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8 aprilie... �the big night�...
Slujba de înviere, marele meci...
tot oraºul este în freamãt. Oca-
zie unicã de a remarca ce ata-
ºaþi sunt oamenii de maºinile
lor. Este incredibil cum unele
fenomene sociale pot fi atât
de prost interpretate de cãtre
ºoferii care au pretenþia de a
fi suverani pe stradã, indiferent
de circumstanþe.

Nu vreau sã vorbesc despre
cei care merg la înviere cu maºina
ºi îºi fac loc printre oamenii
adunaþi în faþa bisericii, amba-
lând motoarele ºi claxonând
ca sã despice marea de
credincioºi asemeni lui Moise
într-o variantã modernã ºi
pragmaticã. Nu pot sã nu mã
gândesc la o versiune drive-in
easter, aºa cum existã drive-in
restaurant sau cinema. Iartã-i
Doamne, cã nu ºtiu ce fac!

Mã opresc însã asupra unui
fenomen mult mai mediatizat,
a cãrui legãturã cu universul
auto ne poate scãpa la prima
vedere: Steaua ºi Dinamo se
înfruntã în Ghencea. Pe stradã,

lupte medievale cu steaguri,
beþe, urlete de rãzboi ºi cava-
leri în dubiþe bleumarin.
Cartierul este împãrþit în douã
tabere încã dinaintea meciului:
vecinii fericiþi cã stau aproape
de stadion ºi cei care nu ºtiu
ce sã mai facã pentru a se
apãra, pe ei ºi pe bunurile
personale, de entuziasmul
primului grup. Probabil cã
dacã nu trãieºi îndeaproape
unica experienþã a unui meci
atât de important, te uiþi la
bieþii soferi care îºi cocoaþã
maºinuþele pe trotuar, pe
spaþii verzi, în scara blocu-
lui... ca la niºte nebuni.

Am o prietenã care stã în
zona Ghencea, zonã frumoasã
ºi liniºtitã dealtfel, dar carac-
terizatã prin schimbãri meteo-
rologice bruºte, furtuni de coji
de seminþe ºi ºuierãturi de
vânt în imnuri clasice� ªtiam
cã avusese câteva experienþe
neplãcute legate de bunãstarea
frumosului autovehicul în timpul
diverselor meciuri de stradã
desfãºurate imediat dupã ter-
minarea partidelor de fotbal,

ca urmare credeam cã ºi cu
ocazia �marelui derby� (þin sã
repet termenul deoarece orice
meci la care se vând biletele
în primele zece minute doar
pentru a se comercializa ulte-
rior în locuri mai �comode�
este un mare derby) îºi va lua
maºina în braþe sã o poarte pe
meleaguri pacifice. Dar, culmea,
s-a gândit ea cã datã fiind vic-
toria Stelei în faþa Rapidului,
maºina (viºinie bineînteles, nu
albã cu dungi roºii) va fi iertatã
de cei care obiºuiau sã o mângâie
cu cheia sau cu o sticlã de bere.
Nu a greºit total raþionamentul,
doar cã unii membri ai galeriei
au considerat amuzant faptul
cã maºina face zgomot dacã
dai în ea (de obicei acest
fenomen se denumeºte
declanºarea alarmei ºi are rol
de avertizare, nu de distracþie
sau socializare), gãsind astfel
un nou partener pentru a îºi
exprima convingerile mai cu
putere, iar automobilul, de
aceastã datã pe post de vic-
timã colateralã, a descoperit
cã rãguºeala duce la con-
sumarea bateriei ºi invevitabil
la paralizie.

Nu pot sã închei fãrã
CONCLUZII: chiar dacã maºina
reprezintã pentru voi un mod
de viaþã, nu înseamnã cã nu
trebuie sã vã despãrþiþi nicio-
datã de ea. Sunt momente în
viaþa fiecãrui ºofer când tre-
buie sã accepte cã e mai bine
sã fie pieton, iar maºina poate
aºtepta cuminte în garaj,
supravegheatã, ºi nu în locuri
aglomerate sau la meciuri
cã... nu îi face bine!!!

Mircea POPA

www.autospot.ro
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The big night...



Fotbalistul Bogdan Lobonþ
a fost selecþionat de M Car
Trading, distribuitorul
General Mitsubishi Motors în
România, pentru a reprezen-
ta acest brand auto. Partene-
riatul de imagine a pornit de
la achiziþia fãcutã de fotbal-
ist, aceea a modelului Lancer
Evolution X. Pânã acum acest
model nu a mai fost

cumpãrat de nimeni din
România.

Lobonþ a cumpãrat
aceastã maºinã în avans, ea
urmând sã iasã din producþie
în aprilie 2008. Pânã atunci,
fotbalistul va putea testa toate
versiunile sport produse de
Mitsubishi. Pentru început, el
va conduce un Mitsubishi Colt
CZT de 150 de cai putere.
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Dacia Logan
ABS Plus ºi Easy

Reprezentanþii Dacia au
anunþat apariþia a douã serii
limitate: Dacia Logan Plus ºi
Dacia Logan Easy, ambele
disponibile între 9 aprilie ºi 30
iunie 2007, la toate punctele
de vânzare din România.

Versiunea Logan Plus
porneºte de la Logan
Preference, fiind cu 100 de
euro mai scumpã decât aceasta
ºi având în plus ABS, proiec-
toare pentru ceaþã ºi
airbaguri laterale, iar Logan
Easy se bazeazã pe versiunea
Logan Laureate, fiind cu 300
de euro mai scumpã ºi fiind
dotatã în plus cu senzori de
parcare, alarmã, cotierã cen-
tralã, radio CD MP3 Blaupunkt,
covoraºe de cauciuc ºi un
ornament pentru eºapament.

Ambulanþe 
Porsche
pentru bulgari

Statul bulgar a fãcut un
împrumut de la Banca
Mondialã pentru a achiziþiona
32 de SUV-uri de lux marca
Porsche, deºi bugetul þãrii
suferã profund ºi s-ar zice cã
existã alte prioritãþi. Achiziþia
a fost justificatã de Ministerul
Sãnãtãþii din Bulgaria prin
necesitatea de a ajunge în cel
mai scurt timp în zonele
rurale greu accesibile. Presa ºi
opinia publicã sunt scandal-
izate de aceastã achiziþie,
considerând cã investiþia a
fost hazardatã, în condiþiile în
care spitalele din Bulgaria au
datorii foarte mari ºi un
deficit constant de medica-
mente ºi ustensile.
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Bogdan Lobonþ -
imaginea Mitsubishi

Un nou Fiat 500
Noul model 500 va fi

lansat la exact 50 de ani dupã
lansarea predecesorului sãu,
Fiat 500 din 1957. Evenimentul
va avea loc în acelaºi oraº,
Torino, ºi este simbolul unei
revitãlizari a mãrcii italiene.
Preþul noului model nu a fost
fãcut public, însã speculaþiile
îl plaseazã undeva în jurul
sumei de 10.000 de euro.

Noua generaþie Fiat 500
are trei uºi, si ca dimensiuni:
lungimea de 3550 mm, lãþi-
mea de 1650 mm, înãlþimea
de 1490 mm ºi ampatamentul
de 2300 mm. Vor fi disponi-

bile trei variante de motor-
izare: un motor turbodiesel
de 1.3 litri 16v Multijet care
produce 75 CP, un motor de
1.2 8v cu 69 CP, ºi un motor
de 1.4 litri 16v, cu 100 CP.

www.autospot.ro
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KIA cee�d a ajuns 
în România

Noul model KIA cee�d
va fi lansat oficial în România
la sfârºitul acestei luni, la un
preþ nespecificat încã. Am
aflat însã, din surse neofi-
ciale, cã preþul de pornire va
fi sub 10.000 de euro CIP. 

