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Mare lansare (la) mare
Recent, autoritãþile s-au umflat încã o datã în pene cu
ocazia prilejuitã de deschiderea circulaþiei pe un singur
fir pe porþiunea din autostradã ce va trebui sã lege,
într-o zi (nu se ºtie exact când) , Capitala de Constanþa.
Mai precis, este vorba de sectorul de 37 de km care
leagã Drajna de Feteºti. 

Animatã parþial de dorinþa de a testa noul tronson ºi
parþial de perspectiva unei bãi în mare (recunoaºtem!),
echipa AUTOspot a dat o fugã pânã la Constanþa
pe noua rutã. Concluziile au fost cât se poate de
previzibile: e drept se merge pe o bandã, dar cel puþin
sunt doar 37 de km, deci trec uºor dacã nu e mare
aglomeraþie. 

Mai marcant ni s-a pãrut însã drumul la întoarcere,
în special pe porþiunea pânã la începutul autostrãzii.
Blocajele pe zeci de kilometri au nãscut, pe lângã o
dozã consistenþã de nervi, reacþii ºi soluþii dintre cele
mai variate printre miile de ºoferi care au fost, pentru
câteva ore, colegi de suferinþã. Cei mai norocoºi erau,
indubitabil, cei cu maºini decapotabile, care au avut
ocazia, vrând-nevrând, sã-ºi completeze bronzul pe
drumul de întoarcere. Mult mai numeros decât acest
grup al privilegiaþilor era grupul nerãbdãtorilor, care se
scindase, urmând modelul din viaþa politicã, în facþiunea
de stânga (cei care depãºeau pe contrasens, cu sau
fãrã avarii puse, cei dintâi vrând parcã sã-ºi cearã
scuze cã sunt aºa de ºmecheri, cei din urmã nemaisin-
chisindu-se de astfel de fleacuri), respectiv facþiunea de
dreapta (e drept, mult mai radicalã - i-am numit aici pe
acei care depãºeau coloana pe interior, pãrãsind cu o
roatã carosabilul sau chiar luând-o de-a dreptul pe
arãturã, vrând parcã sã demonstreze tuturor cã n-are
sens sã se înghesuie ca oile pe carosabil, cã doar
ºoseaua are un rol pur orientativ, ca sã nu rãtãcim
drumul spre Bucureºti ºi cã nu suntem obligaþi sã ne
þinem strict de asfalt, care, la încãlzire, mai miroase ºi
urât, în comparaþie cu parfumul proaspãt al florilor ºi
buruienilor de pe câmp).

În sfârºit, dupã 4-5 ore, am ajuns înapoi în Bucureºti,
mai stresaþi ºi mai obosiþi decât eram înainte de
plecare. În rest, felicitãm sincer autoritãþile pentru
remarcabilele progrese fãcute ºi sugerãm ca, cel puþin
pânã la data la care Bucureºtiul va fi la mai puþin de 4
ore distanþã de Constanþa, sã evitãm sã folosim ipocrita
sintagmã �Autostrada Soarelui� în favoarea mult mai
onestei �Calea Prafului în Ochi�.

Daniel URDOI
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Organizat de dealerii
ÞiriacAuto din
Bucureºti, evenimentul

a avut loc în perioada 17-25
iunie, la Romexpo.

La fel ca în anii trecuþi,
evenimentul a combinat solu-
þiile outdoor ºi indoor, oferind
o zonã verde în mijlocul Bucu-
reºtiului cu multe flori ºi
plante, alei, bãncuþe, fan-
farã, jocuri pentru copii,
maºini care au fãcut istorie,
modele concept, modele
auto de ultimã generaþie,
demonstraþii off-road.

În anul 2005, parcul
ÞiriacAuto a fost considerat
cel mai mare eveniment inde-
pendent din piaþa auto din
România, un nou concept de
expoziþie auto, o abordare

originalã în care interacþiunea
a fost cuvântul cheie. Toate
acestea au determinat reedi-
tarea Parcului ÞiriacAuto ºi
anul acesta.

La eveniment au partici-
pat toate firmele pe care
Þiriac Auto le deþine, acestea
fiind Mercedes Benz, Smart,
Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsu-
bishi Motors, Land Rover,
Jaguar, Ford, Mazda, Hyundai.

Vizitatorii au putut admira
în premierã noile modele Ford
S-Max ºi Mazda MX-5, care au
fost lansate oficial spre comer-
cializare cu aceastã ocazie.
De asemenea, tot în premierã
naþionalã, au fost prezentate
ºi noile modele Mitsubishi Colt
Cabrio ºi Dodge Caliber, ultimul
marcând ºi debutul mãrcii
americane pe piaþa româneascã.
Amatorii de supermaºini au
avut ocazia sã admire, tot în
premierã naþionalã, bolidul
Mercedes-Benz SLR, propul-
sat de motorul V8 de 5,4
litri, care dezvoltã 626 CP ºi
are un cuplu de 1000 Nm.

Îi felicitãm pe organiza-
tori pentru efortul depus,
efort care s-a vãzut din plin
în cadrul salonului, acolo
unde pentru o perioadã de
10 zile, românii au simþit cã
sunt într-o þarã cu adevãrat
occidentalã.

www.autospot.ro
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ÞiriacAuto
un altfel de parc

ªama Service
se extinde

ªama Service Grup a deschis
un nou punct de lucru, în
ªoseaua Pipera la numãrul

46. Acest eveniment a fost cu
atât mai important, cu cât
începutul lunii iunie 2006 mar-
cheazã ºi împlinirea a 14 ani
de la înfiinþarea firmei.

În numai trei luni a fost
construitã o locaþie cu o supra-
faþã totalã de 1.850 metri
pãtraþi, ce include un service
cu o suprafaþã de 550 mp,
birouri cu o suprafaþã de 75
mp ºi o parcare pentru clienþi,
de 760 mp. Investiþia totalã a
fost de 1,5 milioane de euro.

�Progresul nostru nu este
mãsurat numai în cifre, ci ºi
în prestigiu, dobândit prin
profesionalism, experienþã în
domeniu ºi printr-o echipã
unitã�, a declarat domnul
Florin Ion, director general
ªama Service Grup.

ªama a ajuns la un numãr
total de 90 de angajaþi ºi o
reþea de 5 locaþii, dintre care
cea mai mare are acum 2900
metri pãtraþi, urmând ca în
curând sã mai deschidã douã
noi service-uri în Bucureºti.

ªama este mai mult decât
un service, este primul service
mobil din România, este primul
service în care a fost amena-
jat spaþiu de joacã pentru copii
ºi este implicat în activitãþile
sociale, sponzorizând mai
multe proiecte.
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Cei care credeau cã nu
mai existã pic de per-
sonalitate în industria

britanicã, sunt rugaþi sã
priveascã pozele alãturate
ºi sã se mai gândeascã încã
o datã.

Land Rover a prezentat
pozele oficiale pentru cel mai
mic membru al familie, noul
Freelander. �Micuþul�
moºteneºte câteva din trasã-
turile lui Range Rover, cât
ºi unele din sistemele sale
pentru teren acidentat.

