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- Anvelope/jante
- Asigurãri
- Audio/alarme
- Benzinãrii
- Biroul acci-   

dente uºoare
- Brokeri
- Credite

- Detailing
- Dezmembrãri
- Food stops
- Leasing
- Piese ºi

accesorii
- Rent-a-car
- Second hand

- Service-uri
- Spãlãtorii
- ªcoli de ºoferi
- Taxi
- Tractãri
- Tuning
- Vulcanizãri

Bune ºi rele
Ultimele sãptãmâni au fost cu siguranþã marcate de
febra mini-sejururilor sau a maxi-excursiilor.

De Paºte sau de 1 mai am ieºit cu toþii la mare sau la
munte, dar am intrat mai degrabã în hoteluri/pensiuni/
vile/corturi (dupã caz sau buzunar) din cauza frigului.

Drumul spre mare a fost mai trist ca oricând. Partea
bunã a fost cã nu ne-a „bãtut“ soarele în faþã tot
drumul, partea rea a fost însã cã nu ne-a „bãtut“ nici
restul sejurului. Din fericire, am profitat de avantajele
oferite de autostrada „Soarelui“ dar, din pãcate, nu
am parcurs pe aceasta nici un km mai mult decât
am fãcut-o în urmã cu doi ani.

M-am bucurat cã staþiunile de pe litoral erau destul
de animate dar m-am întristat când i-am vãzut de
aproape pe „animatori“. M-am umflat în pene de
satisfacþie bucureºteanã atunci când am aflat cã, în
urma pierderii procesului, municipalitatea Constanþa
va renunþa la barierele de la intrarea în Mamaia, dar
m-am dezumflat ca un cauciuc prins în trafic în „Marea
Asfaltare“ atunci când am aflat cã Mamaia renunþã
nu numai la bariere ci ºi la turiºtii sãi, în favoarea
litoralului bulgar de 2-3 ori mai ieftin ºi mai civilizat.

M-a surprins plãcut faptul cã pe drumurile naþionale
nu ne-am mai oprit din doi în doi km într-o Dacie 1300
din anii '75-'80 (cu piese franþuzeºti), dar m-a surprins
neplãcut faptul cã ne-am oprit în Dacii Logan. Alte
vremuri, aceleaºi moravuri (sau aceiaºi ºoferi). Am fost
pesimist constatând cã în trafic vezi cel puþin un Logan
pe minut ºi cã majoritatea Daciilor noi sunt conduse de
ºoferi vechi, dar am redevenit optimist gândindu-mã
cã le voi vedea solicitate ºi la adevãratul lor potenþial cât
de curând, imediat ce numãrul de Logan-uri fabricate
va depãºi numãrul de ºoferi de „berline“ din România. 

În final, întors în Bucureºti, bucuria de a fi ajuns cu
bine acasã a fost înlocuitã de tristeþea cã a doua zi
voi reîncepe munca.

Tot ceea ce ne înconjoarã este format din pãrþi bune
ºi pãrþi rele. Important este sã ºtim ce sã alegem ca
sã fim fericiþi.
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Clienþii care aºteaptã cu ne-
rãbdare momentul în care
vor putea sã-ºi comande

noul Vokswagen Fox pot fi acum
liniºtiþi, acesta a început sã se
livreze. Mai întâi va ajunge la
clienþii din Marea Britanie ur-
mând sã fie livrat în toatã Europa.

Scopul declarat al noului
Fox este acela de a oferi un
spaþiu maxim pentru un preþ
minim. Cu o lungime de 3.83
m, micuþul este mai lung ca
Volkswagen Lupo, model pe
care îl înlocuieºte, dar mai
scurt ca actualul Polo.

Înãlþimea noului model
mãsoarã doar 1,54 m, cu
toate acestea el poate oferi
spaþiu rezonabil pentru 4
adulþi de talie medie, sau
poate fi folosit de cãtre 2
adulþi ºi o cantitate semnifi-
cativã de bagaje.

Primele noi modele Fox
vor fi livrate doar în varianta
cu 3 uºi ºi având disponibile
numai 2 motorizãri. Un motor
de 1200 cmc care oferã o putere
maximã de 55CP ºi unul de
1400 cmc care dezvoltã 75CP.
Ca dotãri standard, Fox oferã
2 airbaguri pentru pasagerii
din faþã, ABS ºi CDplayer.
Pentru cei care preferã ºi alte
opþiuni, Volkswagen pune la
dispoziþie ºi o gamã largã de
elemente opþionale.

Sperãm ca noul membru
al familiei Volkswagen sã aibã
cel puþin un   succes similar
fraþilor sãi mai mari, Polo
ºi Golf.

Volkswagen FoxVolkswagen Fox
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Limuzinele din clasa „mare“
au acum un nou rival. Noul
model de la Audi, S6,

este disponibil ºi în România,
anunþându-se deja o luptã
crâncenã pentru supremaþia
acestui segment.

Limuzina celor din
Ingolstadt va oferi o putere

excepþionalã cãreia i se va alã-
tura un aspect elegant dar în
acelaºi timp sportiv, fiind vorba
despre un „S“ în toatã regula.

Noul S6 dispune de un
propulsor de 10 cilindri în V,
oferã o putere maximã de 435
de cai putere, iar cuplul motor a
fost ridicat pânã la 540 Nm. Audi
S6, varianta limuzinã, este
capabilã sã accelereze de la 0 la
100 km/h în 5,2 secunde iar lui
Audi S6 Avant îi este necesar un
timp de acceleraþie cu o zecime
de secundã mai lung. Din motive
de securitate, ambele variante
au fost limitate electronic la
viteza maximã de 250 km/h.
Pentru cei care au reuºit sã-ºi

punã la saltea toate salarile
câºtigate vreodatã, banii copilului
pentru facultate cât ºi pensia
soacrei, vã anunþãm preþurile
dealerului Audi: modelul limuzinã
74.789 Euro CIP, 96.854 Euro
DDP, iar pentru Avant 76.951
Euro CIP, 99.654 Euro DDP.

O nouã imagine pentru Audi S6



Noul model care va intra
în producþie odatã cu
începutul acestei veri,

are la bazã platforma cunos-
cutului E90 (actuala serie 3) ºi
va fi prima creaþie a celor din
Bavaria cu motor supraalimentat
cu 2 turbine. Motorul va mai be-
neficia de tehnologia cu injecþie
directã, aceasta la rândul ei
fiind folositã pentru prima
oarã la fabricarea seriei 3.

La lansarea din aceastã
varã va urca pe scenã, pentru
început, BMW cu 2 motorizãri
noi nouþe. Noul Coupe 325i SE
va dispune de 218CP ºi de un
cuplu motor de 250Nm, toate
acestea fiind posibile dintr-o
capacitate cilindricã de 2500
cmc. Al doilea motor prezintã
cel mai mare interes pentru
public ºi conform sondajelor
este ºi cel mai aºteptat. Noul
335i SE dezvoltã 306CP ºi oferã
400Nm cuplu motor. Producã-
torul bavarez garanteazã pentru
noul motor de 3 litri o vitezã
maximã limitatã electronic la
250 km/h ºi o acceleraþie de
la 0 la 100 km/h în 5,5 s.

În luna septembrie BMW
va întregi lista motorizãrilor cu
câteva motoare atât pe benzinã
cât ºi pe motorinã. Un motor
de 3 litri va echipa versiunea
330i cu 272CP produºi de 6

cilindri dispuºi în linie. BMW nu
îi uitã nici pe împãtimiþii de mo-
torinã ºi le va oferi posibilitatea
comandãrii modelului 330d care
va produce 231CP ºi un impre-
sionant cuplu motor de 500Nm.

Ca aspect exterior noul
Coupe va semãna destul de
mult cu actuala serie 3. O
diferenþã sesizabilã la prima
vedere va fi generatã de noile
stopuri aºezate orizontal (sim-
ilar seriei 7), designul lor va
inspira sportivitate accentu-
atã dar va sugera ºi faptul cã
maºina este mai lãsatã decât
sedanul. Tot la stopuri se va
putea observa ºi tehnologia
de ultimã orã, tip LED.

Partea frontalã a fost gân-
ditã în stil minimalist (simplu
elegant)  punându-se accent
pe grila frontalã, reprezen-

tatã de cei „2 rinichi“ ºi mai
puþin pe laterale.