Noul cee�d va fi disponibil
în trei variante de echipare:
LX (motor 1.4i 16 V ºi 109
CP), EX ºi TX. Gama de

motoare include douã
propulsoare pe benzinã (1.6
16V cu 122 CP ºi 2.0i 16V cu
140 CP) ºi douã pe motorinã
(1.6 CRDi cu 115 CP ºi 2.0
CRDi cu 140 CP).

Versiunea iniþialã a
modelui cee�d are cinci uºi,
dar, pânã la sfârºitul acestui
an, KIA va lansa o versiune
break ºi una în trei uºi.

Combinaþia 
idealã: fotbal 
ºi maºini

Douã din marile plãceri
ale bãrbaþilor vor fuziona
anul viitor, când o compe-
tiþie ineditã de motorsport
va include ºi cel mai popular
sport, fotbalul. Competiþia
se va numi Superleague
Formula ºi va începe din
luna august a anului 2008.

Iniþial competiþia se va
desfãºura în 6 curse în care
se vor întrece 20 de maºini.
Maºinile (Panoz cu motoare
V12 de 4,2 litri ºi 750 CP)
vor purta culorile celor mai
mari cluburi de fotbal. Pânã
acum cluburile de fotbal care
s-au angajat în acest proiect
sunt AC Milan, Olympiakos,
FC Porto ºi PSV Eindhoven.

Cei de la Volkswagen
scot un �Logan� al lor

Zvonurile spun cã cei de la
Volkswagen testeaza un model
de �maºinã pentru popor�, care
va concura direct cu Loganul.

Filozofia acestui model o
urmeazã pe cea a Loganului: o
maºinã destinatã pieþelor aflate
în creºtere, cu suficient spaþiu
pentru o familie ºi calitate bunã
la un preþ accesibil, obþinut
prin folosirea aceloraºi com-

ponente cu alte modele ºi prin
costurile joase de producþie.

Imaginile prezintã un pro-
totip pentru o viitoare berlinã
Volkswagen, aflat în teste
undeva în Scandinavia.
Automobilul pare sã aibã
dimensiuni mai mari decât
Loganul, însã deocamdatã nu
avem date oficiale care sã
confirme acest lucru.

www.autospot.ro
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Un grup de studenþi de la
Universitatea din Warwick a
reinventat ideea de maºinã
de curse, construind un
asemenea exemplar din...
mâncare. Maºina se numeºte
Eco One ºi este aproape 100%
ecologicã: roþile sunt fãcute
din cartofi, capota este cons-
truitã din cânepã, iar pedalele
de frânã din coji de alune
acaju. Combustibilii pe care
îi foloseºte Eco One sunt de

asemenea ecologici ºi nepoluanþi.
Eco One poate atinge o

vitezã de aproape 250 km/h,
în condiþii de drum drept ºi
vânt din spate, iar în condiþii
normale, viteza maximã este
de cca. 200 km/h.

Prima apariþie publicã a
�maºinii comestibile� Eco
One a avut loc la evenimen-
tul Sexy Green Car Show,
care s-a desfãºurat între 30
martie ºi 15 aprilie.

Eco One, maºina 
biodegradabilã

Un cofetar spaniol împãti-
mit de Formula 1 a �asamblat�
un tort de ciocolatã tematic,
ca un tribut adus campionului
Fernando Alonso, o mândrie
naþionalã pentru spanioli.

Maºina de ciocolatã, pe
care o puteþi admira în
fotografia alãturatã, este o

replica dulce a modelului
McLaren-Mercedes MP4/22 ºi
cântãreºte 120km. Lungimea
sa este de 2,20m, iar lãþimea
de 0,90m. În ciuda dimen-
siunilor considerabile,
producãtorul garanteazã o
vitezã de câteva secunde
din farfurie în stomac.

McLaren de ciocolatã

www.autospot.ro
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Centru
de design
Renault în
Bucureºti

La o conferinþã de presã,
directorul de design al com-
paniei Renault a declarat cã
în cursul acestui an în
Capitalã se va deschide un
centru numit Renault Design
Centrale Europe, al treilea
dupã cele din Asia ºi America
de Sud. Pentru început, cen-
trul de design va avea ºapte
angajaþi, urmând ca în 2009
numãrul acestora sã creascã
la 30. Aceºti specialiºti se vor
ocupa de crearea conceptelor
ce vor sta la baza produselor
Renault.

Reprezentanþii Grupului
Renault au dat de înþeles cã
vor recruta angajaþi din
cadrul facultãþii de
Arhitecturã, deoarece ºcoala
româneascã prezintã un
potenþial ridicat în acest
domeniu.
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Compania chinezeascã
Great Wall Motor a anunþat
lansarea modelului Peri, o
maºinã urbanã accesibilã, ce
va fi disponibilã la un preþ
de circa 6.000 de euro cu tot
cu taxe. În acest preþ vor fi
incluse o serie de dotãri atrac-
tive: parbriz panoramic, aer
condiþionat, RCD cu Mp3 player,
ºi în plus garanþie de 3 ani în
limita a 100.000 km.

Accesibilitatea acestui
model este sporitã de ampla-
sarea în România a depozitului
general pe Europa al producã-
torului Great Wall Motor, fapt
care va permite cumpãrãto-

rilor gãsirea rapidã a pieselor
de schimb. Importatorul a
anunþat cã pânã la sfârºitul
acestui an îºi va extinde
reþeaua la 40 de dealeri. 

Compania Fiat a sesizat
producãtorii Great Wall Motors
asupra liniilor asemãnãtoare
de design al caroseriei ºi uºilor

absolut identice cu cele ale
modelului Panda, ameninþând
sã dea în judecatã compania
chinezeascã. O altã acuzã este
aceea cã pentru modelul Peri
sunt folosite un motor de 1,3
litri ºi o cutie de viteze iden-
tice cu cele ale modelului
Toyota Aygo.

Noul Ford Mondeo a fãcut
în sfârºit primii paºi: primul
exemplar Mondeo din noua
generaþie a ieºit de pe banda
de la uzina belgianã din Genk.
La producþia de 1200 de

unitãþi pe zi pentru care e
echipatã uzina, apariþia în
showroomuri a noii generaþii
este aºteptatã în aceastã varã.

Noul Ford Mondeo va fi
disponibil încã de la început

în trei variante de caroserie -
cu patru uºi, cu cinci uºi
(hatchback) ºi break. Dotãrile
standard includ ESP, climati-
zare automatã ºi computer de
bord sau interfaþã pentru
conectarea iPod-ului, iar opþi-
unile pentru personalizare
includ sistemul de acces fãrã
cheie, asistenþã la pornirea în
rampã, sistem de control al
presiunii pe pneuri etc.

Ca variante de motor-
izare, pentru acest model
sunt disponibile patru pe ben-
zinã (2.0 litri cu 145 Cp; 2.5
litri turbo cu 220 CP; 1.6 litri
cu 110/125 CP; 2.3 litri cu
161 CP) ºi douã pe motorinã,
de 1.8 litri cu 100/125 CP ºi
de 2.0 litri cu 130/140 CP.

Modelul Peri - copiat fidel 
dupã Fiat Panda

Noul Ford Mondeo a ieºit de pe
banda de producþie!

www.autospot.ro



Anul trecut, Toyota a
surprins plãcut pe toatã
lumea cu noul sãu con-

cept intitulat Auris, dezvãluind
atât dorinþa de a se ridica la
nivelul exigenþelor din ce în
ce mai mari ale clienþilor clasei
compacte, cât ºi provocarea
de a întipãri acestui model
atitudinea pozitivã a mãrcii. 