Freelander vine în dotare
standard cu �Terrain
Response�, cât ºi cu o tracþi-
une integralã pentru toate
motorizãrile. Asfel producã-
torii sãi sperã sã fie în conti-
nuare cel mai capabil
reprezentant al clasei.

Land Rover mai pregãteºte
o surprizã pentru fanii mãrcii,

introducând pe piaþã 2 noi
motoare. Un motor de 3.2 litri

ºi o putere maximã de 232 de
CP ºi unul diesel de 2.2 litri
care dezvoltã 158 de CP.

Freelander va putea fi
vãzut pentru prima oarã la
salonul auto din Marea
Britanie, iar imediat dupã
acest eveniment va putea fi
comandat.

Importatorul general de
automobile Subaru Motors
Trading ºi-a inaugurat în

data de 15 iunie primul com-
plex integrat 3S (showroom,
service, spare parts) investiþie
care s-a ridicat la aproximativ
opt milioane de euro.

Unitatea deschisã în
Voluntari (ªoseaua de Centurã
30A, com. Tunari, Ilfov) are o
suprafaþã de circa 4.000 de mp

ºi cuprinde un showroom de
400 de mp, o unitate service, o
magazie de piese de schimb ºi
un spaþiu de aºteptare, fiecare
cu o suprafaþã de 300 de mp.

Subaru Motors Trading este
o firmã subordonatã companiei
Subaru Motor Hellas din Grecia,
distribuitor al mãrcii japoneze
pentru zona balcanicã.

Reprezentanþii mãrcii au
declarat cã eforturile com-

paniei vor fi axate pe creºterea
notorietãþii mãrcii prin publi-
citatea în revistele de specia-
litate ºi în ziare cu profil finan-
ciar, precum ºi prin sesiuni de
drive-teste, astfel încât Subaru
sã devinã una dintre principa-
lele mãrci vândute în România.

�Anul trecut vânzãrile au
ajuns la 291 de unitãþi, iar pânã
în prezent au fost comerciali-
zate 170 de unitãþi pe piaþa
româneascã. Tindem sã atin-
gem o cotã de piaþã de 1% în
2007�, a declarat dl. Rãzvan
Antoniu, director de vânzãri.

Firma va încerca sã creascã
vânzãrile ºi în provincie, pentru cã
raportul este defavorabil în
raport cu Capitala, unde se vând
circa 60% din maºinile distribuite
în România, iar reþeaua de
vânzãri va fi extinsã, pânã la
sfârºitul anului, în toatã þara.

Fãcut pentru a-þi lua ochii
Freelander 2
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showroom, service, spare parts
Subaru 3S



Ne pare bine cã am apucat
sã te prindem pentru un test-
drive ºi o ºedinþã foto, deoa-
rece ºtim cã eºti foarte ocu-
patã cu lansarea noului album.
Spune-ne când va avea loc re-
venirea ta pe scena muzicalã?

Lucrez de un an de zile
la noul album ºi va fi cu totul
ºi cu totul altceva faþã de ce
am scos pe piaþã pânã acum.
Va apãrea în septembrie ºi va
fi un material calitativ, þinând
cont de faptul cã am colaborat
cu mai mulþi compozitori,
printre care în premierã cu
Laurenþiu Duþã ºi cu Boby
de la Voltaj. 

Care va fi stilul noului tãu
material, cum ar trebui sã

sune în variantã 2006 hit-ul
�Liberã la mare�?

Cred cã în ultimii ani mi-am
creat un stil al meu, un stil
unic. Poate fi denumit dance-
rock, cu toate cã nu este corect
spus, dar este un stil propriu
care se hrãneºte din ambele
curente muzicale.

Crezi cã look-ul de fatã
rebelã, pe care l-ai promovat
în ultima vreme, se potriveºte
cu faptul cã ai devenit imagi-
nea unui salon de frumuseþe
ºi a firmei Helene?

Am devenit imaginea firmei
Helene, o firmã de design ves-
timentar. De fapt chiar acum
sunt îmbrãcatã din cap pânã
în picioare cu produsele lor.
(Râde). Imaginea mea mi s-a
pãrut în perfectã concordanþã
cu cea a firmei ºi, ca sã-þi rãs-
pund la întrebare, da, este o
asociere de imagine potrivitã.

Apropo de imagine, crezi
cã este esenþialã maºina în
imaginea unei vedete?

Nu aº putea spune cã este
esenþialã, dar este destul de
importantã. Am ajuns la con-
cluzia cã lumea te catalogheazã
drastic în funcþie de imaginea
pe care þi-o construieºti ºi, prin
urmare, inclusiv maºina pe care
o conduci trebuie sã se ridice
la nivelul acestei imagini. 

De la ce vârstã ai putut sã
te foloseºti de ºansa acestui nou
tip de accesoriu de imagine?

Conduc de la 18 ani ºi a
fost unul dintre visele mele sã
am carnet imediat ce împlinesc
vârsta majoratului. De îndatã
ce am luat carnetul mi-am dorit
o maºinã cabrio. Spre marele
meu noroc prima mea maºinã
a fost una cabrio, un Peugeot
206 cc, cu un motor pe benzinã
de 2000 cmc ºi 140 CP.

www.autospot.ro
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�Lumea te catalogheazã
drastic în funcþie de
imaginea pe care þi-o
construieºti ºi, prin
urmare, inclusiv maºina
pe care o conduci trebuie
sã se ridice la nivelul
acestei imagini�

Andreea Bãlan
la volanul lui Grande Punto
Andreea Bãlan

la volanul lui Grande Punto
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Dacã tot suntem la acest
subiect, spune-ne ce urmãreºti
în aprecierea unei maºini?

Îmi plac maºinile cu cât
mai multe opþiuni, sã existe
cât mai puþine lucruri în minus
(râde cu subînþeles). Vreau
neapãrat sã aibã comenzi pe
volan, m-am obiºnuit cu acest
aspect ºi este foarte important
pentru mine.

Suntem siguri cã unii câr-
cotaºi ar vrea sã ºtie ºi care
a fost cel mai neplãcut lucru
care þi s-a întâmplat la volan?

Ohh..uitasem acest amãnunt
dar acum cã m-aþi întrebat am
sã vã spun. S-a întâmplat într-o
noapte când mã întorceam de
la un concert ºi mã grãbeam
sã ajung acasã. Am intrat într-o
curbã un pic cam repede, am
pierdut controlul maºinii, iar
dupã câteva secunde de mers
pe 2 roþi ºi câteva piruete am
ajuns în ºanþul de pe contra-
sens. Am avut mare noroc cã
ºoseaua era liberã, maºina a
suferit doar câteva zgârieturi
iar eu nu am avut nimic.

Probabil cã nu depãºeºti
niciodatã viteza legalã aºa cã
nu vãd rostul întrebãrii �cu
ce vitezã maximã ai mers?�.
Putem sã trecem...

Bine, bine... vã spun. Atunci
când am pierdut controlul
maºinii, aveam 170 km/h, dar
de atunci chiar nu mai depãºesc
limitele legale. Am fost mult
prea speriatã ca sã mai repet
o astfel de greºealã.

Cum te descurci cu con-
dusul în griul oraºului? ªtim
cã a fi o persoanã publicã are
unele avantaje, tu profiþi de
imaginea ta în trafic?