BMW rãmâne în continuare
una dintre cele mai bine vândute
mãrci de pe mapamond, iar cu
ajutorul noului Coupe a reuºit
sã întregeascã gama seriei 3,
una dintre cele mai vândute
niºe ale producãtorului.
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BMW Coupe Seria 3

„Numai pentru
adevãraþi!“

Acesta a fost sloganul sub
care s-a desfãºurat în perioada
28 aprilie-1 mai Trofeul Capitalei,
etapa de Rally Raid organizatã
în Bucureºti ºi zonele adiacente.
Evenimentul a inclus atât probe
auto cât ºi moto, camione ºi
ATV, organizatorii permiþând
tuturor celor pasionaþi de sporturile
cu motor sã participe la o compe-
tiþie unicã, rezervatã deopotrivã
profesioniºtilor cât ºi amatorilor.

Ca orice etapã dintr-un raliu
care se respectã, nici Trofeul Capi-
talei nu a fost lipsit de incidente,
dar care din fericire nu s-au sol-
dat cu victime, singurele care au
avut de suferit fiind autoturismele.

Câºtigãtorii incontestabili la
clasa auto au fost Radu Florin ºi
Cojocaru Tiberiu.

Îi felicitãm pe organizatori
pentru efortul depus ºi aºteptãm
ºi alte evenimente similare.

www.autospot.ro



Trebuie sã recunosc cã
sunt genul de persoanã
care se îndrãgosteºte

foarte repede, care suferã din
dragoste dar care trece foarte
urgent la urmãtoarea „victimã“.

Aceeaºi dragoste nebunã ºi
plinã de nãbãdãi am trãit-o
alãturi de personajul principal,
Toyota Rav4. Totul a început
acum vreo 2 ani când unul dintre
vecinii mei, a apãrut în faþa
blocului cu un Rav4. Exemplarul
pe care vecinul încã îl mai
posedã este unul din generaþia
anterioarã Noului Rav4-ului,
cu facelift 2006.

A fost dragoste la prima
vedere. Mi-au plãcut linile
preponderent curbate, mi-a
plãcut aerul de maºinã sport, nici
prea mare nici prea micã. Ce sã
mai, era maºina la care visam.

Timpul a trecut ºi m-am
obiºnuit cu gândul cã nu o sã
am ocazia sã o conduc sau
mãcar sã mã urc la bordul lui

Rav4. Toate aceste sentimente
de neîmplinire ºi suferinþã au
luat sfârºit în momentul în
care colegii mi-au stabilit un
test drive cu noul Rav4.

Spre încântarea mea, am
avut la dispoziþie, o zi întreagã,
una din marile mele „iubiri“.
Am avut pe mânã, sau la
picior, modelul cu motorizarea
pe benzinã, 2000 cmc, 152 CP
ºi un cuplu motor de 194 Nm
oferit la 4000 de turaþii pe
minut. Un alt amãnunt demn
de menþionat este faptul cã
am dispus de echiparea VIP,
adicã maºinuþa avea tot ce se
poate în echiparea sa.

Scaune încãlzite, radioCD
cu MP3, climatizare bizonalã,
oglinzi retrovizoare heliomate,
senzor de ploaie ºi de luminã,
Cruise Control, computer de
bord, ADS (Active Drive System),
direcþie asistatã electronic
(ESP), tracþiune integralã ges-
tionatã electronic (4WD) ºi multe

alte dotãri pe care le poþi
alege din lista de opþionale.

Smart Entry, este un
subiect pe care l-am lãsat
deoparte pentru a-l discuta
mai pe larg. „Sistemul Smart
Entry te scuteºte sã îþi mai
cauþi cheile ºi îþi permite sã
deschizi uºile prin simpla atin-
gere a mânerului portierei“.
Aceasta este definiþia oferitã
de cei de la Toyota. 

În momentul în care am
luat maºina în primire nu
aveam nici o idee despre
beleaua care urma sã se abatã
pe capul meu. Am dezarmat
alarma fãrã nici o grijã ºi am
pãºit în habitaclu. Vrând sã
pornesc motorul, am observat
cã nu existã nici o cheie ci
doar un buton de START/STOP.
Cunosc acest sistem ºi fãrã
nici o grijã am pornit motorul
ºi dus am fost. Marea problemã
a apãrut însã în momentul în care
am vrut sã cobor ºi sã închid

www.autospot.ro
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dragoste la prima vedere
RAV 4



maºina. Am apãsat butonul de
închidere al portierelor ºi m-am
îndepãrtat de maºinã. Nu am
reuºit sã fac decât 2 paºi, când
am auzit cum uºile SUV-ului
nostru se dezarmeazã. Aºa am
þinut-o minute bune, eu o acti-
vam, ea se dezactiva, pânã când
am înþeles cã atunci când vrei
ca maºina sã rãmânã închisã,
este nevoie sã apeºi „pãtrãþelul“
(din fericire nu era roºu) de
pe portierã ºi în acelaºi timp
telecomanda sã fie în raza
acestuia de acoperire. Din ne-
fericire pentru unii care nu sunt
caracterizaþi de cuvintele „rãb-
dare ºi înþelegere“, Rav4 are în
dotarea de serie Smart Entry.

Acum cã am terminat sã
vorbesc despre maºinã când
stã pe loc, vreau sã spun câte
ceva ºi despre cum „stã pe
ºosea“. Când am vãzut-o
prima oarã mi-am dorit sã fie
manualã ºi aºa a fost. Când
am adus-o înapoi mi-aº fi dorit
sã fie automatã. Direcþia este
foarte bunã, maºina se mane-
vreazã extrem de uºor, dar din
cauzã ca este o maºinã grea
(1500kg), în oraº devine o pro-
vocare. Pe ºosea se conduce
exemplar, fiind foarte bine anti-
fonatã. Nu este o maºinã de
curse dar te poate scoate foarte

bine dintr-o situaþie dificilã.
Rav4 este un SUV în adevã-

ratul sens al cuvântului, este o
maºinã cu care poþi duce copii
la ºcoalã, fiind foarte sigurã, dar
care te duce ºi la pârtie sau la
un grãtar într-o zonã muntoasã.

Toate acestea fiind spuse,
pot afirma cã visul mi-a fost
împlinit, am condus o mai
veche dragoste ºi, pentru o zi,
am fost mai presus decât
vecinul meu. Vã las pe toþi sã
visaþi la „dragostea“ vieþii
voastre ºi vã doresc sã aveþi
parte de aºa colegi cum am eu. 

Rãzvan Dumitru

Plusuri:
+ calitate bunã a

materialelor interioare
+ motor silenþios
+ mult mai spaþioasã ca

modelul precedent
+ direcþie foarte precisã

ºi uºor de manevrat
+ sistem audio performant

Minusuri:
- Smart Entry - incomod

de folosit
- consum ridicat
- veleitãþi off-road reduse

www.autospot.ro
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Noul RAV 4 ne-a fost pus la
dispoziþie spre testare de cãtre
Toyota România:
Bd. Expoziþiei nr.2
Tel: 224.60.40; 224.00.16 
www.toyota.ro

Caracteristici tehnice
ale modelului testat:
Motorizare: 2,0 VVT-I
Cilindree (cmc): 1998
Nr. supape: 16
Putere maximã (CP)/rpm:
152/6000
Cuplu maxim (Nm)/rpm:
194/4000
Carburant: benzinã
Transmisie: integralã
Viteza maximã (km/h): 185
Acceleraþie 0-100 Km/h: 12
Consum (urban/extra/mixt):
12 / 7,2 / 8,6
Masa proprie (kg): 1500

fotografii de Alexandru Constantinescu

Pentru mai multe fotografii
de la testul noului RAV4 

vizitaþi secþiunea Media de pe
www.autospot.ro



Acum câþiva ani, când
de-abia îmi luasem prima
maºinã, un amic mai

experimentat în ale condusului
m-a luat de-o parte ºi mi-a fãcut
un instructaj temeinic în ceea
ce priveºte întreþinerea auto-
mobilului: „Sã fii atent, cã în
viaþã, în afarã de logica femeii,
nimic nu este mai complicat ºi
mai întortocheat decât mersul
la service“, mi-a explicat el
didact, servindu-mi parcã o
porþie sãþioasã din chintesenþa
atotcunoaºterii universale,
trecutã prin filtrul bodegii în
care îºi petrecea cea mai mare
parte a zilei. Toþi trecem mai
devreme sau mai târziu pe-acolo,
dar puþini sunt cei care reu-
ºesc sã ºi plece fãrã a fi traºi
pe sfoarã de cãtre cine ºtie ce
mare mecanic (a se citi
„nemernic“).