Modelul de serie, dezvãluit
cu ocazia Salonului Auto de la
Bologna, a confirmat ambiþiile
producãtorului. Deºi culoarea
aurie ºi unele elemente de
spectaculozitate ale prototi-

pului nu se regãsesc în varian-
tele de serie, totuºi noul Auris
impresioneazã prin
spaþialitate, ergonomie, mane-
vrabilitate ºi siguranþã dar mai
ales prin calitatea materialelor
folosite, elemente ce îi trans-
formã numele în renume. 

Modelul testat de revista
AUTOspot este versiunea de
2,0 l diesel, 1998 cmc, cu
transmisie manualã în 6
trepte, deci am avut ocazia sã
punem la încercare calitãþile
dinamice ºi avantajele unei
echipãri de top.

www.autospot.ro
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Toyota
Auris

construitã în jurul ºoferului
Noul Auris, lansat la
sfârºitul lunii martie
ºi în România, este
conceput ºi construit de
Toyota în Europa, fiind
o familialã de clasã
compactã în 3/5 uºi
hatchback, ce impresio-
neazã prin abilitãþile
dinamice, design-ul
interior, manevrabili-
tatea ºi siguranþa
de care dã dovadã.



Design interior ºi exterior
Voi începe cu prezentarea

interiorului, aºa cum ar face-o
probabil ºi designerii lui Auris,
model care a fost �construit în
jurul ºoferului�. Citind acest
text de prezentare ºi vãzând
maºina am fost tentat sã
bãnuiesc producãtorul de
marketing deºãnþat sau de
lipsã de inspiraþie (ce sã-i
faci, dupã ce te arzi cu
�maºina de 5000 de euro�
sufli în orice sLogan!). În
ciuda scepticismului care mi
se cuibãrise în suflet asemeni
puilor lângã cloºca de Aur(is),
am luat interiorul la �bani
mãrunþi� ºi în final am fost
nevoit sã recunosc cã nu au
fost puþine elementele care
m-au impresionat. 

În primul rând am remar-
cat materialele de calitate,
folosite în general la modele
din clase superioare, precum
ºi senzaþia cã toate comenzile
sunt la îndemânã. Punctul
principal de atracþie al interi-
orului îl reprezintã design-ul
consolei centrale suspendate -
deopotrivã elegantã ºi prac-
ticã - ce poziþioneazã schim-
bãtorul de viteze ºi celelalte

funcþiuni la înãlþimea ergo-
nomicã perfectã. În acest fel,
golul aflat sub consolã parti-
cipã excelent la senzaþia de
spaþialitate oferitã pasagerilor
din faþã. 

Tehnologia inovativã a
noului Auris permite accesul în
autoturism ºi pornirea moto-
rului acestuia doar prin
apãsarea unui buton, cu
ajutorul sistemului Smart
Entry ºi a cheii electronice

pe care ºoferul trebuie sã o
aibã asupra sa.

Habitaclul dispune de o
serie de spaþii de stocare,
printre care 2 torpedouri,
suporturi ingenioase pentru
pahare, situate imediat sub
gurile de ventilaþie dispuse
în lateralele bordului, sertare
sub scaunele pasagerilor din
spate precum ºi buzunare în
uºile din spate, cotiera cu dublã
deschidere ºi multe alte spaþii
bine gãsite în zona ºoferului, ce
fac uºor de depozitat obiectele
de orice tip sau dimensiune.

În afarã de zona orizontalã
a bordului care este cam
adâncã dupa gustul nostru
(dacã te prinde ploaia la un
picnic poþi muta cu uºurinþã
masa înãuntru), singura
problemã pe care am simþit-o
conducând Toyota Auris a
fost o uºoarã lipsã de orien-
tare faþã de reperele din
exteriorul maºinii, cauzatã
de linia înaltã a lunetei sau a
bordului ºi de montanþii supli-
mentari dispuºi în zona ante-
rioarã a habitaclului.
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Performanþe ºi dotãri
Înlocuind vechea Toyota

Corolla, Auris este construit
pe un ºasiu complet nou ºi
beneficiazã de suspensii noi
ºi direcþie acþionatã electric.
Având o lungime totalã de
4,22 m ºi un ampatament de
2,60 m, stabilitatea ºi confortul
pasagerilor sunt în parametri
maximi, iar înãlþimea de 1,51
m ºi lãþimea de 1,76 m contri-
buie de asemenea la crearea
unui interior spaþios ce se
combinã perfect cu alura
sportivã a exteriorului.

Modelul testat, a cãrui
greutate depãºeºte 1.400 kg,
este propulsat de un motor
diesel de 2,0 l, care deºi a
pãrut uneori cam zgomotos, s-a
dovedit a fi foarte performant,
oferind o combinaþie idealã de
putere, economie de combus-
tibil ºi emisii poluante scãzute.
Dacã luãm în considerare un
consum urban de 7 l (4,6 l
extraurban) în condiþiile unor
valori de acceleraþie / vitezã
maximã de 10,3 sec respectiv
195 km/h, propulsorul nu mai
necesitã multe cuvinte de pre-
zentare. Transmisia manualã,
în 6 trepte, este asiguratã
prin intermediul unei cutii
de viteze bine etajate, idealã
atât pentru ºofatul în oraº
cât ºi pentru comportamentul
la drum lung.

Nu în ultimul rând, trebuie
spus cã pe lângã faptul cã este
puternicã, economicã ºi puþin
poluantã, Toyota Auris este ºi
o maºinã sigurã, primind punc-
tajul maxim de cinci stele în
cadrul testelor Euro-NCAP. 

În loc de concluzii
Deoarece îmbinã perfect

spiritul urban al micului Yaris
dar ºi setea de aventurã a noii
Corolla, Auris este o soluþie
perfectã pentru familiile
dinamice, cu viaþã urbanã ºi
dor de ducã. Pentru capii de
familie care încã nu sunt
impresionaþi de bivalenþa de
mai sus, sau nici mãcar de
ideea de a avea o maºinã
construitã în jurul lor, Toyota
vine cu argumentul suprem:
preþul atractiv, care în versi-
unea de bazã este de doar
14.689 euro (DDP).

AUTOspot apreciazã
+ sistemul de închidere

ºi pornire ingenios
+ ergonomia interioarã

ºi spaþiile de depozitare
+ emisiile poluante scãzute
+ siguranþa

AUTOspot nu apreciazã
- vizibilitatea oarecum

redusã la volan
- design-ul pãrþii ante-

rioare a habitaclului

Mircea Popa

Test realizat cu sprijinul
Toyota România

ªos. Pipera-Tunari, nr.1, 
comuna Voluntari, jud. Ilfov

Tel: 2000.300 - www.toyota.ro

TEST DRIVE

Motorizare: 2.0 D-4D (1998 cmc)

Carburant: diesel

Putere max: 126/3600 (CP/rpm)

Moment max: 
300/2000-2800 (Nm/rpm)

Cutie de viteze: manualã 6+1

Transmisie: tracþiune faþã

Masã proprie: 1385 kg

Volum portbagaj: 354 l

Capacitate rezervor: 55 l

Acceleraþie 0-100km/h: 10,3 s

Vitezã maximã: 195 km/h

Consum la 100 km: 7/4,6/5,4

(urban/extra/mixt)

Preþ DDP (model testat):
19.602 Euro

Fiºã tehnicã

www.autospot.ro secþiunea   
Poze/Filme pentru mai 
multe poze cu Toyota Auris





Chevrolet Trax este cel
mai axat pe funcþionalitate
dintre �tripleþi�, având o
caroserie matã în stil Honda,
aripi pronunþate, aspect
sportiv ºi consum redus.