De obicei lumea nu mã
recunoaºte la volan, dar mi se
întâmplã sã-mi mai dea priori-
tate din cauza faptului cã sunt
femeie. În general mã comport
foarte bine în trafic, primesc ºi
acord prioritate cam în aceeaºi
mãsurã, depinde însã de cât
de amabili sunt ceilalþi ºoferi.

Cum þi se pare maºina
din testul de azi?

Este foarte, foarte frumoasã.
Mi-a plãcut încã de prima oarã
când mi-aþi prezentat-o, are o
culoare specialã pe care nu am
mai vãzut-o pânã acum ºi, în
ciuda faptului cã are motor diesel,
mi s-a pãrut foarte �înfiptã�.

Ce anume crezi cã îi lipseºte
ºi chiar þi-ar plãcea sã aibã?

Din pãcate nu este cabrio.
Are tot ce-mi pot dori la o

maºinã, comenzi pe volan,
climatronic, MP3 player, dar
din pãcate nu este decapota-
bilã. Am o slãbiciune pentru
maºinile decapotabile.

O concluzie despre
Grande Punto?

Atunci când va apãrea
varianta cabrio, vã promit cã
am sã-mi comand una. (Râde)

VIP DRIVEutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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Intrã pe www.autospot.ro în secþiunea media pentru a vedea
mai multe poze ºi filme de la întâlnirea cu Andreea Bãlan!

Maºina ne-a fost pusã la dispoziþie
de cãtre AUTOITALIA GROUP
Bd. Timiºoara, nr. 60, Sector 6,

Bucureºti, Tel: 444.33.34
www.autoitalia.ro
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La fel ca în fiecare an,
anul acesta nu am reuºit
sã ajung la mare de 1

Mai. De fiecare datã îmi fac
planuri, vorbesc cu prietenii
ºi numãr zilele pânã în
momentul în care litoralul îºi
deschide porþile. Cu toate
acestea în fiecare an intervine
câte ceva care sã-mi dea
peste cap �socotelile� ºi sã
ratez întreaga distracþie.

Anul 2006 nu a fost cu
nimic mai deosebit ca ceilalþi,
iar 1 Mai s-a dovedit a fi un
adevãrat fiasco. Pentru cã
sunt o persoanã care se repro-
fileazã repede ºi gãsesc în
orice eºec o nouã provocare
,am decis sã-mi petrec o zi
caldã de iunie, unde în altã
parte, decât la mare. Întâm-
plarea a fãcut ca automobilul
care mi-a fost �ghid�, în dru-
mul spre mare, sã fie noul
Ford Focus. Un Focus nou nouþ,
sedan, cu o �nebunie� de
motor, diesel, 2 l, 136 de cai.

Soarele era sus pe cer, iar
ziua se anunþa una dintre cele
mai frumoase ale lunii. Deºi
am plecat destul de devreme,
traficul, inamicul numãrul unu
al ºoferilor, a lovit din nou.
Fordul nostru a trebuit sã
lupte cu ceva aglomeraþie ºi
cozi interminabile. Cu toate
astea, s-a descurcat exemplar,
dând dovadã de o manevra-
bilitate iesitã din comun.
Direcþia fermã, cutia de
viteze scurtã ºi foarte bine

etajatã, au fãcut ca traficul sã
ni se parã o joacã de copii.

Astfel, prima etapã
fiind parcursã, ne-am
îndreptat spre cea de a doua,
poetic denumitã, �Autostrada
Soarelui�.

Aici lucrurile au devenit
mult mai serioase, Focusul
fiind nevoit sã ne dovedeascã
cã este asa cum o spun criticii,
cel mai bun din clasa sa.

Prima probpã pe care a
trebuit sa o treacã a fost con-

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . . TEST DRIVE 

�Mare� ºi soare

Noul 
Ford
Focus 

www.autospot.ro
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Motorizare: 2.0 l, 16v
Putere maximã (CP/rpm): 
136 /4000
Moment maxim (Nm/rpm):
320 /2000 
Carburant: motorinã
Cutie de viteze: 
6+1, manualã
Transmisie: faþã
Rezervor: 55 l
Vitezã maximã: 210 km/h
Consum (urban/ extra/ mixt):
7,4 / 4,4 / 5,5
Masã proprie: 1.400 kg
Preþ CIP model testat:
17.752 EUR
Preþ DDP model testat:
21.653 EUR

Maºina ne-a fost pusã la dispo-
ziþie spre testare de cãtre

Romcar SRL
Calea Giuleºti nr. 6 - 8, Sector 6,

Bucureºti, România
Tel:  +4 021 311 39 99
Fax: +4 021 311 36 66

http://www.ford.ro

Fiºã tehnicã Ford Focus

sumul. Acesta s-a situat undeva
în jurul valorii de 7,5 l la 100
km parcurºi. Consumul a fost
calculat într-un regim  sportiv,
concluzia noastrã fiind cã se
poate obþine o cifrã mult
mai micã, farã prea multã
bãtaie de cap.

Confortul în înterior a
fost ºi el la standarde ridicate,
materialele folosite fiind de o
calitate demnã de clasa supe-
rioarã. Spaþiul pe care noul
Focus îl oferã atât ocupanþilor
locurilor din faþã cât ºi celor
din spate, este cu adevãrat
uriaº. Focusul nu este doar
cea mai mare maºina din clasa
sa, este cu adevãrat o maºinã
incãpãtoare ºi plinã de per-
sonalitate.

Un minus pe care îl
amintesc, a fost poziþia cam
prea înaltã la volan. Sunt o
persoana înaltã iar acest amã-
nunt a fost un pic sâcâitor.

Comenzile de pe consola
centralã sunt foarte bine pozi-
þionate, astfel orice miºcare
doritã se face cu uºurinþã,
ºoferul nefiind nevoit sã�ºi ia
privirea de la drum.

Pe ºosea, Focusul se com-
portã ireproºabil. Deºi în anu-
mite curbe a avut o uºoarã
tendinþã supraviratoare,
direcþia este foarte precisã ºi
uºor de manevrat. Motorul este
aºa cum am mai spus-o, cu
adevãrat impresionant, dând
dovadã de o putere de nebã-
nuit, putere ce este
pusã pe asfalt,

fãrã nici un fel de efort.
Varianta pe care am tes-

tat-o a fost echipatã Ghia,
acest lucru însemnând cã
maºina a fost aproape �full�.
Singurele elemente care au
lipsit au fost, xenonul, cãruia
din pãcate i-am simþit lipsa,
iar cel de-al doilea a fost
pielea. Datoritã noului nostru
prieten am ajuns la mare mult
mai repede decât ne-am
aºteptat (timpul este secret
din cauza cifrelor un pic
cam prea mici).

Abia când am ajuns
în Bucuresti, am realizat
cã am fost cu totul ºi cu
totul absorbit de noul Focus
încât am uitat pur ºi simplu
sã ajung pe plajã. Plãcerea
pe care am simþit-o la
volanul sãu a fost cu siguranþã
mai mare decât nevoia de a
face o baie. Hmm... intere-
sant efect!

Rãzvan Dumitru
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Vorbim despre o nouã
forþã în domeniu:
�refinanþare�. Scenariu?