La vremea aceea nu l-am
crezut, dar, cu câteva prietene

mai târziu, necuratul ºi-a
bãgat inevitabil coada ºi în
„service-ul“ meu ºi, aºa cum
poþi intui, am fost pãcãlit de
cãtre cel mai mare „hoþoman
ºef“, adevãratul rege neînco-
ronat al hoþiei. Povestea în
sine, poate într-un numãr viitor
dar, pentru moment, m-am
gândit cã ar fi bine sã-þi atrag
atenþia asupra câtorva lucruri
pe care sã le faci ºi a altora
pe care sã le eviþi atunci când
mergi la service.

Dacã faci parte din cate-
goria celor care cred cã le ºtiu
pe toate ºi consideri cã nu vei
putea fi pãcãlit pentru cã mergi
la service-ul X (care are repu-
taþie cã nu înºealã) te sfãtuiesc
sã citeºti în continuare. Dacã
nu, atunci cu siguranþã vei par-
curge informaþiile alãturate
ca sã te asiguri cã nu ai s-o
pãþeºti la rândul tãu.

www.autospot.ro
nr. 5 – mai 20068

Nu-i lãsa sã-þi bage 
mâna în buzunar!

CE SÃ FACI:
Sã ai întotdeauna cartea
tehnicã a maºinii, în care
scrie detaliat fiecare ope-
raþiune efectuatã de cãtre
service 
Dacã maºina este în
perioada de garanþie,
majoritatea reparaþiilor vor
fi suportate de cãtre impor-
tator. Zic majoritatea,
deoarece am avut surpriza
ca în perioada de garanþie,
service-ul sã îmi refuze
înlocuirea unui injector pe
motiv cã „importatorul nu
e vinovat pentru calitatea
benzinei“ 
Intereseazã-te întotdeauna
cât va dura remedierea
problemelor ºi nu-þi lãsa
maºina pe mâna oricui
înainte de a ºti foarte bine
când o vei revedea.
Când afli preþul aproximativ
al reparaþiilor (înainte de a
lãsa maºina în service), poþi
suna ºi la alte service-uri
autorizate pentru a putea
compara preþurile.

CE SÃ EVIÞI:
Nu te lãsa convins de
cãtre mecanic cã piesa
respectivã trebuie schim-
batã, decât dupã ce ai
verificat ºi pãrerea altor
specialiºti în domeniu.
Nu te lãsa „aburit“ de cãtre
„mecanicu’ ºef“! La fiecare
revizie urmãreºte cu atenþie
ca toþi paºii descriºi în
cartea tehnicã a maºinii sã
fie executaþi corespunzãtor!
Nu uita sã verifici foarte
atent dacã piesele au fost
schimbate, solicitând chiar
returnarea pieselor înlocuite.

SERVICEutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .



OTOPENI

BUCUREªTI

D
N

1

Volvo

Renault

ªos. de centurã

cca.1km

McDonald’s
ANVELOPE

Bridgestone
Goodyear
Dunlop
Firestone
Fulda
Dayton
Sava

ACUMULATORI
Exide fãrã întreþinere
Exide cu gel

ªoseaua de centurã
St. Horia, Cloºca ºi Criºan nr.43, Otopeni, Ilfov
Tel: 021-352.45.86, 021-352.45.88
Fax: 021-352.45.85, www.binar-impex.ro

SERVICII
Jantare
Dejantare
Echilibrare
Reglare direcþie
Verificare presiune
Vulcanizare
Etanºare
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Partenerul tãu de drum!



La începutul lunii mai a
avut loc la Hotel Parc,
prezentarea oficialã a

conceptului Volvo YCC. 
Cu acest concept Volvo

doreºte sã intre pe piaþã cu o
maºinã construitã 100% pentru
femei, dar care în acelaºi
timp poate îndeplini toate
dorinþele unui potenþial client
masculin.

Prototipul a fost conceput
în totalitate de o echipã for-
matã din femei, femei care au
încercat prin munca lor sã

transmitã lui YCC, toate
calitãþile ºi nevoile pe care
o doamnã sau domniºoarã le
are la volan.

Maºina a fost prezentatã
pentru prima oarã la Salonul
Auto de la Geneva în martie
2005 ºi a atras asupra sa
atenþia întregii lumi. Acum,
conceptul se aflã într-un ade-
vãrat tur de forþã, urmând ca
de la Bucureºti sã ajungã la
Varºovia, ca apoi sã „ater-
izeze“ pe pãmânt nemþesc.

Un lucru interesant de

amintit este cã modelul
vãzut la Bucureºti este
singurul construit, producã-
torii dând dovadã de foarte
multã înþelegere atunci când
numeroºi curioºi au dorit
„sã-l verifice“.

Conceptul dispune de un
motor care poate oferi pânã
la 215 CP, acest lucru fiind
foarte inportant pentru
doamnele care doresc din tot
sufletul „sã o calce“ înaintea
soþului.

Am fost real impresionaþi
de YCC ºi asteptãm cu nerãb-
dare un test drive, deºi
producãtorii au anunþat o
datã posibilã de apariþie la
începutul anului 2008.

Rãzvan Dumitru
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VOLVO YCC - Your Concept Car
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Te-ai trezit cu noaptea-n
cap, cu inima cât un
purice în aºteptarea

marelui eveniment pentru
care te-ai pregãtit în ultima
lunã. Acesta este momentul în
care se separã ºoferii de
pietoni. Sunt douã examene:
unul teoretic ºi unul practic.
Cel teoretic începe, în mod
normal, la 7:30, dar de obicei
se mai pierde puþin timp cu
aranjarea în sala dupã nume,
cu explicaþiile ºi împãrþirea
chestionarelor. Sunt 26 de
întrebãri tip grilã cu rãspun-
suri multiple din care trebuie
sã rezolvi corect un minim de
22. În cel mai tipic stil mil-
iþienesc nu ai voie sã greºeºti
la completat deoarece, zic ei,
în trafic n-ai dreptul la a doua
ºansã. Erorile tipice se fac de
obicei din neatenþie si nu din
neºtiinþã. Sfatul meu: þine
ochii mari ºi urechile ciulite la
instrucþiuni. Examenul nu
dureazã mult, doar o jumã-
tate de ceas, aºa cã, pânã pe
la ora 9 eºti ieºit din salã.
Dupã, începe faza a doua a
examenului – rosul unghiilor –
pânã la ora 12 când se dau
rezultatele.

Anunþarea celor ce au tre-
cut mai departe este un spec-
tacol ce poate concura cu cele
mai faimoase filme de groazã,
întrucât se strigã respinºii
unul câte unul. În salã poþi
tãia tensiunea cu cuþitul. Un
cor de þipete de bucurie înso-
þeºte strigarea ultimului nume.
Se anunþã apoi rapid punctele
de întâlnire pentru faza prac-
ticã ºi toþi se rãspândesc ca
potârnichile la maºini.

Proba practicã nu e ceva
de speriat. Dacã instructorul
ºi ºcoala ºi-au fãcut treaba,
iar tu ai un minim de atenþie
ºi stãpânire de sine n-o sã ai
mari probleme. Poliþistul
adunã elevii în jurul sãu, ca sã
îi anunþe ce se aºteaptã de la
ei ºi apoi se porneºte la drum.
Tot timpul o sã ai un alt elev
pe bancheta din spate ca sã
nu existe suspiciuni. Priveºte-o
ca pe un lucru bun pentru cã
de pe banchetã poþi observa
ºi tu, la rândul tãu, ce vrea
poliþistul de la elev ºi la ce
greºeli strâmbã din nas.

Nu fii timorat cã n-ai de
ce. S-a dus vremea capcanelor
când nea Dumitru te punea sã
întorci pe cheiul Dâmboviþei
sau sã o iei pe sensuri unice
doar ca sã te pice 50 de metri
mai încolo. Nu-þi face planuri
nici cu plicul cu 100$ cã nu
mai merge – generaþiile s-au
mai schimbat ºi lupta antico-
rupþie este în floare. De aceºti
bani mai bine îþi iei niºte ore
în plus, pentru cã sigur o sã-þi
prindã bine în trafic.