Motorul pe benzinã de 1.0
litri alimenteazã roþile din faþã,
în timp ce o baterie electricã
le alimenteazã pe cele din
spate, menþinând costurile
scãzute ºi emisiile asemenea.

Trax este un crossover
urban, sportiv, cu aspect de
SUV, însã la o scarã foarte
micã. Barele voluminoase din
faþã ºi din spate contribuie la
aspectul sportiv, împreunã cu
aripile puternice ºi roata de
rezervã ataºatã în spate. Proto-
tipul Trax a fost conceput atât
pentru trasee urbane cât ºi
pentru drumuri offroad, com-
binând designul SUV cu func-
þionalitatea ºi performanþa.

Chevrolet Groove este
singurul dintre �tripleþi�
alimentat de un motor diesel.
Propulsorul pe motorinã are o
capacitate de 1,0 litri, ca ºi
conceptul Trax, ambele având
tracþiune pe roþile din faþã.

Conceptul de bazã al
designului acestei maºini este
numit de creatori �Funkistalgia�
ºi exprimã o nostalgie dupã
stilul disco, în combinaþie cu
valorile clasice de la începu-
turile mãrcii Chevrolet ºi
tehnica actualã.

Designerul Jawook Koo a
cãutat sã dea unei maºini mici
un aspect masiv, ºi a reuºit

prin amplasarea roþilor din
spate la capãtul ampatamen-
tului, prin alungirea farurilor ºi
prin forma care inspirã solidi-
tate ºi rezistenþã. În faruri au
fost integrate prize de aer
pentru rãcirea motorului.

Chevrolet Beat este cel
mai sportiv dintre cele trei
concepte prezentate la New
York de producãtorul ameri-
can. Este un hatchback în trei
uºi, având un motor turbo de
1,2 litri pe benzinã, cu trans-
misie automatã. De asemenea,
modelul Beat este singurul
dintre �tripleþi� cu un design
interior notabil: verdele
deschis al maºinii pãtrunde ºi
în interior, întinzându-se pe
bord, pe tapiserie ºi con-
trastând cu cusãturile ºi
tavanul de culoare închisã.

Liniile de design exprimã
vitezã ºi dinamism, iar
culoarea uºor þipãtoare
exprimã energie ºi vitalitate.
Panta care coboarã de la
acoperiº pânã la spoilerul faþã
al maºinii contribuie la aspectul
aerodinamic, împreunã cu
farurile alungite care se întind
de la grilã pânã la colþurile
parbrizului. Pe fascia din spate
sunt integrate stopurile speci-
fice mãrcii Chevrolet, poziþio-
nate vertical sub lunetã.

Modelul Beat este dotat cu
un sistem de navigaþie ºi sis-
tem audio Alpine cu ºase boxe
ºi subwoofer.

Rodica Grad

www.autospot.ro

CONCEPT CAR
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Tripleþii Chevrolet
rãdãcini ale viitorului Matiz

Chevrolet a prezentat la
Salonul Auto de la New
York trei prototipuri de
dimensiuni mici: Trax,
Groove ºi Beat. Dintre
aceste concepte, doar unul
va fi ales pentru producþia
în serie, în funcþie de
preferinþele publicului.
Modelul câºtigãtor va fi
ales printr-un sistem de
vot online, la adresa
www.gmsurveys2.com

Trax

Groove

Beat



Te pregãtim 
sã devii ºofer!

ªcoala de ºoferi

www.nuampermis.ro
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Citroen C4 Picasso vine sã
întregeascã oferta de
MPV a constructorului

francez compusã pânã acum
din Xsara Picasso, C4 Grand
Picasso ºi C8.

Chiar dacã acest model se
vrea un monovolum compact
nu micã ne-a fost mirarea sã
descoperim cã este doar cu
câþiva centimetri mai scurt
decât fratele sãu, C8.

Trecând peste acest mic
aspect, care de altfel se
înscrie în tendinþa generalã de
atenuare a diferenþelor de
dimensiuni între clase, putem
spune cã C4 Picasso are un

design absolut încantãtor. De
la prima privire te impresio-
neazã liniile fluide ºi dinamice.
Lumina este punctul central al
acestui model. Nu trebuie decât
sã aruncaþi o privire la par-
brizul uriaº care se continuã
cu sunroof-ul (opþional). Dacã
punem la socotealã ºi stâlpii
subþiri ºi geamurile laterale
mari, avem o maºinã lumi-
noasã ºi placutã ce oferã o

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

Citroen
C4 Picasso

Este un MPV. Pentru
profani - Multi Purpose
Vechiche. Da, ºi? o sã
spuneþi. Atunci o sã
detaliez: un minivan,
un automobil care
încearcã sã combine
caracteristicile unei
maºini personale cu
spaþiul ºi facilitãþile
ofertite de un van.
Mai exact � o maºinã
de familie.

Luminã,
culoare, forme

seducãtoare
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vizibilitate excelentã ºoferului.
O dotare interesantã este

frâna de mânã electricã, care
se acþioneazã printr-o clapã
plasatã sub display-ul central
cu afisaj LCD. Cei ce vor alege
modelul Exclusive vor descoperi
cu surprizã atunci când vor
pune o mânã în interiorul unui
buzunar de pe uºile din faþã,
cã acesta se va aprinde poli-
ticos pentru a-i ajuta sã
gãseascã ceea ce cãutau mai
uºor. O gãselniþã, veþi spune.

Da, dar una care vã va face
sã zâmbiþi.

C4 Picasso vine în douã
variante, de 5 ºi de 7 locuri,
pentru familiile mai mult sau
mai puþin numeroase. Citroen
oferã patru motorizãri diferite
� douã pe benzinã (1.8 litri,
127 CP ºi 2.0 litri, 143 CP)
ºi douã diesel (1.6 litri,
110 CP ºi 2.0 litri, 138 CP).
În ceea ce priveºte cutia de
viteze se poate alege între
cea manualã cu 6 trepte, ºi

cea semi-automatã în 7
trepte. Consumul se încadreazã
în media clasei � 5.1l extrau-
rban ºi 7.3l urban pentru
varianta pe diesel de 1600
cmc ºi, respectiv, 6.1l ºi 11.3l
urban pentru versiunea de
1800 cmc pe benzinã. Tãticii
sportivi ce vor alege motorul
pe benzinã de doi litri se vor
bucura de o vitezã maximã de
195 km/h dupã ce în prealabil
vor fi ajuns în 11.3 secunde la
o sutã de km pe orã. Nu e rãu
deloc pentru o maºinã de
familie de 1.5 tone.

Totuºi sã nu ne amãgim.
Indiferent de motorizarea ºi
transmisia aleasã, nu vã gândiþi
la nimic sportiv. C4 Picasso se
prezintã drept o maºinã de
familie ºi nu încearcã nici un
moment sã fie mai mult,
pentru cã ceea ce ºi-a propus
sã facã, face bine.
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Piaþa de 
leasing � grasã 
ºi frumoasã

Asociaþia de Leasing ºi
Servicii Financiare Nebancare
(ALB) ºi Asociaþia Societãþilor
de Leasing din România
(ASLR) au anunþat o creºtere
de peste 60% a pieþei de
leasing în cursul anului 2006.