Renunþãm la o alegere fãcutã
în lipsa alternativelor pentru a
ne bucura de infuzia suferitã
de piaþa româneascã în
materie de �avantaj client�.

ªi pe la noi clienþii au
început sã cearã astfel de
credite. Urmarea? Chiar dacã
din portofoliul multor credi-
tori încã lipsesc produsele
specifice, bãncile analizeazã
solicitãrile oferind refinanþare
pentru orice fel de credite
(vechi). Practic, apelând la un
credit de refinanþare, clientul
unei bãnci ramburseazã inte-
gral un credit vechi, folosind
un credit nou, de la aceeaºi
bancã sau... NU! 

Vorbeam despre con-
curenþã... Procedura? Banca X
identificã clientul Bãncii Y ºi îi
oferã acestuia refinanþarea
unui credit existent în condiþii
mult mai bune decât cele
oferite clienþilor prin oferta
comunicatã publicului larg.
Mai mult decât atât, pentru
cei care au credite la mai
multe bãnci, refinanþarea per-
mite restrângerea mai multor
obligaþii de platã într-una sin-
gurã.

Scãderea dobânzilor
Dobânda medie a coborât

(perioada: finele 2003 -
prezent) cu aproape 10% (con-
form bãncii centrale).
Rezultã: acelaºi credit în lei
care costã peste 27% în
prezent are o dobândã sub
18%. Veºti bune: pentru un
credit pe termen lung vorbim
despre dobânzi sub 10% (nu-i
eroare de tipar). 

Perioada creditãrii
Trecut: un credit pentru

locuinþã abia ajungea la 10
ani. Prezent: ce ziceþi de 20-
25 de ani? Parcã nu mai este
chiar atât de imposibil de
visat, aºa-i?

Riscul valutar
Reamintim cititorului fap-

tul cã pânã la jumãtatea anu-
lui mai bine de 60% din împru-
muturi sunt în valutã. Deci
înlocuirea acestuia cu unul în
lei este chiar rezonabilã (un

credit în lei pe termen lung
costã acum aproape tot atât
cât unul în valutã).

Creditul de refinanþare nu
diferã de cele obiºnuite.
Totuºi, avem de învãþat proce-
dura de acordare, formal-
itãþile pe care trebuie sã le
îndeplineascã solicitanþii ºi
costurile. Întâlnim 2 situaþii:
credite oferite în mod distinct
(credite de sine stãtãtoare)
sau solicitãri analizate individ-
ual cu rezolvãri diferite.
Premiera: dosarul de credit
trebuie sã includã câteva doc-
umente specifice legate de
creditul refinanþat (ex: con-
tractul de credit, extras de
cont din care sã rezulte soldul
la zi al creditului).

Unde-i baiul?
Obþinerea unui credit nou

este mai dificilã, având în
vedere noile norme ale bãncii
centrale. Opþiunea este un
credit mai mare care are
drept scop declarat refi-
nanþarea creditului vechi, cu
doar o parte din bani.

Aviz excesului de creativi-
tate: banii sunt transferaþi
prin ordin de platã direct în
contul clientului din cealaltã
bancã (stingerea creditului
iniþial). ªi încã un amãnunt
numit costuri: comisionul de
acordare cât ºi penalizarea
rambursãrii creditului anterior
(dacã este specificat în con-
tractul de credit).

www.autospot.ro

FINANCIAR
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O nouã ºansã pentru maºina 
la care visezi - refinanþarea

Suntem adepþi convinºi
ai concurenþei - oricând,
oriunde, oricum în limi-
tele legii (deºi dacã
stãm ºi ne gândim la
reglementãrile legisla-
tive din ograda noastrã...
greu, foarte greu). Justi-
ficarea? Diversificarea
ofertelor, scãderea costu-
rilor ºi a condiþionãrilor,
schimbarea atitudinii
faþã de client ºamd.
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Cum a început totul?
A fost nu greu, ci fantastic

de greu, astfel încât dupã ºase
luni de la pornirea activitãþii,
îmi ziceam cã singurul motiv
pentru care nu renunþ este
faptul cã am muncit atâta
timp ºi am fãcut sacrificii sã
rezist pânã în acel punct.
Simþeam cã începe sã fie un
pic mai uºor, dar dacã aº fi
ºtiut de la început ce înseam-
nã sã reuºeºti într-o astfel de
afacere, cu siguranþã nu m-aº
mai fi încumetat.

Este greu sã rãzbeºti pe
cont propriu în România?

Este exagerat de greu. Cred
cã ar fi foarte uºor pentru
oricine cu puþinã iniþiativã,
puþin curaj, dacã ar exista ºi
în România legi care sã încura-
jeze iniþiativa. Cred cã tuturor
ne-ar merge mai bine.

Care au fost armele dvs.
secrete pe care le-aþi folosit
pentru a reuºi?

Am þinut foarte mult la
calitatea serviciilor, la imaginea
firmei, am cãutat sã-i mulþumesc
pe toþi cei care aveau nemulþu-
miri, nimãnui nu i-am spus cã nu
stau de vorbã cu el pentru cã
sunt patronul firmei ºi sã-l pasez
mai departe secretarei. În plus
am avut inspiraþia ca atunci când
a fost acel val de cursanþi, acum
un an ºi jumãtate, când se zvo-
nea cã se vor înãspri condiþiile
de acordare a permisului de
conducere, sã nu refuz clienþii,
oricât de mulþi ar fi fost. Câº-
tigul a fost pe mãsurã, întrucât
mi-am dublat parcul de maºini.

Aveþi vreun regret, ceva
ce aþi vrut tot timpul sã faceþi,
dar nu aþi reuºit?

Regrete faþã de ce am fãcut
nu am. În schimb, regret cã nu
gãsesc un creditor serios care
sã-mi împrumute o sumã sufi-
cient de mare astfel încât sã
fac o ºcoalã exact cum mi-aº
dori, aºa cum nu existã în
România la ora actualã.

Cum este sã purtaþi pe
umeri rãspunderea pentru o
bunã parte din totalul
bobocilor din trafic?

Mã mândresc cu asta,
pentru cã, nevrând sã fac
o evaluare a ºcolii mele,
zic eu cã sunt în primele
5 ºcoli din Bucureºti, iar
din �bobocii� care ies acum
în trafic, probabil cã
15%-20% sunt absolvenþi
ai ºcolii Teo.

Cum este domnul
Teodorescu în timpul liber?

Îmi place înotul foarte
mult, îmi place tenisul de
masã, am fãcut ºase ani de
pian ºi îmi place foarte mult
sã cânt. Din pãcate nu prea am
timp pentru familie, muncesc
de foarte tânãr, iar anul trecut
a fost primul concediu din viaþa
mea. Sunt un familist convins
ºi încerc sã mã ocup cât mai
mult de familie.

Ce vedeþi la orizont?
Sunt un pic sceptic în ceea

ce priveºte viitorul þãrii noastre
pentru cã vãd cã oamenii care ne
conduc nu au neapãrat intenþia
sã facã ceva bun pentru þarã.