ªcoala te ajutã sã dai exa-
menul pe maºina pe care ai
fãcut cursurile, iar taxa este
modicã. La ºcoala Teo, spre
exemplu, este de 40-50 RON
ºi, ca la toate ºcolile care se
(ºi te) respectã, este trecutã
în contract. Nu uita sã
pãstrezi chitanþa sau factura
deoarece sunt ºanse sã þi-o
cearã poliþistul. Ai grijã sã-þi
faci programare din timp ca sã
fii sigur cã ai parte de aceeaºi
maºinã sau mãcar de acelaºi
model. Am apreciat atitudinea

celor de la Teo care au grijã
ca elevul sã meargã tot timpul
pe maºini nu mai vechi de 5 ani.
Scapi de toate hibele tehnice
care þi-ar putea sta în cale ºi,
dacã uiþi de rezervare, ai ºansa
sã ai mãcar o maºinã foarte
asemãnãtoare la examen.

Dacã te descurci bine ºi
obþii carnetul, prezintã-te la
secþia de pe strada Logofãt
Udriºte dupã o sãptãmânã de
la examen cu cartea de iden-
titate ºi taxa de 45 RON
plãtitã la CEC. Þi se face o
pozã ºi dupã încã o sãptãmânã
poþi sã-þi ridici preþioasa
bucatã de plastic roz care-þi
dã dreptul în sfârºit sã ºofezi.
Nu uita de proverbiala lãmâie
din geam ºi stai cuminte
mãcar un an pânã capeþi o
brumã de experienþã.

Dacã nu eºti norocos ºi
pici, eºti reprogramat, mai nou,
încã din maºinã pentru altã
sesiune. Atenþie la acte pentru
cã expirã dupã o vreme. E util
sã-þi iei ºi niºte ore suplimen-
tare ca sã te pãstrezi în formã
ºi sã repari tot ce ai greºit la
examen. Nu dispera pentru cã
nu eºti nici primul nici ultimul
care picã.

Succes ºi ne vedem pe
strãzi!

ªerban Boancã

www.vreaupermis.ro
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Vreau permis! Marea încercare



„Când voi fi mare vreau
sã devin...“ sau care au fost
începuturile? 

Sunt în continuare la
început, pentru cã descopãr
mereu cu fascinaþie cã mai am
atât de mult de învãþat. ªi cu
cât învãþ mai mult cu atât des-
copãr mai multe posibilitãþi.
Aºa cã pentru început mi-am
propus sã acumulez experienþã.
Deºi înainte sã lucrez pentru
Porsche Romania nu eram deloc
pasionat de maºini, acum nu

mã pot imagina lucrând în
afara industriei auto.

Sunt un caz special, pentru
cã înainte nu aveam carnet ºi
abia fãceam diferenþa între
mãrcile de automobile. Acum
am devenit un specialist care
lucreazã în lumea maºinilor.

Evoluþia a fost posibilã numai cu
multã muncã. Aceasta a suplinit
pentru o vreme ºi într-o oare-
care mãsurã lipsa pregãtirii,
cunoºtinþelor specifice.

Pregãteºte facultatea un
tânãr pentru o slujbã în lumea
realã? Ce-i de fãcut în studen-
þie? (posibilitãþi: nopþi albe,
prieteni, ieºiri, proiecte,
activitãþi suplimentare)

Chiar dacã nu este vorba
de o pregãtire teoreticã, facul-
tatea îþi oferã o experienþã de
viaþã utilã. Nu cred cã este un
cliºeu. Sunt student la politeh-
nicã, lucrez în PR, totuºi
facultatea m-a ajutat.

În acelaºi timp fãrã nopþi
albe, prieteni, petreceri nu e
voie în studenþie. Sunt la fel de
obligatorii ca ºi sesiunea. De
altfel, ºi cât se poate de utile.

Ipotezã: interviu / tânãr
absolvent / studii adecvate
slujbei / lipseºte experienþa...
Rezolvarea problemei?

Nu cred în aceastã
ipotezã. Experienþa trebuie sã
fie la fel de importantã ca ºi
pregãtirea academicã. Nu
numai cã o slujbã în timpul
facultãþii îþi oferã o bazã
solidã pentru o viitoare anga-
jare, dar te ajutã ºi sã cons-
truieºti legãturi pentru asta.
La Porsche România activeazã

în fiecare an mulþi studenþi
practicanþi care acumuleazã
multã experienþã, iar mulþi dintre
ei sunt ºi angajaþi utlerior.

Sunt multe lucruri pe care
nu le poþi învãþa niciodatã decât
prin practicã. Este ca în sport.
Oricât de mult ai citi despre cum

sã înoþi (schiezi sau mergi pe
bicicletã) nu vei reuºi sã faci
asta decât prin practicã.

Care este rolul personali-
tãþii ºi vertebra caracterului în
carierã? (despre eticã, profe-
sionalism ºi alte idealuri) 

Cariera de succes nu se
construieºte de unul singur.
Are la bazã o relaþie stabilã cu
partenerii ºi colegii din cadrul
echipei care se bazeazã pe
încredere. Încrederea nu
existã fãrã seriozitate.

Vorbind despre decizii,
regrete, sfaturi, ce ne puteþi
spune?

Dacã regretele nu schimbã
deciziile greºite, atunci nu
trebuie sã existe. Doar lecþia
trebuie sã rãmânã.

Prima maºinã condusã -
actuala maºinã condusã -
visul ce va sã se împlineascã? 

Prima maºinã pe care am
condus-o a fost un Suzuki
Samurai. Îl mai am ºi acum
probabil ca sã mã pot lãuda
cum cã într-un viitor incert
mã voi apuca ºi de off-road.
Acum conduc maºina de servi-
ciu - SEAT Altea. Este un auto-
mobil practic. Visul este un
Cabrio. Am condus un Audi A4
Cabriolet de curând ºi m-a fas-
cinat. Este elegant, are stil.

www.autospot.ro
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Alexandru ªeremet, 
PR Executive & Internal
Communication, 
Porsche România

Pentru toþi cei pasionþi
de domeniul auto: po-
veºtile oamenilor care au
transformat o pasiune,
un vis, un imposibil
într-un stil de viaþã sau
chiar job-ul vieþii lor.

Dacã regretele nu schimbã deciziile
greºite, atunci nu trebuie sã existe!
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De când mã ºtiu, toatã
lumea se ia de mine: ba
cã nu ºtiu unde e strada

X, ba cã am
luat-o
greºit la

semaforul
Y sau chiar mai grav -
am uitat sã fac stânga sau
dreapta în intesecþia Z.

Am încercat toate
metodele posibile ºi mai puþin
posibile, dar anumite strãzi
sau trasee nu reuºesc de nici
un fel sã rãmânã stocate în
memoria personalã.

Pentru a încerca sã reme-
diez toate aceste neajunsuri
am hotãrât sã testez (jobul meu
are avantajele sale, ºtiu!) o teh-
nologie care capãtã mult teren
în ultima vreme printre ºoferii
români - noul sistem GPS iGo 2006.

Ultima versiune pune la
dispoziþia utilizatorului noi
funcþii, precum: 

exportarea parcursurilor în
format universal (chiar ºi
pe calculator în format GPX
pentru eventualele prelu-
crãri ulterioare ale
traseelor salvate);
selectarea destinaþiei
dupã intersecþie (în cazul

în care utilizatorul nu îºi
aminteºte numãrul adresei,
cu ajutorul acestei funcþii
noi se poate selecta numele
strãzii cu care se intersec-
teazã destinaþia doritã);
cãutarea coordonatelor

geografice în funcþie de
latitudine, longitudine,
localizarea fãcân-
du-se cu exactitate;
setãri regionale

(permite selectarea
limbii de afiºare a
meniurilor ºi a instruc-
þiunilor vocale, fãrã a
reinstala aplicaþia).

În urma testului pot
spune cã sistemul este
foarte uºor de folosit,
atât din punctul de

vedere al instalãrii în
autovehicul cât ºi din punct
de vedere al utilizãrii în sine.

Dispune de o interfaþã
aproape identicã cu cea de
Windows (aviz amatorilor), iar
mai mult decât un simplu sistem
GPS este ºi un foarte bun Palm.

Am fost realmente încântat
de setãrile care vin în ajutorul
„românaºului“ mereu pus pe o
micã economie din te-miri-ce
ºi mai nimic. Cei care vor sã
strângã „puþin“ cureaua la ben-
zinã pot face setarea „cel mai
economicos drum“ (sau „cea
mai scurtã rutã“ cât ºi pentru
„cel mai bun drum asfaltat“).