În anul 2005, valoarea
bunurilor finanþate în leasing
s-a ridicat la aproximativ
douã miliarde de euro în
România, în timp ce anul
trecut aceasta a ajuns la
3,25 miliarde de euro,
adunaþi din circa 130.000
de contracte încheiate de
cele douã asociaþii.

Asigurãri 
CASCO 
personalizate

Cel mai recent sistem
de tarifare pentru asigurãrile
CASCO introdus de Generali
România este mai lipsit de
rigiditate, el aplicându-se în
mod personalizat.

Factorii care stabilesc
suma finalã þin atât de auto-
turism (capacitate, putere,
siguranþã etc.) cât ºi de ºofer.
Se vor lua, astfel, in calcul:
! date personale (sex,

vârstã, stare civilã);
! experienþa în conducere;
! numãrul de persoane

care conduc vehiculul;
! zona în care este folosit

vehiculul;
! numãrul de amenzi ºi

accidente din ultimii
trei ani;

! parcursul mediu anual

Fiecare stat membru UE
ºi-a impus propriile taxe de
înmatriculare ºi de posesie,
în funcþie de factori ca vechi-
mea autoturismului, norma
euro de poluare, capacitatea
cilindricã, emisiile de CO2,
puterea maºinii etc.

Iatã o listã comparativã
de taxe stabilite în câteva
þãri membre UE:
! Germania � taxa de

înmatriculare 25 euro,
taxa anualã de posesie
pânã la 1000 de euro;

! Olanda � taxa de înma-
triculare pânã la 25-35%
din preþul maºinii, taxa
anualã de posesie de la
72 la 3.500 euro;

! Danemarca � taxa de
înmatriculare poate
ajunge pânã la 105% din

preþul maºinii;
! Grecia � taxa de înma-

triculare poate ajunge
pânã la 385% din preþul
maºinii, iar taxa de pos-
esie variazã intre 125 ºi
1.000 de euro anual;

! Ungaria � taxa de înma-
triculare variazã între
940 ºi 18.000 de euro;

! România � taxa de înma-
triculare variazã între
câteva sute de euro ºi
8.000 de euro.

Toate aceste taxe au în
comun faptul cã cele mai
mari sume sunt percepute
pentru maºini vechi, non-
euro, cu capacitate cilindricã
peste 3.000 cmc. Cu cât
maºina este mai nouã ºi mai
nepoluantã, cu atât taxele
sunt mai scãzute.

www.autospot.ro
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Ce taxe auto 
se mai practicã în UE

A treia ediþie a programu-
lui Rabla demareazã pe 25
aprilie, fiind formatã din trei
etape, dintre care prima va
dura pânã pe 31 august. Pânã
acum au fost înregistrate pen-
tru acest an 16.500 de maºini
vechi, majoritatea modele
Dacia ºi Daewoo. În prima
fazã a programului vor intra
1.907 unitãþi Dacia, 1.907
unitãþi Daewoo ºi un numãr
asemãnãtor de unitãþi impor-
tate de Porsche România.

Cu ajutorul programului
Rabla, în 2006 s-au vândut:

Producãtor/ nr. unitãþi
importator vândute
Dacia ºi Daewoo 4.576
GM 3.813
Renault 1.872
Fiat 1.479

Ford 1.456
Peugeot 934
Toyota 578

Dacia ºi Daewoo,
campioni la Rabla
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Detailing auto - interiorul

www.autospot.ro

Ce este detailing-ul auto?
Detailing-ul auto este o o

activitate ce are ca scopuri
principale refacerea calitãþii
suprafeþelor autovehiculelor
(ºi ambarcaþiunilor) ºi prote-
jarea lor. Folosirea în mod
regulat a serviciilor de detail-
ing întârzie îmbãtrânirea
materialelor ºi pãstreazã mai
multã vreme aspectul strãluci-
tor de nou al suprafeþelor. 

Operaþii de 
detailing interior
Aspirare

Aspirarea mochetei se
face cu ajutorul unei perii tari
cu care se freacã. Acest proce-
deu urmãreºte scoaterea nisi-
pului ºi a prafului din mochetã.
Un alt accesoriu folosit în aspi-
rare este pistolul de aer în linie
cu care se suflã în prealabil
grãtarele, cusãturile, îmbinã-
rile ºi, în general, spaþiile în-
guste ºi foarte greu accesibile. 

Curãþarea petelor 
Pentru petele de pe

mochetã, plafon ºi tapiþerie se
folosesc curãþitori specifici cu
grad de putere în funcþie de
tipul petei.

ªamponarea ºi curãþarea
suprafeþelor textile

Ulterior curãþãrii de mai
sus, se realizeazã o ºamponare
generalã a întregii suprafeþe.
Este vorba de întreaga mochetã,
de pãrþile textile ale tapiþeriei
ºi de suprafeþele de vinil.

ªamponarea se face folo-
sind o maºinã rotativã cu perii
din plastic de douã dimensiuni
pentru înãlþimea pãrului sau
manual cu diferite perii ºi cu un
sampon spumant. Spuma ºam-
ponului are rolul de a �impon-
derabiliza�, de a prinde particu-
lele de murdãrie între bulele ei.

Extracþie/limpezire
Pentru aceastã operaþie se

foloseºte un aspirator special
de putere, prevãzut cu un încãl-
zitor de apã în linie. Apa fier-
binte este pulverizatã pe supra-
faþã ºi apoi aspiratã împreunã
cu spuma ºamponului. În cazul
în care interiorul nu este
foarte murdar, se poate folosi
un extractor, cu un ºampon
specific cu spumare redusã. 

Limpezirea este importantã
deoarece, fãrã ea, resturile
de ºampon uscat se transformã
ulterior într-un adevãrat
�magnet� pentru murdãrie.

Uscare
Dupã ce se limpezeºte ºi

se extrag bine resturile de apã

În numãrul trecut v-am
prezentat o serie de
operaþiuni ce þin de men-
þinerea calitãþii exterio-
rului maºinii dumnea-
voastrã, ca decontami-
nare, polishare ºi pro-
tecþie, toate intrând în
sfera detailing-ului auto.
În acest numãr ne vom
concentra asupra inte-
riorului, prezentându-vã
operaþiunile de bazã
care se fac în cazul
unui detailing interior.



www.autospot.ro
nr. 15 � aprilie 2007 21

SERVICE

din material, se usucã interiorul
folosind o aerotermã specialã. 

Uscarea este foarte impor-
tantã din douã puncte de
vedere: permite utilizarea
protectorilor textili ºi evitã
formarea condiþiilor favorabile
dezvoltãrii mucegaiurilor ºi a
mirosurilor neplãcute. 

Aplicarea de protecþie
textilã ºi dressing de interior

Tapiþeria textilã, mocheta
ºi plafonul se trateazã, dupa
uscare, cu un protector textil
special. Aceºti protectori for-
meazã o peliculã subþire la su-
prafaþa materialului, lãsându-l
în acelaºi timp sã respire. 

Pelicula conferã un anumit
grad de impermeabilitate

materialului, protejându-l
ºi conferindu-i rezistenþã la
murdãrire. 

Suprafeþele de vinil ºi alte
materiale sintetice din interiorul
automobilului, dupã curãþare,
se protejeazã ºi revitalizeazã
cu un dressing de interior. 

Tratament pentru piele 
Pentru a-ºi pãstra aspectul

ºi calitãþile, finisajele din
piele necesitã o îngrijire
deosebitã care are rolul de a
preveni deshidratarea. 

Pielea deshidratatã îºi
pierde elasticitatea, se
întãreºte si devine casantã.
Rezultatul: rosãturi premature
ºi fisurãri care dau un aspect
de uzat ºi vechi. 