Am mers pe un drum bun ºi
voi merge în continuare pe un
drum bun pentru cã intenþionez
sã-mi pãstrez principiile. Vreau sã
cultiv o imagine bunã, sã tratez
în continuare toþi clienþii ºcolii
cu respect ºi sã le ofer servicii
cât mai bune. Mã voi gândi foarte
bine la investiþiile pe care le voi
face astfel încât sã le aducã clien-
þilor mei servicii de calitate, iar
mie sã-mi aducã oportunitãþi
noi ºi beneficiu garantat.

Intrã pe www.autospot.ro
la  rubrica �interviu� pentru
a citi tot articolul.

Marius Teodorescu, 
General Manager
ªcoala de ºoferi TEO

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.

Secretul meu? Þin foarte mult la calitatea
serviciilor ºi la imaginea firmei!

www.autospot.ro
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SUPER CARS

În numãrul trecut am crezut
cã am reuºit sã vã prezint
una dintre cele mai rapide

maºini construite vreodatã.
Chiar era una dintre cele mai
rapide ºi mai spectaculoase,
cu toate acestea, comparând-o
cu Ultima GTR 720, din
pãcate... cam stã pe loc.

Modelul care se fabricã în
Marea Britanie ºi care pentru
mulþi  reprezintã un nume  cu
totul ºi cu totul necunoscut, a
stabilit de curând un nou
record mondial. 

Ultima Gtr 720 a reuºit sã
doboare recordul de anul tre-
cut, record care paradoxal, le
aparþinea, porneste de pe loc,
ajunge la 160km/h ºi inapoi la
0, în nici mai mult nici mai
puþin de 9,4 secunde.

Diferenþele dintre cele
douã maºini, cea din 2005
ºi cea actualã nu sunt foarte
mari dar meritã amintite.
Motorul actualei �câºtigãtoare�

este acelaºi Chevy V8, dar
care de data aceasta dezvoltã
720 de cp. Motorul anterior
beneficia �doar� de 640. 

Ca cifre pe circuit,
Ultima Gtr 720 este uluitoare:
0-160-0 km/h în 9.4 sec, 0-100
km/h în 2.6 sec, 0-160 km/h
în 5.3 sec.

Iar acum partea care mie-mi
place cel mai mult. Cu aceste
cifre, Ultima este cu o
secundã mai rapidã la 1-160-0
decât Ferrari Enzo (care costã
de 5 ori mai mult) ºi cu 2
secunde mai rapidã decât
McLaren F1 LM (care costã de
10 ori mai mult). 

Dacã tot nu vi se pare o
realizare cu adevãrat istoricã,
am sã incerc sã menþionez ca
GTR 720 a �scos� aceºti timpi
în mod repetat, nu a fost doar
o încercare norocoasã. O altã
performanþã aproape incredi-
bilã este repriza 50-110 km/h:
1.8 secunde.

Ca un amãnunt aproape
�nesemnificativ�, Ultima Gtr
720 nu are în dotare nici
mãcar ABS.

La final, singura concluzie
pe care pot sã o trag, atunci
cãnd o sã vreau o maºinã cu
adevãrat rapidã, cu siguranþa
nu am sã mã îndrept spre
Porsche sau Ferrari. So... keep
dreaming!

Rãzvan Dumitru
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Realitate sau vis?

Ultima GTR 720Ultima GTR 720
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Continuãm campania
�Spune NU kitsch-ului!!�
Pentru cã încercãm sã vã

fim într-adevãr de ajutor lãsãm
vorbãria la o parte ºi îþi propu-
nem de astã datã studiul de caz
pe o maºinã tare mult râvnitã
ºi achiziþionatã prin orice
mijloace posibile de cãtre
tovarãºii þãriºoarei noastre:
Peugeot 307cc. Pentru cã tot
vorbeam despre profesioniºti,
am furat planul de atac al
specialiºtilor de la Augsburg
International.

Pactul cu diavolii din voi
se traduce astfel: un kit de
caroserie Rieger, care are
menirea de a scoate din asfal-
tul încins ochii colegilor de
trafic (garantãm respect,
atenþie ºi invidie).

Bara faþã se poate livra
pentru modele cu sau fãrã
spãlãtor de far, în douã vari-
ante constructive: cu sau fãrã
grile laterale. Pentru a com-
pleta imaginea sport sub bara
faþã se poate monta opþional

un spoiler carbon look.
Pentru accentuarea carac-

terului sportiv al autoturismu-
lui pe lateral se pot monta
ornamente de prag.

Partea de spate a autotu-
rismului este completatã de un
spoiler sub bara spate special
conceput pentru a fi în ton cu
ornamentele de praguri ºi de un
set de tobe de eºapament sport
Rieger Exklusiv, 4 x 90/76 mm.

Pentru jantele de aliaj vã
propunem modelul Dotz Brands
Hatch pe 17� echipat cu anve-
lope Goodyear Eagle F1 GS-D3.

Denumire Marcã Preþ RON (include TVA)
Barã faþã Rieger 1202,41
Spoiler sub barã carbon Rieger 516,74
Ornament prag Rieger 453,61
Ornament prag Rieger 453,61
Spoiler sub barã spate Rieger 605,76
Spoiler DTM carbon Rieger 476,65
Set tobe evacuare Rieger 3581,71
Jantã Alcar 602,17
Anvelopã Goodyear 629,43

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . . TUNING - STUDIU DE CAZ

! Barã faþã
! Spoiler DTM sub barã faþã

! Spoiler sub barã spate
! Spoiler DTM barã spate Carbon look
! Set tobe sport Rieger Exklusiv

Tuning Peugeot 307



Vacanþã, drumuri, bagaje...
Sã vedem ce pãrere ai
despre noua generaþie

de portbagaj - Thule
Range. Are o capacitate
de 340 l. Când nu
este folosit se
pãstreazã într-o
geantã specialã
livratã odatã cu
portbagajul.
Atunci când este

strâns, portbagajul mãsoarã
doar 120 cm lungime, 25 cm
lãþime ºi 24 cm înãlþime, fiind

uºor depozitat. Siste-
mul de montare Thule

Easy-Snap nu nece-
sitã eforturi

supli-

mentare. Materialul din care
este confecþionat este rezis-
tent la apã iar cusãturile
întãrite. Ca toate produsele
Thule, Thule Range este în
conformitate cu standardele
europene de calitate. Toate
aceste avantaje sunt sublini-
ate ºi de certificatul TÜV,
testul City Crash ºi cei 5 ani
de garanþie.

Preþ: 847.07 RON.

Ce pãrere ai despre cani-
culã? Nu foarte bunã?
Hmm... Atunci vrei un

frigider auto!!! WAECO
BordBar TB-08. Capacitate
totalã: 8 litri. Tensiune ali-
mentare: 12V DC. Putere in-
trare: 32W. Poziþia rãcire: -20°C
sub temperatura ambientalã,
limitatã la aprox.. +5°C.
Poziþia încãlzire: +65°C limi-
tatã. Greutate: cca. 3,2 kg.

