.24,
0724SOFERI
www.vreaupermis.ro
office@vreaupermis.ro
Dacia berlina: 330RON,
Matiz, Supernova: 370RON,
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Hai pe forum!
www.autospot.ro/forum

Te provocãm la 
discuþii interesante 

pe diferite teme
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Solenza: 420RON, Logan:
420RON, VIP:1200RON

WWW.SCOALA-
DE-ªOFERI.RO
Sos. Panduri, nr. 13, bl. P19,
sc. 1, et. parter, ap. 4, sector 1
Tel: 411.14.00, 410.57.35
www.scoala-de-soferi.ro
contact@scoala-de-soferi.ro
LOGAN: 490RON, Solenza:
450RON, Matiz: 450RON,
Supernova: 450RON, STU-
DENTII BENEFICIAZA DE
REDUCERE!!30RON Plata în
rate: minim 100RON

TAXI

APOLODOR
Tel.: 9499 
0723.399.477
0724.222.455
0740.139.499
Dacia, Cielo, Solenza, Matiz

Pornire: 1.00 RON
Tarif/km: 1.20 RON
Staþionare/h: 12.00 RON 

COBÃLCESCU
Tel.: 9451 
0723.009.451
0723.399.451
Dacia, Renault 
Pornire: 1.00 RON
Tarif/km: 1.20 RON 
Stationare/h: 12 RON  

CRISTAXI
Tel.: 9461
9421
0723.389.461
0723.389.466
0744.449.461
Dacia, Solenza, Cielo
Pornire: 1RON 
Tarif/km: 1.20 RON
Staþionare/h: 12 RON

EURO FLY TAXI
Tel.: 9440 
0788.512.463

0788.512.464  
Peugeot 
Pornire: 1.20 RON
Tarif/km: 1.20 RON / 20
RON  în afara oraºului
Staþionare/h: 12 RON   

MERIDIAN
Tel.: 9444
9888
0723.344.433
0745.055.095
Supernova, Solenza, Dacia,
Berlina, Logan
Pornire: 1.19 RON
Tarif/km: 1.19 RON
Staþionare/h: 11.9 RON

MONDIAL
Tel.: 9423 
0721-387.388
0723-523.523
0740-434.385
Dacia
Pornire: 0.90 RON
Tarif/km: 1.00 RON
Staþionare/h: 10 RON

PERROZZI
Tel.: 9631
0722.963.063
0723.963.963
Dacia Logan, Cielo, Espero
Pornire: 1RON 
Tarif/km: 1.20 RON
Staþionare/h: 12 RON

PROFTAXI
Tel.: 9422 
0723.297.108
0745.018.602
Dacia, Logan, Cielo
Pornire: 0.85 RON
Tarif/km: 1.20 RON
Staþionare/h: 12 RON

RODELL
Tel.: 9415
0723.399.415
0744.669.415
Dacia, Solenza, Logan 
Pornire: 0.90 RON
Tarif/km: 1.20 RON
Staþionare/h: 12.00 RON 
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SPEED
Tel.: 9477, 9488, 9481 
0722.109.477
0740.109.477 
Dacia, Cielo, Logan,
Mercedes, WV 
Pornire: 0.94 RON
Tarif/km: 1.14 RON
Staþionare/h: 11.40 RON   

TOTAL
Tel.: 9424
0722-954.525
0745-685.683
Dacia 
Pornire: 0.85 RON
Tarif/km: 0.99 RON
Staþionare/h: 9.90 RON   

TRACTÃRI

ACR
Str. Tache Ionescu, nr. 27,
sector 1, Tel: 222.22.22
www.acr.ro

ALEX CAR
Str. Apostol Margãrit, nr. 3,
bl. 108, sc. 1, ap. 29, sector 3
Tel: 0722.603.460
www.tractari.ro
info@tractari.ro

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

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

TEO
Str. Oltenitei, 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.
Tarife:
- transport platforma
interurban: 1.95 lei/Km +
TVA (+ taxa manevrare 49 lei)
- transport platforma urban:
16 lei
- transport platforma inter-
national: 1 Eur/Km (+ taxa
manevrare 20 Eur)

TUNING

C&C TUNING
Bd. Ion Mihalache, nr. 70-
82, sector 1, Tel: 224.29.45
www.tuning.ro, 
info@tuning.ro

CAR SOUND
www.car-sound.ro
office@car-sound

Echipã tânãrã. profesioniºti.
în permanentã legãturã cu
importatorii. preþuri cât mai
mici. ne adresãm tuturor.
produse competitive (de la
difuzoare ºi alarme auto
pânã la linii complete ºi
multimedia). cele mai bune
propuneri pentru tine. mon-
tãm pe orice maºinã.