Tratamentul pielii se face
din doi paºi: curãþarea cu un
curãþitor special cu pH-ul echi-
librat în aºa fel încât sã nu
atace pielea ºi folosirea unui
balsam special proiectat care
intrã rapid în piele redându-i
elasticitatea ºi moliciunea.

Pentru un detailing ca la carte,
AUTOspot recomandã

Expert Detailing
Detalii ºi programãri:

Crângaºi: 021-430 4444    
Panduri: 021-410 5365    

Inter: 021-311 9696    
Drumul Taberei: 021-444 7788

www.expertdetailing.ro
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Inginerii de la Nissan propun
un sistem avansat de trafic
ce va ajuta la reducerea nu-

mãrului de accidente, precum
ºi la fluidizarea circulaþiei, în
special în intersecþii, ºi în plus
va reduce consumul de combus-
tibil. Experimentele au început
în octombrie 2006 ºi vor intra
într-o nouã fazã de teste care
va include condiþii reale de
circulaþie, unde se pot colecta
ºi analiza minuþios date reale
despre modul de funcþionare a
maºinilor în raport cu semnalele
luminoase special instalate.

Principalele obiective
ale proiectului Nissan:

1. Reducerea accidentelor
în care sunt implicaþi
pietoni
O cauzã frecventã a acci-

dentelor este tendinþa pieto-
nilor de a nu þine cont de
culoarea roºie a semaforului
atunci când nicio maºinã nu se
aflã în raza de vizibilitate.
Programul Nissan îºi propune
evitarea acestui tip de acci-
dente, prin faptul cã în

perioadele din zi când traficul
este redus, culoarea verde
pentru pietoni va rãmâne
valabilã timp mai îndelungat.
Atunci când o maºinã se
apropie de semafor, sistemul
de monitorizare comunicã
celui de semnale, care va
schimba culoarea. Când ºoferul
încetineºte în apropierea
intersecþiei, semaforul va
reduce nevoia de accelerãri ºi
încetiniri repetate, economi-
sind astfel ºi combustibil.

2. Reducerea numãrului
de coliziuni cauzate de
ignorarea semnalelor
luminoase
Proiectul include un sistem

care sã transmitã ºoferilor,
prin intermediul sistemului de
navigaþie de la bordul maºinii,
pericolul de depãºire a vitezei
legale sau de nerespectare a
culorilor semaforului. Specia-
liºtii de la Nissan se gândesc
chiar la un sistem de inter-
venþie în cazul în care ºoferul
nu þine cont nici de semnalele
din trafic, nici de cele trans-
mise prin sistemul de navigaþie
de la bordul maºinii.

3. Reducerea traficului
congestionat
Ambuteiajele sunt cauzate

de obicei de frecvenþa luminii
roºii a semaforului ºi de
aglomerarea de maºini care se
încoloneazã pentru a intra pe
ºosea de pe strãzi mai mici.
Nissan îºi propune optimizarea
raporturilor dintre semnalele
de trafic ºi volumul circu-
laþiei, prin detectarea
vehiculelor care intrã de pe
strãduþe si reducerea timpului
de aºteptare a acestora. 

Rodica Grad

www.autospot.ro
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Sistemul 
inteligent 

de circulaþie 
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PE MAGHERU

Bd. Magheru, ora 17.00.
Aglomeraþie mare, ºoferi deja
resemnaþi cã nu vor scãpa mai
devreme de o orã de porþiunea
dintre Romanã ºi Universitate,
ocupaþii diverse în momentele
grele de aºteptare. Eu, printre
ei, profit de ocazie pentru a da
cu holbatul în jur. O doamnã
mãruntã cu zâmbet ºmecher
într-o Skoda Fabia. Un om de
afaceri, impunãtor în ciuda
uºoarei asfixii provocate de
cravata prea strînsã parcã
deliberat pentru a mãri prin
contrast umerii sacoului, într-un
Jeep cât bulevardul. Un ºofer
de autobuz aflat undeva la
graniþa dintre meloman ºi de-
signer de interioare, în cabina
lui tapetatã cu cd-uri. Un Oltcit
prãfuit din care rãsunã chitãri
electrice ºi mai ies pe geam
plete fâlfâite în ritm. Bãieþaºii
în Audi ºi blondele cu ochelari
de soare în Porsche-uri. Parcã
nimic nu-i nou, parcã sunt cu
toþii desprinºi din filme, teleno-
vele, reviste, site-uri, ºi orice
alte cuiburi media pe care ºi
le gãsesc cliºeele ºi stereoti-
purile umane. Sau poate cã

existã într-adevãr niºte tipare
pe care le urmãm inconºtient
atunci când ne alegem maºina.

Vedem zilnic oameni
impunãtori în maºini impunã-
toare, oameni fiþoºi în maºini
fiþoase, oameni mãrunþi în
maºini mãrunte, oameni
rablagiþi în maºini rablagite.
Tot de atâtea ori vedem doritori
de achiziþii auto, care nu se
pot hotãrî între douã sau mai
multe modele cu performanþe
asemãnãtoare, ºi pânã la urmã
o aleg pe cea �mai pe sufletul
lor�. Acest criteriu emoþional
poate fi pânã la urmã gradul
de asemãnare, identificarea
omului cu calitãþile pe care le
apreciazã mai mult la o maºinã.
Eu una mi-am dorit întotdeauna
o broscuþã în stil vechi, ºi ca o
coincidenþã (sau nu), ºi eu
sunt mignonã ºi uºor �retro�.
Sau poate cã doar aºa îmi place
sã cred cã sunt. Uneori alegem
maºinile în funcþie de cum vrem
sã fim, ºi nu de cum suntem
cu adevãrat. La extrema aces-
tui tipar se aflã plãpânzii din
maºini uriaºe, obezele din
maºini micuþe ºi drãguþe,

ciobanii din Maybach-uri,
hobbiþii din Rolls-uri.

Maºina pe care o alegem
se apropie ori de ceea ce cre-
dem cã suntem, ori de ceea
ce vrem sã fim. Ea se aflã pe
linia de echilibru dintre meta-
forã ºi metonimie, înclinând
spre oricare taler al balanþei
noastre interioare este mai
greu: cel al sinelui ideal, res-
pectiv cel al sinelui perceput.

O ultimã categorie ar fi a
acelora care putrezesc împre-
unã cu maºina. Oameni deteri-
oraþi de felul lor, cu extremitãþi
roase, înnegrite ºi haine soioase,
oameni rãmaºi undeva prin anii
�70-�80 din punct de vedere
informaþional, bine camuflaþi
în Dacii1300 care ºi-au luat
numele de la anul de producþie,
cu faruri sparte, cu luneta
obturatã de pepenii pe care-i
carã pe bancheta din spate
pentru a-i vinde la piaþã.
Oameni care atunci când au
moºtenit maºina de la
strãbunicul, nu au primit alã-
turi de ea ºi valoroasa lecþie
cã unele piese se schimbã
înainte ca maºina sã se
dezmembreze în plinã stradã,
cã praful ºi noroiul nu se
ridicã la statutul de folii pro-
tectoare pentru geamuri ºi
oglinzi, ºi cã fumul gros scos
pe þeava de eºapament nu este
o marcã a valorilor tradiþionale.

Cum sã nu iubeºti Magheru
când oferã atâta material de
studiu empiric, sau pur ºi sim-
plu de amuzament? Pânã data
viitoare, în momentele de
aºteptare de pe marile bule-
varde mai lãsaþi puþin ºarpele
de pe mobil, vorbitul la tele-
fon sau împrospãtarea machia-
jului ºi încercaþi ºi voi.