Caracteristici: potrivit pentru
cutii de 0.33 l ºi pentru sticle
de 0.5 l aºezate vertical, 2
suporturi pentru bãuturi,
opþiuni pentru rece/
cald, capac ce
poate fi ridicat
cu o singurã
mânã, fixabil pe
scaunul vehiculu-
lui cu centura de
siguranþã, cen-

turã adiþionalã pentru fixare
între scaune, funcþiile rãcire

/încãlzire indicate prin
leduri. Teste:

TÜV/GS, apro-
bate în confor-
mitate
95/54/EC (EMC,
directive pentru
vehicule)

Preþ: 346,04 RON

Aerul condiþionat are ºi
unele neajunsuri. Iatã
soluþia pentru câteva

dintre ele: Bio Clip� foloseºte
un agent antibacterian natural,
care este rãspândit permanent
pentru a distruge microorganis-
mele prezente în sistemul de
climatizare. Uºor de instalat,
se fixeazã pe filtrul de habitaclu,
permiþând instalarea pe toate
tipurile de vehicule. Durata de
funcþionare minimã garantatã
este de 12 luni. Astfel, bacte-
riile ºi mirosurile neplãcute sunt
eliminate. Preþ: 68,54 RON.

www.autospot.ro
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Accesorii estivale pentru �iubita� ta!

material realizat cu sprijinul

www.augsburg.ro



nr. 7 � iulie 200616

Ieºirile pe Bulevard au
devenit odatã cu lunile de
varã pe cât de dese pe atât
de motivante. Prietenii mei,
antrenaþi parcã într-o com-
petiþie absurdã, numãrã orele
pânã când agitaþia toridã a
zilei lasã loc calmului nocturn
ºi, îmbãrbãtaþi de vibraþiile
aerului (a se citi �noxelor�)
din �club�, pornesc în recu-
noaºtere. 40 km/h. Muzica nu
tot timpul bunã dar tare. Ochii
scaneazã toþi participanþii la
trafic. Fetele singure în maºinã
cad victime sigure, cele ieºite
�la o plimbare între prietene�
reprezintã o ocazie ce nu tre-
buie ratatã, iar cele care par
a nu dori sã interacþioneze cu
noi sunt, pe principiul �poate
înseamnã da ºi nu înseamnã
poate�, o provocare. 

Întotdeauna pregãtit sã
interpreteze favorabil un refuz,
Bursucul este prin definiþie un
optimist. Îi place mult sã vor-
beascã fie ºi numai ca sã se audã
vorbind. Este tipul de intelec-
tual de aprozar, care îi poate
întreþine cu umorul sãu fin pe
toþi cei strânºi la o coadã la
cartofi. Dar cum socoteala de-
acasã nu se potriveºte cu cea...
de pe Magheru ºi nici umorul

fin cu disponibilitãþile de înþe-
legere ale fetelor din �club�,
Bursucul este tot timpul nevoit
sã inoveze. Îºi urmãreºte inte-
resul ºi stãpâneºte arta comuni-
cãrii ºi persuasiunii, cu sângele
rece al unui avocat pedofil
într-un caz de corupere de minori.

Poate din cauzã cã nu este
un ºofer foarte abil, sau poate
doar pentru cã în maºina lui se
aude doar muzicã clasicã sau
muzicã francezã din anii �70, de
obicei nimeni nu merge cu el,
aºa cã este nevoit sã-i abando-
neze pe Joe Dassin, Aznavour,
Adamo ºi ceilalþi în defavoarea
locului din dreapta al unuia
dintre prieteni. Fiind un poet,
un amator de jocuri de cuvinte
ºi apropouri, are nevoie de
spaþiu ºi timp de desfãºurare.
Nu se simte în largul sãu într-o
interacþiune rapidã la culoarea
roºie a semaforului. Preferã situ-
aþiile în care fetele nu se aflã
în maºinã - fie cã au vreo panã,
fie cã sunt oprite într-o parcare
sau tocmai pleacã dintr-un club,
interacþiunea are loc pe teren
neutru, Bursucul coborând ºta-
cheta la un nivel care sã poatã
asigura o bunã comunicare:

� Bunã seara, aveþi un ceas?
� Nu.

� Dar 5 minute pentru noi?
� ...
� Aveþi nevoie de o mânã

de ajutor? / Unde mergeþi? Vã
putem duce undeva? / V-aþi
rãtãcit? Nu mai gãsiþi drumul
spre Rai?

� ...
� Sincer, nu trebuie sã vã

faceþi probleme, suntem pe cât
de simpatici pe atât de ino-
fensivi. Nu vedeþi ce texte ºi
ce feþe avem, credeþi cã v-am
putea face vreun rãu? (le con-
vinge cã este un bãiat model)

� Vã invit sã bem o cafea ºi
sã ne cunoaºtem mai bine,
noaptea e încã tânãrã, e pãcat
sã plecaþi aºa de repede!

Genul acesta de replici
aduce mai degrabã bunã-dis-
poziþia în rândul prietenilor
decât deschiderea cãutatã din
partea interlocutoarelor de
conjuncturã, dar fetele care
au rãbdare (sau nu au altã
treabã) ºi intrã în dialog îºi
dau seama imediat cine se
ascundea în spatele stângacei
abordãri. Pe de altã parte,
pentru a nu crea discriminãri,
Bursucul þine sã le arate cu cine
ar fi avut de-a face ºi fetelor
care refuzã din start sã intre în
dialog, întrebându-le retoric:

� Suntem antipatice?
Astãzi nu vorbim cu bãieþii
drãguþi?

Doctoru�

Am o mulþime de prieteni ºi o serie de
amici, toþi având în comun pasiunea pentru maºini ºi dispo-
nibilitatea 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, ase-
meni unui adolescent pudic nimerit pe o plajã de nudiºti, a
trebuit sã las în urmã toate ideile preconcepute ºi am intrat,
de voie de nevoie, în �clubul� celor de �pe Magheru�.

PE MAGHERU

�Poate� înseamnã �da�,
�nu� înseamnã �poate�
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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

PR
OD

US
E

Partenerul tãu de drum!
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! DACIA LOGAN
1,4MPI 75CP VERDE 
5.000 EURO, 2005,
Benzinã, 69.000 km,
1.400 cmc, 75 CP
0788572670
cutie manualã 5+1;
airbag ºofer; închidere 

! FIAT PUNTO
HATCHBACK 1,2 I 
4.300 EURO, 2000,

Benzinã, 85.000 km,
1.200 cmc, 54 CP
0744793093 /
0726388968
cutie manualã 5+1;
geamuri electrice faþã;
închidere centralizatã;
alarmã; maºina aratã
ºi merge foarte bine,
toate consumabilele
schimbate cd player jvc,
boxe jbl, subwofer, preþ
negociabil

! KIA SORENTO 2,5
CDT 150CP GRI MET
16.500 EURO, 2003,
Motorinã, 78.000 km,
2.500 cmc, 150 CP
0721.572.564
cutie manualã 5+1; 4
geamuri electrice; oglinzi
electrice încãlzite; servo-
direcþie; 4 airbaguri;
climatronic; jante aliaj;
tapiserie piele; închidere,
carnet de întreþinere la zi,
stare foarte bunã