Ca orice tehnologie de ultimã
orã are ºi „minusurile“ sale. Un
sfat prietenesc: nu îl urmaþi
chiar ºi atunci când vã direc-
þioneazã pe un sens interzis
(venind de la P-þa Matache
cãtre Calea Victoriei, sã nu
faceþi stânga!!). Ceea ce m-a
încurajat însã a fost atitudinea

echipei GPS More, distribuitor
iGo în România, care a
reacþionat imediat ºi a luat
mãsuri de rectificare pe loc.

Dacã vã regãsiþi în
descrierea din introducere sau
dacã lucraþi într-un mediu
care implicã deplasarea în
teren vã încurajez sã faceþi o
astfel de investiþie. Dacã veþi
studia atributele produsului ºi
serviciilor incluse veþi înþelege
sursele de amortizare… Pentru
restul vã urez „Ambuteiaje
plãcute ºi o bunã stãpânire a
vocabularului AUTOhton“!

Rãzvan Dumitru

iGO - Copilotul tãu de încredere 

Sistemul ne-a fost oferit spre
testare de cãtre 
GPS&More HC SRL
Str. Polonã 24-26, sector 1,
Bucureºti, Tel: 311.72.31
www.gpsmore.ro

Mio169 - specificaþii tehnice
pentru dispozitivul testat

GPS încorporat
Modul navigare, antenã ºi hartã
Procesor: Intel Xscale PXA 255,
400 MHz
Sistem de operare: Win. Mobile
Baterie: Li-Ion, 1350 mAH
5-12 ore de folosire continuã
21 de zile de funcþionare a
bateriei în stand-by
Memorie: 32 MB Flash ROM,
64 MB SDRAM
Ecran: 3,5” color, (LED) lumina
de contur, „Transflective” LCD,
240 x 320 pixels, 65k color,
QVGA resolution, mod de ori-
entare orizontala “landscape”
SD I/O card place
buton pentru schimbarea siste-
mului de navigare la Pocket PC.
Dimensiuni: 125 x 80 x 24 mm, 
Greutate: 172g
Taste ºi funcþii pentru navigare



Dacã ai încheiat poliþa
RCA ºi vrei sã-þi schimbi
asiguratorul pentru cã

are tarife prea mari sau nu ai
fost mulþumit de serviciile
oferite, trebuie sã faci o
notificare prin care soliciþi
rezilierea contractului.

Societatea la care urmeazã
sã fie încheiatã urmãtoarea

poliþã îi va cere proprietarului
sau utilizatorului sã facã dova-
da denunþãrii contractului
existent. Pentru rezilierea
contractului poþi contacta
societatea de asigurãri, agen-
tul sau agenþia de brokeraj
unde ai încheiat poliþa pentru
a completa cererea de
notificare prin care anunþi
rezilierea poliþei. Pe aceastã
cerere trebuie trecut numãrul
contractului pe care doreºti
sã-l reziliezi ºi trebuie sã soli-
ciþi o copie cu numãrul de
înregistrare a notificãrii.

Normele CSA interzic
încheierea asigurãrii RCA dacã
nu renunþi la vechiul contract.
Fosta societate poate sã cearã
noii societãþi de asigurare
toate primele plãtite, inclusiv
reducerea oferitã. Dacã în
acest timp se produce un
eveniment rutier, noul asigura-
tor este obligat sã plãteascã
pagubele.

Persoanele care nu au
avut RCA în ultimele 12 luni,
trebuie sã declare pe propria
rãspundere acest fapt.

www.autospot.ro
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Vreau sã îmi asigur maºina la 
o altã companie! Cum procedez?

Calea Dorobanþilor 
nr. 102-110, sector 1
tel/fax: 021.230.43.51
031.405.76.19
0744.521.949

„Nimic mai simplu!“,
aþi putea spune, „te duci
la altã companie ºi
îþi faci altã poliþã!“.
Ei bine, nu e chiar aºa
de simplu. Proprietarii
de autovehicule care
vor dori sã încheie
poliþa RCA la o altã
companie decât la
aceea unde sunt asi-
guraþi în prezent, vor fi
obligaþi sã informeze în
scris actualul asigurator
cã vor renunþa la ser-
viciile sale cu 30 zile
înainte de expirarea
poliþei în vigoare.

Noutãþi legate de 
RCA în 2007

Va fi introdus sistemul
„bonus malus“. ªoferii care
nu au produs accidente
rutiere din vina lor vor plãti
tarife mai mici.
Anul acesta se poartã
vignete pe parbrizul
maºinilor, în partea stângã.
Astfel, la orice control vor
fi depistaþi foarte uºor
cei care nu sunt asiguraþi
ºi aºa nu uitãm de reîn-
noirea RCA.
Începãtorii vor plãti
prime mai mari pentru cã
prezintã un risc mai mare
de accidente decât restul
ºoferilor.
Primele de asigurare vor fi
diferenþiate în funcþie de
domiciliu. ªi anume: rezi-
denþii din mediul urban vor
plãti mai mult decât cei din
mediul rural, riscul de acci-
dente fiind mai mic decât în
marile aglomerãri urbane.
Limita rãspunderii RCA
se va majora ºi ca urmare
a faptului cã despãgubirile
vor  fi mai mari în 2007,
respectiv 100.000 de euro
pentru pagube materiale
ºi 350.000 euro pentru
vãtãmãri corporale provo-
cate într-un accident.





XTREME XA-3002
Media preþului: 300,00 RON

Amplificator pe 2/1 canale
Putere nominalã la 4 ohm:
2x50w
Putere nominalã la 2 ohm: 2x80w

Putere maximã: 300w
SPL: 72 dB
Frecvenþã de rãspuns: 20Hz-20KHz
Input Sens.: 200mV - 5V
Mosfet

WestCoast Customs wcc 124s
Media preþului: 200,00 RON

Difuzor pentru subwoofer
Diametru: 12“/30cm
Putere nominalã: 200w
Putere maximã: 400w peak
Frecvenþã de rãspuns:
30-2500 Hz
SPL: 91 db

Alpine CDE-9846R/RM
Media preþului: 550,00 RON

CD / MP3 / WMA Receiver
model 2006
45W x 4 High Power Amplifier
(Micro Dynamics)
Black Face w/Green illumina-
tion Buttons
1 PreOut (2V PreOut)
BassEngine
Subwoofer Level Control
Bass Center Frequency Control
Bass Band Width Adjustment
Treble Center Frequency Control
Steering Wheel Remote Ready
Media Playback
Separate Bass & Treble Control

Fader & Balance Controls
Loudness
S.T.M. (Source Tone Memory)
Detachable Trim Plate
Anti-Theft Detachable Front Panel
Power Antenna Lead
Remote-on Lead
Audio Interrupt In
Audio Mute

DLS 1269
Media preþului: 200,00 RON

difuzoare coaxiale pe 2 cai
dimensiune: 185 x 249 mm
putere: 60W RMS / 120W max
rãspuns în frecv.: 50 - 20.000 Hz
sensibilitate: 92 dB (1W/1m)
crossover integrat trece-sus 12 dB
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Un tuning audio „adevãrat“

De cele mai multe ori
nu mai avem timp sã
mergem la adevãraþii

specialiºti dintr-un domeniu
ºi ne rezumãm la retaileri
generali (ex: hipermarketuri
- aviz amatorilor) pentru a
rezolva o problemã care
þine exclusiv de profesioniºti
(aºa cum foarte bine ºtiþi ºi
voi de la bun început!).

Probabil cã atunci când
vedeþi o firmã specializatã
pe asemenea produse ºi ser-
vicii goniþi rupând asfaltul
(sau goniþi pe asfaltul rupt,
dupã cum e cazul pe la noi)
de teama preþurilor furioase
care vã pândesc dupã colþ.

Eronat, de cele mai
multe ori media de preþ în
magazinele specializate
este evaluatã sub preþul
„mega ofertelor“ întâlnite
printre miile de rafturi ºi
produse adunate sub
acelaºi acoperiº.