Rodica Grad

Spune-mi ce conduci
ca sã-þi spun cine eºti.
Sau cine vrei sã fii.
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Una dintre cele mai mari
companii producãtoare
de motociclete din

lume, KTM Sportmotorcycle
AG, a lansat cu ocazia
Salonului Auto de la Geneva
primul automobil ce-i poartã
numele. Având peste 100 de
titluri de campion în raliurile
Dakar ºi nenumãrate premii
naþionale, austriecii de la KTM
se pot lãuda cu o expertizã
tehnicã neîndoielnicã. Mai
nou, filosofia �ready to race�
ce defineºte brandul s-a mate-
rializat în supercarul X-Bow,
descris ca un �rollercoaster�
al ºoselelor.

În ciuda mediului nepri-
etenos faþã de sporturile auto
(în Elveþia ele sunt interzise
de mai bine de 50 de ani, în
urma unui accident tragic
petrecut în timpul unui astfel
de eveniment), noua �jucãrie�
X-Bow s-a lãfãit în privirile
admirative ale publicului avid

de vitezã ºi de curbe sinuoase. 
Pentru prima lor maºinã,

cei de la KTM au folosit cele
mai bune materiale ºi cea mai
avansatã tehnologie, combi-
nându-le cu experienþa unei
companii ce se menþine în
vârf de jumãtate de secol. Cu
parteneri ca Audi ºi Dallara,
rezultatul nu putea fi decât
excelent: o maºinã sportivã ºi
avangardistã, bazatã pe o
structurã monococ din fibrã
de carbon. Datoritã masei
scãzute ºi motorului Audi TFSI
de 220 CP, performanþele
maºinii X-Bow le întrec pe
cele ale maºinilor de curse cu
putere dublã: având aproxi-
mativ 700 kg, X-Bow accele-
reazã la 100 km/h în nu mai
mult de 3,9 secunde.

Atât în tehnologie cât ºi în
design, producãtorii au folosit
o serie de caracteristici mai
apropiate de domeniul moto
decât auto: transparenþã,

eficienþã absolutã, simplitate,
acestea sunt coordonatele
conceptului ce stã la baza
acestui supercar. Fiecare
parte a X-Bow-ului
îndeplineºte o funcþie. Lipsesc
chiar elemente considerate de
mulþi indispensabile, modelul
fiind simplificat, sintetizat,
redus la maxim. X-Bow este
maximul de eficienþã obþinut
cu minimul de resurse.
Panourile portocalii sunt
elemente de �plutire� ca cele
ale motocicletelor, exprimând
simplitate ºi uºurime.

În conceptul de �maºinã
redusã� intrã ºi farurile
simple, stopurile rotunde,
ºi chiar înlocuirea elementelor
suplimentare de design cu
pãrþi tehnice, care în mod
normal nu sunt considerate
atât de estetice încât sã facã
parte din look.

Rodica Grad

www.autospot.ro
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De multe ori simþi nevoia
sã te sui la volan ºi sã
apeºi cu sete pedala de

acceleraþie, sã laºi în urmã
Babel-ul bucureºtean. Dacã nu
vrei sã-þi petreci tot weekend-ul
ºofând e clar cã trebuie sã
gãseºti o destinaþie apropiatã,
ºi cum prea-umblata Vale a
Prahovei s-a cam perimat,
ne-am gândit sã-þi sugerãm
Cheia. Dacã eºti în cãutare de
discoteci ºi cluburi fiþoase,
n-o sã le gãseºti aici. Dacã,
în schimb, cauþi un colþ de
liniºte cu un aer semi-rural,
dar cu tot confortul pe care-l
aºtepþi de la o destinaþie
turisticã, vei fi cum nu se
poate mai mulþumit.

Pe drum, poþi sã faci un
popas în Vãlenii de Munte
pentru a vizita casa memorialã
a lui Nicolae Iorga ºi în Slãnic
Prahova pentru a te minuna
de spectaculoasa salinã din
localitate (atenþie, este des-
chisã pânã la ora 3). De aici
drumul te poartã pe nesimþite
pânã în Cheia printre sate,
coline ºi pãduri.

Odatã ajuns ºi dacã faci
parte din rândurile iubitorilor
de trasee montane ai la dis-
poziþie, la o aruncaturã de
bãþ, Munþii Ciucaº.

Nenumãrate trasee încep chiar
din staþiune, iar cei mai leneºi
pot triºa parcurgând câþiva km
cu maºina pânã la Cabana
Muntele Roºu. Drumul este
sinuos, dar abordabil cu orice
automobil. La capãtul lui vei
gãsi o cabanã-hotel cu toate
facilitãþile, cãsuþe ºi un loc de
campare. De aici pleacã mai
multe trasee spre creastã ºi

spre diferite obiective
din împrejurimi. De ase-
menea, este un loc ideal
pentru picnic, grãtar ºi
relaxare, în general.

Dacã se nimereºte sã
ajungi în zonã prin mai-iunie
poþi descoperi de unde i se
trage numele muntelui. La

capãtul unei excursii de o
orã te vei trezi înconjurat
de floricele roºii, numite
rododendroni, care se întind
cât vezi cu ochii.

În cazul în care mersul pe
munte nu este pe gustul tãu,
ai posibilitatea de a te delecta
cu restaurantele locale, sau
de a vizita cele douã mãnã-
stiri din zonã: Susana ºi Cheia.
Accesul se poate face atât cu
maºina, cât ºi pe jos.

Întotdeauna este greu sã
zugrãveºti în cuvinte un loc
frumos, mai ales atunci când
îþi este aproape de suflet, dar
sper cã am reuºit sã te
conving ºi te aºtept la varã,
negreºit, la un la un pahar de
vin ºi o fripturã straºnicã la
umbra Munþilor Ciucaº.

material realizat cu sprijinul
agenþiei de turism Infinity Travel
www.infinitytravel.ro

www.autospot.ro
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Distanþa: 120 km
Cãi de acces:

Bucureºti � Ploieºti
(DN1) � Vãlenii de
munte (DN1A) � Cheia

Hoteluri recomandate:
Hotel Zãganul (***)
Hotel Cheia (**)
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Cheia
jud. Prahova





Iubitorii de tuning s-au
putut bucura începând de
pe 29 martie ºi pânã pe

1 aprilie de un eveniment
dedicat exclusiv lor ºi pieþei
de tuning din România. Au
venit la apel, cu mic, cu
mare, firme de tuning, experþi
în instalaþii audio ºi pasionaþi
de racing. Locul? Fostul
METRO Otopeni.

Preþul biletului de intrare
a fost modic � 10 RON de per-
soanã, iar parcarea 5 RON. Se
pare cã organizatorii n-au fost
pe aceeaºi lungime de undã cu

vizitatorii în ceea ce priveºte
preþul parcãrii deoarece, în
timp ce câmpurile, trotuarele
ºi în general orice loc plat din
jur era plin de maºini, par-
carea era aproape goalã.

Odatã intrat în uriaºa halã
METRO, toate simþurile iþi
sunt asaltate: vezi maºini de
toate culorile ºi formele,
oameni care roiesc în jurul
tãu, auzi muzicã datã obscen
de tare din zeci de subwoofere
ºi boxe supradimensionate,
motoarele urlând ºi oamenii
þipând, plãmânii þi se umplu

de fumul înecãcios pe care-l
scuipã tobele sport, simþi
parcã pe limbã gustul de
benzinã arsã, iar mâinile
vor sã simtã fiecare muchie
sau rotunjime, fiecare eleron
sau spoiler.