! MERCEDES C 200
BERLINÃ 2,0 KOM-
PRESSOR 170CP
BEJ-METALIZAT 
15.900 EURO, 2002,
Benzinã, 105.000 km,
1.998 cmc, 170 CP
0726.284.557
cutie manuala 6+1; 4
geamuri electrice; oglinzi

electrice incãlzite helio-
mate; servo-direcþie; 8
airbaguri; dublu clima-
tronic; trapã; pilot automat;
computer bord; xenon;
proiectoare; tapiserie
piele; închidere centrali-
zatã; alarmã; volan multi-
funcþii, scaune electrice, esp,
speedtronic, cd-player, kit
telefon nokia, impecabila
accept orice tester, carte
service, usor negociabil 

! SKODA OCTAVIA
1,8 I 200CP NEGRU
10.500 EURO, 2002,
Benzinã, 110.000 km,
1.800 cmc, 200 CP
0722873337
cutie automatã; geamuri
electrice; oglinzi electrice
încãlzite; servo-direcþie;
aer condiþionat; pilot
automat; computer bord;
xenon; jante aliaj; proiec-
toare; închidere centrali-
zatã; alarmã; abs, piele
bej, magazie 6 cd,
scaune încãlzite, jante
magneziu, subwoofer
1000w, model laurin&kle-
ment, model de lux

! VOLKSWAGEN
LUPO 1,7 SDI 84CP
ALBASTRU 
6.200 EURO, 2002,
Motorinã, 68.000 km,
1.700 cmc, 84 CP

0722643563 /
0724475158
cutie manualã 5+1;
servo-direcþie; 4
airbaguri; computer de
bord; închidere centra-
lizatã; carte service, abs,
euro 4, scaune + volan
reglabile, 4 roþi iarnã
rezervã, nerulat în România,
recent adus, consum 4,6
l/100 km, preþ discutabil,
variante auto

ANUNÞURI SECOND HAND

cutie manuala 5+1; 4 geamuri
electrice; oglinzi electrice încãlzite;
servo-direcþie; 6 airbaguri; clima-
tronic; pilot automat; computer
bord; jante aliaj; proiectoare;
închidere centralizatã; alarmã; 

Preþ: 12.800 EURO 

An fabricaþie: 2004

Alimentare: Motorinã

Kilometri: 120.000 km

Cilindree: 1998 cmc

Putere: 136 CP

Tel: 0741.209.007 

MAZDA 6 2,0 D 136CP
ARGINTIU METALIZAT 

Preþ: 13.700 EURO  

An fabricaþie: 2005 

Alimentare: Benzinã 

Kilometri: 18.000

Cilindree: 1.400 cmc

Putere: 90 CP

Tel: 0726.888.022

cutie manuala 5+1; gea-
muri electrice faþã; oglinzi
electrice încãlzite helio-
mate; servo; 4 airbaguri;
computer; xenon; proiec-
toare; închidere centrali-
zatã; alarmã; abs,cd-mp3
din fabricã, inserþii crom,
coupe cabrio,
decapotare electricã

OPEL TIGRA 1,4 I 90CP 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 
SUPERMARKET
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
supermarketmilitari@augs-
burg.ro
- TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1, Tel: 202.91.48 / 49
www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augs-
burg.ro

! 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

! BOISSIGNY
Str. Academiei, nr. 35-37,
sc. A, et. 6, ap. 11, sector 1
www.alessio.ro

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

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

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

! PNEUMAXX 
(CEFIN ROMANIA)
ªos. Bucureºti-Ploieºti,
nr. 240 A
Tel: 493.60.00,
0741.841.040
www.pneumaxx.ro
otopeni@cefin.com

! ªAMA SERVICE
www.samaservice.ro
� Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.
2A, sector 2
Tel: 233.15.96-97,
0722.221.234
� Calea Plevnei, nr. 162,
sector 6
Tel: 317.52.19, 0745.541.341
� Bd. Ferdinand, nr. 109,
sector 2
Tel: 254.29.52, 253.05.32
� Sos. Pipera, nr. 46, sector 2
Tel: 232.31.66, 232.86.09
Anvelope, jante, service,
comenzi on-line
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ASIGURÃRI

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

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

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

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

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

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

! BT ASIGURÃRI
Str. Vasile Lascãr, nr. 191,
sector 2
Tel: 212.24.10, 212.24.07
www.bta.ro

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

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

AUDIO/ALARME

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

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

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

! OLMAR
Splaiul Unirii (AUTOVIT stand
MA16, MB13), nr. 450, sector 4
Tel: 0744.370.587
www.olmarshop.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.

! SONY ROMANIA
Sos. Bucureºti-Ploieºti
nr. 1A, bl. 4, sector 1
Tel: 318.47.10
www.eu.sony.com

www.autospot.ro
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Montãm ºi reparãm
anvelope 

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

Tel: 021 230 14 04
Tel verde: 08008.PNEURI

Mobil: 0745 PNEURI 
0720 PNEURI

www.depozituldeanvelope.ro

Preþuri anvelope:
165/70 R13

- Dunlop SP30 79T - 149 RON
- Sava - Perfecta - 79 T - 99,99 RON 

205/55 R16 
- Continental - CSC 2 - 91W - 408 RON 
- Continental - Premium - 91W - 436 RON 
- Goodyear - F 1 - GSD3 - 389 RON 
- Dunlop SP - 01 - 91V - 349 RON 
- Michelin - Pilot Primacy - 91V - 459 RON 

195/65 R15 
- Continental - Eco3 - 91T - 265 RON
- Goodyear - Hydragrip - 91 V - 269 RON 
- Dunlop SP30 - 91T - 239 RON
- Goodyear - NCT5 - 91H - 249 RON 

155/65 R13 
- Debica Vivo - 115 RON
- Goodyear - 169 RON

225/55 R16 
- Michelin Pilot Primacy - 91V - 606 RON
- Dunlop - SP 9000 95V - 605 RON

preþurile includ TVA
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! TORNADO TRADE
Sediul 1 - Complex AUTOVIT,

Modul MA11/MB11

Tel.: 0788.397.976

Sediul 2 - Parcarea subteranã

Intercontinental (cu acces din

Str. Tudor Arghezi)

Tel.: 0788.397.975

www.tornadotrade.ro

office@tornadotrade.ro

importator direct ºi distribuitor

al mãrcilor: Mutant,

Dietz, Pyle, Autoleads,

In Phase, Dietronics.

Totodatã comercializeazã

ºi produse Pioneer, Alpine,

JBL, Infinity, Eaglemaster,

Sonny, Kenwood

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

BENZINÃRII MOL
BUCUREªTI

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

! AFUMAÞI
DN2, km 11+720

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

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

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

! BRÂNCOVEANU
ªos. Brâncoveanu Prelung.
Secuilor sect 4

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

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

! COLENTINA
ªos. Colentina nr. 374E

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

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

! FUNDENI
ªos. Fundeni nr. 161.

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

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

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

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

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

! LUJERULUI
Str. Lujerului fn., sect. 6

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

! MILITARI
Bd-ul Iuliu Maniu nr. 205-
215 sect. 6
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! MORARILOR
Intersecþia Bd Basarabia cu
str Lucretiu Patrascanu, sect.3

! ODÃI
ªos. Odãi nr.425.-431.

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

! OTOPENI2
DN1, km13+00 

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

! PLEVNEI
Sos Plevnei nr.159, sect.6

! POSTAVARUL
Sos. Postavarului nr. 24.