Data viitoare când mai
vezi o ofertã „mioriticã“
mai întâi comparã detaliile
tehnice menþionate cu
urmãtoarele fiºe „profi“:



Provocãrile ºi tentaþiile
centrului sunt multiple însã,
aºa cum îi place Coiotului sã
spunã, parcurgerea unui circuit
presupune ºi oprirea periodicã
la standuri pentru alimentare
(în primul rând a ºoferilor). ªi,
precum întreaga filozofie a ie-
ºirii „pe Magheru“ este atent
construitã atât în jurul „Maºinii“,
cât ºi al orelor târzii de plim-
bare, opþiunile sunt numãrate.
Dristor, Romanã, Matache sau
Foiºor ne aºteaptã cu ªaorma,
coloanele de la Romanã ne
invitã la Gregory's, dar cu sigu-
ranþã cel mai bine vãzut ºi stra-
tegic amplasat loc este
McDrive-ul de la Victoriei.
Program non-stop, parcare
spaþioasã, animaþie continuã
ºi serviciu prompt - ºi toate
astea fãrã a ieºi din maºinã.
Un loc mai bun ca oricare altul
sã te afiºezi, sã omori monoto-
nia statului la coadã pregãtind
câte o farsã pentru fetele de
la ghiºeu ºi, de ce nu, sã te
cunoºti apoi cu lumea din par-
care, la un ceai sau o cafea.

Dacã pânã acum mergeaþi
la un drive-in ziua, pentru a
vã potoli foamea între douã
drumuri, aflaþi cã nu aþi înþeles

nici o clipã care este adevã-
ratul scop al McDrive-ului.
Aceastã lume complet nouã,
aveam sã o descopãr ºi eu în
urma ieºirilor cu Coiotul ºi Bur-
sucul, ºi - stând cuminte în
spate - i-am putut observa în
acþiune. Nici o glumã nu li se
pãrea prea proastã în ce pri-
veºte abordarea domniºoarei
de la ghiºeu: 
— Bunã, ai picioare de pui?
— Da
— Pãi ºi cum poþi sã mergi?
(râsete)
— Dã-ne totuºi un meniu Twister.
— Nu avem.
— Pãi mai aºtept dacã nu e gata.
— Nu, nu avem aºa ceva.
— Nu mai aveþi?
— Nu, domnule, nu am avut
niciodatã aºa ceva, acela e în
altã parte. (ºi discuþia continuã)

Uneori, se nasc dezbateri
referitoare la existenþa pro-
duselor pentru vegetarieni,
sau a celor de post. Câteodatã,
Coiotul le pune la încercare pre-
gãtirile ºi rãbdarea rugându-le
sã îi explice pe larg cum sunt
realizate diverse produse din
meniu... în detaliu. În final
renunþã la acele produse moti-
vând cã a fost doar o discuþie
de principiu, ºi comandã un
ceai. Alteori, când vine Pingu-
inul cu maºina lui (în care
muzica pune tot timpul la
încercare rezistenþa boxelor),

iese un adevãrat spectacol
întrucât toatã comanda are
loc prin semne, el motivând
dezarmat cã nu poate auzi
ce îi spune fata pentru cã
„e muzica prea tare“...

Stând în spate ºi sperând
sã nu fiu recunoscut am parte
cel mai adesea de dezapro-
barea „tovarãºilor“ care sunt
vãdit deranjaþi de lipsa mea
de umor. ªi parcã pentru a-mi
testa rezistenþa, opresc în par-
care lângã maºina unor fete,
probabil membre ca ºi noi ale
„clubului“ ºi încep interacþiunea.
Avantajul este cã, spre deose-
bire de o oprire la un stop, aici
discuþiie sunt mai puþin tensio-
nate, întrucât nu se desfãºoarã
contra cronomentru:
— V-aþi rãtãcit, aveþi nevoie
de ajutor sau sunteþi din
Bucureºti?
— Suntem din Bucureºti...
— Ah, atunci spuneþi-ne ºi
nouã unde se afla centrul dis-
tracþiei în oraºu’ ãsta.
— ...
— Nu pot sã cred cã Mac-ul
este centrul distracþiei pentru
voi... deºi cred cã dacã era
pe-aici Ronald McDonald sã-i
dea copiii ºuturi în fund era
altceva. (râsete) 
— Unde mergem în continuare?
S-a cam învechit locul ãsta.
Hai sã facem o liniuþã!

Urmeazã o nouã destinaþie
sau un schimb de telefoane ºi
o reprogramare a acþiunii pen-
tru o orã mai târzie.

Dar cãlãtorului îi ºade bine
cu drumul, aºa cã ne punem
pe roþi ºi ne întoarcem pe
Magheru. Seara e pe departe
de a se fi sfârºit, iar dupã o
masã copioasã trebuie sã ne
facem siesta... cum altfel decât
cu muzica bunã în difuzoare, cu
prietenii alãturi ºi cu ºoseaua
liberã în faþã. (va urma)

Doctoru’
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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, bili-
ard ºi chiar tenis sau fotbal în salã... cam aºa ne pe-
treceam 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 prob-
abil greºeam era cã aveam punctele de plecare ºi de
destinaþie prestabilite. Ei bine, cu reticenþa unui vegetarian
nimerit într-un fast-food, am fost nevoit sã las în urmã
toate ideile preconcepute ºi am intrat, de voie de nevoie,
în „clubul“ celor de „pe Magheru“.

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

Pauza 
de masã
Pauza 
de masã

PE MAGHERU
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AUDI A4 1,9D
101CP GRI 
METALIZAT
15,900 EURO, 2004,
Benzina, 81,000 km,
1,900 cmc, 101 CP
0722.324.873
geamuri electrice; oglinzi
electrice incalzite; servo-
directie; climatronic; pilot
automat; computer bord;
jante aliaj; proiectoare;
inchidere centralizata;

alarma; 
abs, radio-cd original
audi concert, import
germania 07.05.2006,
toate taxele achitate,
vama+carte rar,
carte service

DACIA SOLENZA 
1,4 MPI, 74CP, 
ALBASTRU 
METALIZAT
4,850 EURO, 2004,

Benzina, 31,000 km,
1,400 cmc, 55 KW 
0740.053.118
inchidere centralizata;
casetofon+boxe, cauciu-
curi noi, garantie 2 ani,
unic proprietar

OPEL CORSA 
HATCHBACK 1,7 DTI 
59CP ALBASTRU 
4,800 EURO, 1999,
Motorinã, 128.000 km,
1.698 cmc, 44kW
0723.601.336
cutie manualã 5+1; servo-
directie; airbag sofer; aer
conditionat; computer
bord; inchidere central-
izata; alarma; perfecta pt
oras consum f mic 5,2/4,1
+4cauciucuri iarna+jante
gratis! radio-cassetofon
original cu 4 boxe km
reali foarte bine intretinu-
ta(multiple piese schim-

bate recent factura!),meri-
ta vazuta! discret nego-
ciabil

SKODA OCTAVIA 
1,6 I, 105CP, GRI
10,600 EURO, 2003,
Benzinã+GPL, 80.900
km, 1.600 cmc, 105 CP 
0723.958.438
geamuri electrice; oglinzi
electrice încãlzite; servo-
direcþie; 4 airbaguri; aer

condiþionat; pilot automat;
computer bord; proiec-
toare; închidere centra-
lizatã;
abs; instalaþie gpl multi-
punct din fabricã; esp;
abd; radio-cd; parbriz cu
senzori de ploaie

VOLKSWAGEN 
PASSAT 1,9 TDI 
131CP NEGRU
13,700 EURO, 2003,
Motorinã, 87.000 km,
1.900 cmc, 131 CP 
0722.280.481
geamuri electrice; oglinzi
electrice incalzite; servo-
directie; climatronic; pilot
automat; computer bord;
xenon; proiectoare;
inchidere centralizata;
alarma; 
model 4motion; abs;
radiocasetofon; scaune
incalzite; senzori ploaie; 

VOLKSWAGEN 
POLO BERLINA 1,6 I,
75CP, GRI METALIZAT
6,990 EURO, 2001,
Benzina, 150.000 km,
1,600 cmc, 75 CP 
0722.221.067
cutie manualã 5+1; gea-
muri electrice faþã; oglinzi
electrice încãlzite; servo-
direcþie; 2 airbaguri; aer
condiþionat; proiectoare;
închidere centralizatã;

ANUNÞURI SECOND HAND

servo, 4 airbaguri; A.C.;
jante aliaj; proiectoare; alar-
ma; geamuri electrice,volan
reglabil, inchidere central-
izata, scaune tip recaro

Preþ: 11.200 Euro 

An fabricaþie: 2005

Alimentare: Motorinã

Kilometri: 11.200 

Cilindree: 1.896 cmc 

Putere: 110 CP

Tel: 0788.500.290

SEAT LEON 1,9 TDI
110CP ARGINTIU

Preþ: 48.000 Euro

An fabricaþie: 2004 

Alimentare: Motorinã

Kilometri: 55.000

Cilindree: 3.000 cmc

Putere: 218 CP

Tel: 0722.469.759

cutie aut.; geamuri elec-
trice; oglinzi electrice
incalzite heliomate; servo-
directie; 10 airbaguri; dublu
climatronic; trapa; xenon;
jante aliaj; proiectoare;
tapiserie piele; inchidere
alarma; posibilitate leas-
ing; navigatie cu tv, mag-
azie cd,senzori parcare, full 

BMW X5 SUV 3,0 D 218CP ARGINTIU

Anunþul tãu poate apãrea în
urmãtorul numãr AutoSpot.