COLOR TUNING
Calea 13 Septembrie, nr.
127, sector 5
Tel: 031.401.41.90,
0722.934.316
www.autoaccesorii.ro
suport@autoaccesorii.ro

CRITRON 
MOTOR-SPORT
Str. Despot Vodã, nr. 48,
sector 2

Tel: 0722.586.055
www.tuning.3x.ro
critron@yahoo.com

ELCA TUNING
Sos. Pipera, nr. 41, sector 2
Tel: 0788.500.300,
0722.325.092
www.motorpower.ro
info@motorpower.ro

MEDCHIM
Calea ªerban Vodã, nr. 193,
sector 4
Tel: 335.00.70, 335.00.29
www.accesorii-auto.com.ro
info@medchim.ro

PIT STOP TUNING
Bd. Stefan Cel Mare, nr. 1,
bl. Perla, sector 1
www.pitstoptuning.ro

PROMONDIAL 
IMPEX
Calea Floreasca, nr. 41, sec-
tor 1, Tel: 231.85.88
www.cartuning.ro
office@cartuning.ro

TUNINGSHOP
Str. Sfinþii Voievozi, nr. 11,
sector 1
Tel: 0721.640.898
www.tuningshop.ro

ZENO MOTOR-
SPORT
Str. Iancului, nr. 53, sector 2
Tel: 0723.432.682

www.zenomotorsport.ro
info@zenomotorsport.ro

VULCANIZÃRI

AUTO MECANICA
Str. Maica Domnului, nr. 29, 
sector 2
Echilibrat roti, indreptat jante

AUTO MECANICA
Calea Floreasca, nr. 43,
sector 1
Echilibrat roti, indreptat jante

BORA PREST SERV
Bd. Pantelimon, nr. 36A,
sector 2, Tel: 0723599655
Vulcanizare, indreptat jante,
echilibrari roti

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

ECO
Str. Dr. Staicovici, nr. 14,
sector 5, Tel: 410.53.42

S&AS 
MULTISERVICES
Str. Mihai Eminescu, nr. 154,
sector 2, Tel: 610.22.97
Geometrie computerizatã,
echilibrãri roþi, îndreptat jante

www.autospot.ro
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Ai o firmã de 
servicii auto?

www.autospot.ro
Înscrie-te on-line 

ºi o publicãm gratuit!
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Revista AUTO SPOT ºi
Montreal Rent-a-car îþi oferã
ºansa sã conduci niºte
maºini superdotate. Le-ai
vãzut pe strãzi? Þi-ai dorit
sã le încerci? Noi te punem
la volan timp de o zi. Te
înscrii rapid cu un simplu
SMS ºi te plimbi pe unde
vrei tu ºi cu cine vrei tu.

Ce trebuie sã fac?
Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi un SMS la numãrul 1323 cu
textul AUTO urmat de numele maºinii pe care alegi sã o conduci.

exemplu: AUTO TOYOTA LANDCRUISER

Notã: Maºinile disponibile sunt cele prezentate mai jos. Cei 5 câºtigãtori vor fi aleºi prin tragere

la sorþi. Un SMS costã 0,9 USD (fãrã TVA), iar serviciul este valabil în reþelele Connex ºi Orange.

Câºtigãtorul reviziei tehnice în urma concursului din luna februarie este dl. Emil Vornicu.

www.autospot.ro

Chevrolet Lacetti Chevrolet Kalos Opel Zafira

Opel Corsa Opel Astra Opel Vectra

Opel Vivaro Toyota Land Cruiser Renault Trafic

Hai la o plimbare!Hai la o plimbare!
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