! RÂMNICU VÂLCEA
Str. Râmnicu Vâlcea  nr. 12.

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

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

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

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

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

BIROUL ACCIDENTE 
UªOARE

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

Tel. 323.30.30, int. 22190

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

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

! SECTOR 4, 5
Brigada de Poliþie Rutierã,

str. Candiano Popescu,
nr. 57-59, Tel. 335.84.06

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

BROKERI ASIGURÃRI

! AB ASIG
Broker de asigurare-reasi-
gurare, membru UNSICAR

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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Hai pe forum!
www.autospot.ro/forum

Te provocãm la 
discuþii interesante 

pe diferite teme



Calea Dorobanþilor 
nr.102-110, sector 1
Tel: 230.43.51, 031.405.76.19

! 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

! INK BROKER
Calea Dorobantilor, nr. 61,
sector 1, Tel: 212.06.40 / 41 
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

! 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

! OTP BANK 
ROMANIA
Str. Buzeºti, nr. 66-68, 
sector 1
Tel: 307.57.00
www.otpbank.ro
office@otpbank.ro

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

DEZMEMBRÃRI

! ASCO TRADING
Sos. Colentina, nr. 412,
sector 2, Tel: 240 66 45

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

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

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

FOOD STOPS

! DINEª FOIªOR
Rotiserie Foiºorul de foc

Tel: 252.06.34
www.dines.ro

! DINEª ªINCAI
Rotiserie ªincai
Tel: 336.56.71
www.dines.ro

! 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

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

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

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

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

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

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

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

! 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
� MILITARI 
SUPERMARKET
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
supermarketmilitari@augs-
burg.ro

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

! 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

! 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

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

! CARRA IMPEX
Str. Meridianului, sector 4
Tel: 334.36.36
Vânzãri piese auto orice
marcã. Tractãri auto.
Manoperã gratuitã
pentru: schimb ulei, filtre,
discuri ºi plãcuþe de frânã.
Preþuri speciale pentru
parcuri auto.

! 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.

! COMPOLI SRL
Bd. Dacia nr. 123
Tel: 212.47.48, 0744.610.610
compoli@gmail.com
Vânzãri, reparaþii ºi

recondiþionãri electromo-
toare ºi alternatoare auto ºi
industriale (japoneze,
europene, americane)

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

! 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

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

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

! 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
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SECOND HAND

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

! AUTOTEST 2000
Splaiul Unirii nr. 450 - incinta
târgului Autovit, sector 6
Tel: 492.10.75
www.autotest2000.ro
Unicul laborator de testare
auto din România

! AUTOVIT
Splaiul Unirii nr.450
www.autovit.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

SERVICE

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

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
- COLENTINA
Str. N. Apostol, nr. 2-4,
sector 2, Tel: 240 97 25
www.augsburg.ro
programaricolentina@augs
burg.ro

- SERVICE RAPID
MILITARI
Autostrada Bucureºti-Piteºti,

ªos. de Centurã nr. 5-6,

sector 6, Tel: 305 06 30

www.augsburg.ro

programarimilitari@augs-

burg.ro

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

! 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

! 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

SPÃLÃTORII

! AGIP TIMPURI NOI
Calea Va(ca(res,ti, nr. 132-134,
sector 4, Tel: 330.26.69
timpurinoi@agip.ro

! EXPERT AUTO 
DETAILING
Intr. Dâmbovit,a, nr. 10A,
sector 1, Tel: 444.77.88,
0722.122.222
www.expertauto.ro
info@expertdetailing.ro

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

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

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

ªCOLI DE ªOFERI

! 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
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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 

! 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

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

! ªAMA SERVICE
Tel: 0722.515.050
Tractãri auto NONSTOP. 
- 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)

TUNING

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
- MILITARI 
SUPERMARKET
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã nr. 5-6,
sector 6, 
Tel: 305 06 30
supermarketmilitari@augs-
burg.ro
- TITULESCU
Bd. N. Titulescu, nr.81-87
Tel: 202 91 48 / 49
vanzarititulescu@augs-
burg.ro

! 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

! TORNADO TRADE
Sediul 1 - Complex AUTOVIT,
Modul MA11/MB11
Tel.: 0788.397.976
Sediul 2 - Parcarea subteranã
Intercontinental (cu acces din
Str. Tudor Arghezi)
Tel.: 0788.397.975
www.tornadotrade.ro
office@tornadotrade.ro
importator direct ºi distribuitor
al mãrcilor: Mutant, Dietz, Pyle,
Autoleads, In Phase, Dietronics.
Totodatã comercializeazã ºi
produse Pioneer, Alpine,
JBL, Infinity, Eaglemaster,
Sony, Kenwood

VULCANIZÃRI

! AUTO MECANICA
Calea Floreasca, nr. 43,
sector 1
Echilibrat roþi, îndreptat jante

! AUTO TECU
Sos. Oltenitei, nr. 21A, sector 3
Tel: 467.38.34

! 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.autospot.ro



nr. 7 � iulie 200630
www.autospot.ro

ÎNSCRIE-TE ªI CÂªTIGÃ!

Câºtigã un test GRATUIT
Revista AUTO SPOT ºi AutoTest pune la bãtaie
10 testãri complete pentru actuala sau viitoarea

voastrã maºinã!
Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi un SMS la numãrul 1323
cu textul ASC urmat de numele tãu. DA! Este atât de simplu!

exemplu: ASC VICENÞIU POP

Un SMS costã 0,9 USD (fãrã TVA), iar serviciul este valabil în reþelele Connex ºi Orange. 
Câºtigãtorii vor fi aleºi prin tragere la sorþi la sfârºitul lunii.

Câºtigãtorul ediþiei din numãrul trecut este dl. Robert Iacob.

CONCURS

Nu cumpãra fãrã a testa!
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Având o experienþã de 33
de ani în staþii de testare ce
opereazã în întreaga lume,
Autotest International este
unicul laborator computerizat
de testare auto din România.
Laborator privat ºi total inde-
pendent, a început în Bucureºti
în 2003 ºi a deschis încã un
centru de testãri în Braºov, în
mai 2006. Ne adresãm cumpã-
rãtorilor de maºini second-hand

care doresc sã cunoascã starea
maºinii dorite înainte de cum-
pãrare, precum ºi a celor care
doresc sã cunoascã starea
maºinii pe care o conduc.

Folosim ultima tehnologie
pentru verificare tehnicã
auto din lume. Îþi rulãm
maºina doritã pe un stand cu
role conectat la calculator,
verificãm vopseaua cu un
aparat ce detecteazã urmele

de accident pe caroserie
(revopsire, chituire) ºi îþi
dãm un raport complet de 7
pagini cu starea maºinii.

Autotest International �
Laborator Testare Auto
Bucureºti, Splaiul Unirii 450,
târgul Autovit
Braºov, Calea Feldioarei 173, DN13
Tel: (021)492 10 75
Fax: (021)492 10 62
www.autotest2000.ro

Lista de preþuri AutoTest
! Testare completã tracþiune 2x4: 250 RON

! Testare completã 4x4: 350 RON

! Testare motor: 120 RON

! Testare motor 4x4: 175 RON

! Testare vopsea: 120 RON 
- caroserie (urme de chituire ºi revopsire)