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

www.autospot.ro





ANVELOPE/JANTE

AUGSBURG 
INTERNATIONAL
– MILITARI
Sos. Centura, nr. 5-6, sector 6
Tel: 305.06.30, 0740.305.921
www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro
- TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1
Tel: 202.91.48 / 49
www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augs-
burg.ro

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
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

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

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, serv-
ice@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

HIL SERV
Str. Turnu Magurele, nr. 40 -
42, sector 4
Tel: 460.77.39, 
www.hilserv.ro

MAGISTRAL
— Str. Elena Caragiani, nr. 8,
sector 1
Tel: 0744.542.923
www.magistral.ro
— Str. Baneasa, nr. 37-39,
sector 1
Tel: 232.98.67

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

ªAMA SERVICE
www.samaservice.ro
— Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.
2A, sector 2
Tel: 233.15.96-97,
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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
Anvelope, jante, service,
comenzi on-line

ASIGURÃRI

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

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

ARDAF
Bd. Primaverii, nr. 29, sector 1
Tel: 317.30.01, 317.71.03
www.ardaf.ro

ASIBAN
Bd. Mãrãºti, nr. 2, sector 1
Tel: 222.95.60, 222.95.61
www.asiban.ro
asiban.sa@asiban.ro

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

ASITRANS
Str. Gramont, nr. 6-8, sector 4
Tel: 336.70.32, 336.70.34
www.asitrans.ro

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

BCR ASIGURARI
Str. Dr. Grigore Mora, nr.
23, sector 1

Tel: 405.74.05, 405.74.20
www.bcrasig.ro
office@bcrasig.ro

CERTASIG
Str. Economu Cezarescu, nr.
1-9, et. Parter, sector 6
Tel: 311.91.04
www.certasig.ro
office@certasig.ro

CITY INSURANCE
Str. Lisabona, nr. 8, sector 1
Tel: 231.00.90, 231.00.79
www.cityins.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
client.service@unita.ro

AUDIO/ALARME

AUGSBURG 
INTERNATIONAL
– MILITARI
Sos. Centura, nr. 5-6, sector 6
Tel: 305.06.30, 0740.305.921
www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro
- TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1
Tel: 202.91.48 / 49
www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augsburg.ro

CAR SOUND
Tel: 0721.036.690
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.

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

FALCON 
ELECTRONICS
Str. Dr. Nicolae Manolescu,
nr. 10, sector 5

Tel: 410.95.58, 410.05.83
www.falcon.ro
office@falcon.ro

PRO MAXX
Sos. Colentina, nr. 440, sector 2
Tel: 241.32.95, 0722.324.220
Instalari profesionale alarme
& audio auto. Certificate RAR.
3 ani garantie. Preturi minime.

SOFT & HARD 
CONSULTING
Str. Matei Basarab, nr. 104,
bl.72, sc.2, et.3, ap.47, sector2
Tel: 322.28.67, 0741.258.343
www.shc.ro, office@shc.ro
Reþele date ºi voce. Sisteme
antiefracþie. Sisteme
supraveghere video.
Sisteme control acces.

SONY ROMANIA
Sos. Bucureºti-Ploieºti
(Bucharest Business Park),
nr. 1A, bl. 4, sector 1

www.autospot.ro
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Tel: 318.47.10
www.eu.sony.com
office.ro@eu.sony.com

TORNADO TRADE
Str. Tudor Arghezi (Parcarea
subteranã Intercontinental),
sector 2
Tel: 337.11.18, 0788.653.577
www.tornadotrade.ro
office@tornadotrade.ro
importator direct ºi distribuitor
al mãrcilor: Mutant, Dietz,
Pyle, Autoleads, In Phase,
Dietronics. Totodatã comer-
cializeazã ºi produse
Pioneer, Alpine, JBL, Infinity,
Eaglemaster, Sonny, Kenwood

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

AB ASIG
Broker de asigurare-reasi-
gurare, membru UNSICAR
Calea Dorobanþilor 
nr.102-110, sector 1
Tel: 230.43.51, 031405.76.19

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

DINMAR AGENT 
DE ASIGURARE
Str. Vasile Stroescu, nr. 26,
sector 2
Tel: 252.11.21, 252.11.19
www.dinmarleasing.ro
office@dinmarleasing.ro

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 Dorobantilor, nr.
237B, et. 3, sector 1
Tel: 209.21.00
www.alphabank.ro
bbr@alphabank.ro

CEC
Calea Victoriei, nr. 11-13,
sector 3
Tel: 311.11.19, 310.43.43
www.cec-sa.ro
office@cec-sa.ro

CREDISSON 
INTERNATIONAL
Calea Victoriei, nr. 155, bl.
D1, tronson 5, et. 8, sector 1
Tel: 312.02.20, 305.70.18
www.credisson.com
office@credisson.com

LIBRA BANK
Str. Grigore MORA, nr. 11,
sector 1
Tel: 208 80 00
www.librabank.ro
info@librabank.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
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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

CUPTORUL 
CU LEMNE
Bd. Pache Protopopescu,
nr. 71, sector 2
Tel: 252 44 93

GREGORY'S 
ROMANA
Bd. Magheru, nr. 32-34,
sector 1
Tel: 312 26 13
www.gregorys.ro

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

INES BURGER
Sos. Stefan cel Mare, nr.
240, sector 2
Tel: 210 41 08

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

LEASING

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

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

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

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

TIRIAC LEASING
Str. Nicolae Caramfil, nr. 19,
sector 1
Tel: 23 22 633
www.tiriacleasing.ro

VOLKSBANK 
LEASING ROMANIA
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.

17 - 21, et. 2, sector 1
Tel: 204.44.49
www.vbleasing.ro
info@vbleasing.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, 
210.24.90
www.alpadrino.ro
alpadrino@easynet.ro
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Hai pe forum!
www.autospot.ro/forum

Te provocãm la 
discuþii interesante 

pe diferite teme

Lasã-ne pe noi 
sã ne ocupãm de

cumpãrãturile tale!
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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.

AUGSBURG 
INTERNATIONAL
Importator ºi distribuitor de
piese auto pentru autoturis-
me europene ºi japoneze,
inclusiv autoutilitare ºi
camioane

– MILITARI
Sos. Centura, nr. 5-6, sector 6
Tel: 305.06.30, 0740.305.921

www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro
- TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1
Tel: 202.91.48 / 49
www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augs-
burg.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
office@autototal.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. 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,
Daewoo

CARANDA BATERII
Str. Aviator Stefan
Protopopescu, nr. 11, sector 1
Tel: 231.44.44, 231.07.50
www.caranda.ro
office@caranda.ro
acumulatoare auto, baterii
de tracþiune ºi staþionare.

GOK & BENZ
Str. Lizeanu, nr. 23bis,
sector 2
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Te provocãm la 
discuþii interesante 

pe diferite teme



Tel: 210.54.04, 210.54.86
benz@rdslink.ro
importator direct de piese
pentru camioane, microbuze,
autobuze, semiremorci

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

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

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

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

RENT-A-CAR

AAA AUTORENT
HERTZ FRANCHISEE
Str. Ioan Bianu, nr. 47,
sector 1
Tel: 222.12.56
www.hertz.com.ro
reservations@hertz.com.ro

ACTIVE 
RENT-A-CAR
Str. Arhitect Louis Blank, nr. 2,
bl. I1, et. 2, ap. 13, sector 1
Tel: 231.44.89,
0727.644.644
www.active-rentacar.ro
office@active-rentacar.ro

AUTONOM 
RENT-A-CAR
Str. Roma, nr. 24, sector 1
Tel: 021.231.04.54
Fax: 021.231.04.55
Mobile: 0722.660.855
bucuresti@autonom.ro 

CARBIZ 
RENT-A-CAR
Tel: 0788.CARBIZ,
0723.565.353, 722.453.893
www.carbiz.ro, 
office@carbiz.ro
Audi A6, Mercedes S-Class,
Skoda Octavia, Renault
Logan, Volkswagen Bora,
Ford Fiesta, Daewoo Cielo,
Daewoo Matiz

DAVID INTERCAR
Calea Victoriei, nr. 112,
sector 1
Tel: 317.36.16, 0788.294.522
www.davidintercar.ro
reservation@davidintercar.ro

DINMAR 
RENT-A-CAR
Str. Vasile Stroescu, nr. 26,
sector 2
Tel: 252.11.21, 252.11.19
www.dinmarleasing.ro
office@dinmarleasing.ro

OSCAR 
RENT-A-CAR
Tel: 0724.205.080
www.oscar-rentacar.ro
office@oscar-rentacar.ro
Skoda Octavia 2, Seat Ibiza

RENT@CAR
Str. Aniversãri, nr. 41, et. 1,
sector 3, 
Tel: 323.02.90, 0720.701.701
www.inchirieri-masini.com

TIME RENT-A-CAR
Str. Matei Basarab, nr. 71,
et. parter, sector 3
Tel: 326.26.60/61
www.time-rent.ro
office@time-rent.ro

SECOND HAND

AAA AUTO
Bd. Iuliu Maniu, nr. 253,
sector 6, Tel: 402.82.22
www.aaaauto.ro

AVIA MOTORS
Bd. Biruinþei, nr. 11, sector 2
Tel: 209.40.14
www.aviamotors.ro

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

COMPUTEST
Splaiul Unirii - incinta targu-
lui Autovit (Vitan Barzesti),
nr. 450, sector 4
Tel: 492.10.75
www.computest.ro
Unicul laborator computerizat
de testare auto din Romania

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

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

ADRESE UTILE
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AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
QUICK SERVICE - 
COLENTINA
Str. N. Apostol, nr. 2-4,
sector 2, 
Tel: 240 97 25
www.augsburg.ro
ProgramariColentina@augs
burg.ro
Service pentru autoturisme
europene ºi japoneze,

inclusiv autoutilitare
ºi camioane

AUTO 
COBÃLCESCU
Str. Valea Oltului, nr. 15,
sector 1, Tel: 444.19.13
www.autocobalcescu.ro

Mecanicã, Electricã,
Caroserie, ITP, Spãlãtorie

AUTO IMOLA
Sos. GIURGIULUI, nr. 164A,
sector 4
Tel: 450.15.90, 450.27.30,
0726.178.261 0744.345.817
www.autoimola.ro
autoimola@pcnet.ro
Service autorizat Fiat

AUTO NESTI
ªos. Berceni, nr. 40, sector 4
Tel: 460.82.57
www.autonesti.ro
Service specializat Dacia

BDT SERVICE
Str. Dâmboviþa, 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, 352.86.12,
316.08.53, 316.27.38
www.comnicoserv.ro
comenzi@comnicoserv.ro
Mecanicã, tinichigerie, vop-
sitorie, service roþi, piese
auto, asigurãri

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
www.dacoserv.ro
Service. ITP. Piese de
schimb. Asigurãri

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

MIDOCAR
Sos. Odãii, nr. 219-225, 
sector 1, 
Tel: 300.79.50, 300.79.60,
300.79.70
www.midocar.ro
Audi ºi Volkswagen

MIT MOTORS INT 
www.mit-motors.ro
— Bd. Aviatorilor, nr. 17, sector 1
Tel: 222.72.51, 222.79.60
— ªos. Bucuresti - Ploiesti,
nr. 40, sector 1
Tel: 305.72.80 / 312.50.06
— Str. Nicolae Manolescu,
nr. 21, sector 5
Tel: 222.52.73

MULTIBRAND 
SERVICE
Str. Fabrica de Chibrituri
(langa fabrica, nr. 13-15,
sector 5)
Tel: 335.40.40
www.multibrand-grup.ro
office@multibrand-grup.ro
Hyundai, Honda ºi alte
mãrci

SPÃLÃTORII

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

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
spãlãtorie auto ecologicã -
tapiþerii, polish profesional

MAGIC WASH
Str. Brânduºelor, nr. 6B
Tel: 0722.453.767
Spãlãtorie ecologicã, salã
de aºteptare, bar
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Hai pe forum!
www.autospot.ro/forum

Te provocãm la 
discuþii interesante 

pe diferite teme

Montãm ºi reparãm
anvelope 

chiar la TINE acasã!
Calea Floreasca nr.40, sector 1

Tel: 021 230 14 04
Mobil: 0745 PNEURI 

0720 PNEURI
www.depozituldeanvelope.ro





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

ªCOLI DE ªOFERI

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, et. parter,
sector 3
Tel: 324.61.08, 0727PERMIS
— Bd. Constructorilor, nr. 24,
bl.19, sc.1, ap.2, sector 6
Tel: 220.77.45, 0720SCOALA
www.vreaupermis.ro
office@vreaupermis.ro
Dacia berlina: 330RON,
Matiz, Supernova: 370RON,
Solenza: 420RON, Logan:
420RON, VIP:600RON

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

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

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 

MERIDIAN
Tel: 9444, 9888,
0723.344.433,
0745.055.095  

PERROZZI
Tel.: 9631
0722.963.063
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

SPEED
Tel.: 9477, 9488, 9481 
0722.109.477
Dacia, Cielo, Logan,
Mercedes, WV 
Pornire: 0.94 RON
Tarif/km: 1.14 RON
Staþionare/h: 11.40 RON   

TRACTÃRI

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

B&D TRACTÃRI 
AUTO
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
www.filodiretto.ro
office@filodiretto.ro
Remorcaje pe platformã la
nivel naþional ºi internaþio-
nal disponibil 24/24h.

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

MASTERTUNER
Bd. Timiºoara (in spatele
Skoda Brady Trade),
nr. 60-62, sector 6
Tel: 212.18.85 0722.275.522
www.mastertuner.ro
Tuner specializat in tuningul
de motor. Dealer UNICHIP,
NITROUS EXPRESS, JR Filters.

PIT STOP TUNING
Str. Stefan Cel Mare, nr. 1,
bl. Perla, et. parter, sector 1
Tel: 230.33.32, 230.22.42,
0727/0743/0788TUNING
www.pitstoptuning.ro
office@pitstoptuning.ro

REBEL GRAFIX
Str. Dealul Mare nr. 9A,
sector 4, Tel: 0729.839.381
www.rebelgrafix.ro
contact@rebelgrafix.ro

CAR SOUND
Tel: 0721.036.690
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.

TORNADO TRADE
Str. Tudor Arghezi (Parcarea
subteranã Intercontinental),
sector 2
Tel: 337.11.18, 0788.653.577
www.tornadotrade.ro
office@tornadotrade.ro
importator direct ºi distribuitor
al mãrcilor: Mutant, Dietz,
Pyle, Autoleads, In Phase,
Dietronics. Totodatã comer-
cializeazã ºi produse

Pioneer, Alpine, JBL, Infinity,
Eaglemaster, Sony, Kenwood

VULCANIZÃRI

AUTO MECANICA
Calea Floreasca, nr. 43,
sector 1
Echilibrat roþi, îndreptat 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,
0745.PNEURI, 0720 PNEURI
Tel verde: 08008.763874
www.depozituldeanvelope.ro
office@depozituldeanvelope.ro
service roti, indreptat jante
aliaj, vânzãri jante, anvelope

ADRESE UTILE

www.car-sound.ro

disponibil acum 
în România ºi prin
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Hai la plimbare!
Revista AUTO SPOT ºi Carbiz 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 ASC
urmat de numele maºinii 

pe care alegi sã o conduci.

exemplu: ASC AUDI A6

Notã: Maºinile disponibile sunt cele prezentate alãturat. Cei 3
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.

Câºtigãtorii ediþiei din numãrul trecut sunt: 
Radu ªtefãniþã (VW Bora), Trandafir Constantin (Audi A6)

ºi Petre Matache (Skoda Octavia)

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

Maºini 
disponibile:

AUDI A6
FORD Fiesta
DACIA Logan
MERCEDES 
S Klasse
SKODA Octavia
VW Bora