Dacã te dai un pic înapoi
ºi priveºti Tuning Days în
ansamblu o sã observi o replicã
în miniaturã a universului tu-
ning-ului din România. Au fost
Dacii ºi Oltcituri cu spoilere
umflate, cu eleroane duble,
cu prize de aer false, sau cu
praguri supradimensionate dar

www.autospot.ro
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care ar fi mers probabil doar
la vale, ºi atunci, împinse. Au
fost maºini spoite frumos, dar
pe care înflorea rugina, piese
lipite, parcã, cu superglue, cu
lufturi cât sã-þi încapã mâna,
instalaþii audio ce pârâiau din
toþi rãrunchii ºi paint job-uri
demne de casa ororilor din par-
curile de distracþie comuniste.

Cei care au avut rãbdarea
sã treacã în revistã, însã, toþi
participanþii, au avut plãcerea
sã descopere ºi câteva maºini
tunate cu gust ºi imaginaþie,
automobile scumpe, boxe dem-
ne de concertele lui Michael
Jackson ºi furnizori care puteau
sã te ajute cu un sfat competent
sau cu produse de calitate.

Dar, sã nu uitãm cã o
maºinã rapidã ºi arãtoasã se
asorteazã foarte bine cu o
femeie frumoasã. Din pãcate,
femeile frumoase au fost la
fel de rare ca maºinile bine
tunate. În majoritatea timpului,
dansatoarele celulitice
tocmite de organizatori se
agitau monoton pe ritumuri de
house, cu feþele împietrite de
plictisealã. Norocul vizitato-
rilor cã unii participanþi au
venit cu fete de-acasã ºi au
mai dres busuiocul.

AUTOspot acordã o bilã
alba organizatorilor pentru
entuziasmul de care au dat
dovada ºi ideea de a organiza
un eveniment tuning de o
asemenea anvergurã, dar din
pacate ºi câteva negre, pentru
carenþele organizatorice
fãrã de care, ediþia a doua a
Tuning Days putea fi un
show reuºit.rban Bo

ªerban Boancã

TUNING
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Gama largã ºi variatã de produse Winbo, se caracterizeazã
în primul rând prin calitatea extraordinarã a inoxului din care
aceste accesorii pentru autoturisme sunt confecþionate
ºi prin designul lor modern.

Noi le dãm în plus, un preþ deosebit de competitiv ºi un termen de
garanþie care sã satisfacã cerinþele tuturor clienþilor noºtri.

Marca Winbo beneficiazã de certificare internaþionalã
în ceea ce priveºte calitatea materialelor, acordatã de
United Nations, SEMA ºi DNV.





Car babes
Suntem cu toþii de

acord cã o maºinã
puternicã ºi o fatã
frumoasã fac un cuplu
de senzaþie. 

AUTOspot a cules
pentru voi o serie de
poze inedite de la
diverse saloane de
tuning din lume.
Amatorii de �piese�
sunt ivitaþi sã admire
motoarele, portbaga-
jele, airbag-urile ºi
restul echipamentelor
din dotare.

CAR BABES
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www.autospot.ro secþiunea   
Poze/Filme pt. galeria 
foto completã Car Babes

Crezi cã ai poze mai bune
ca noi? Nu le þine doar pentru
tine! Pune-le pe site!

www.autospot.ro
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SECOND HAND

BMW X5 model 2007
2007, 0 km, full option
100.000 Euro CIP

MASERATI
2006, full extra, 
8.000km
posibilitate leasing

FERRARI F360 SPIDER
2003, full option, 6.000km
140.000 Euro

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

PORSCHE Cayenne 
2003, 45.000 km, full extra,
pachet Hamman
80.000 Euro

MERCEDES GL 420 CDI
2007, full option, 4matic,
pachet individual crom, 0km
101.900 Euro CIP

BMW 645
2005, full extra automat, 
sistem audio Hi-Fi, subwoofer,
staþie de amplificare, roþi M6
27.000km, înmatriculat
70.000 Euro

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

CORVETTE
2006, full extra, 5.000km
67.000 Euro

BMW M6
2006, full option
posibilitate leasing

AUTO-JILE
EXCLUSIVE-AUTOMOBILE

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

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

www.autojile.ro

Bentley GT Coupe
2007, full extra, 0 km 

175.000 Euro CIP

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

www.autospot.ro
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AUDI A3 1.6/102CP 
Airbag ºofer ºi pasager,
dublu climatronic, geamuri
acþionate electric, jante aliaj,
CD - player
2004, 53.150 km
14.200 EUR (TVA inclus)

AUDI A4 2.0TDI/140CP
Airbag, dublu climatronic,
xenon, scaune electrice,
încãlzite, CD player, jante
aliaj, piele, park-tronic spate
dec. 2005, 14.400 km
23.500 EUR+TVA

SKODA OCTAVIA COMBI
2.0TDI/140CP
Airbag frontal si lateral, clima-
tronic, ABS, ESP, computer de
bord, xenon, radio CD MP3
iun 2006, 14.150 km
17.500 EUR+TVA

SKODA FABIA COMBI 
1.4TDI/75CP
A.C. climatic, ABS, airbag
sofer si pasager, volan
reglabil, sistem ISOFIX
noi 2005, 23.500 km
9.900 EUR+TVA

SEAT LEON 2.0TFSI/185CP
Proiectoare ceaþã, radio-CD,
dublu airbag frontal/lateral,
A.C. �climatic�, ABS, TCS, ESP,
închidere, jante sport, bi-xenon
oct 2006, 27.600 km
16.200 EUR+TVA

AUDI ALLROAD 2.5TDI/180CP
Climatronic 2 zone, bi-xenon,
piele, scaune încãlzite, pachet
crom ext., computer, jante 17'',
ABS+ESP, tiptronic, airbag
iul 2003, 161.000 km
21.000 EUR+TVA

Weltauto
Porsche Bucureºti Nord 

ªos. Pipera-Tunari nr.2
Tel: 021-208.37.09 
Fax: 021-208.37.91

www.weltauto.ro

VW TOURAN, 1.6/102CP
Airbag ºofer ºi pasager frontal
ºi lateral, dublu climatronic,
geamuri electrice, computer
de bord, faruri ceaþã, ESP
2004, 66.500 km
11.000 EUR+TVA

SEAT IBIZA SPORT 1.4/100CP
radio-CD, geamuri electrice
fata, airbag sofer si pasager,
A.C. �climatic�, ABS, ESP, jante
aliaj, computer de bord
mai 2005, 12.000 km
9.500 EUR+TVA

VW PASSAT 1.9TDI/130CP
Airbag frontal ºofer ºi pasager,
computer, climatronic, geamuri
electrice, volan ºi schimbãtor
de viteze din piele
2003, 81.000 km
14.000 EUR, TVA inclus

VW PASSAT VARIANT
1.9TDI/130CP
Climatronic, CD-changer,
faruri ceaþã, volan sport piele,
geamuri electrice, airbag
apr 2002, 120.000 km
11.800 EUR, TVA inclus

VW T5 KOMBI 1.9TDI/95CP
Airbag ºofer ºi pasager, 
aer condiþionat, radio-CD,
echipare 8 + 1 locuri, 
servodirecþie
mar 2006, 28.000 km
19.300 EUR+TVA

PORSCHE CAYENNE S 
4.5/350CP Airbag frontal si
lateral, piele, dublu climatronic
fata-spate, navigatie, xenon, ,
suspensii pneumatice, tiptronic
noi 2005, 79.000 km
48.000 EUR+TVA

BMW 740D 4.0TDI/258CP
ABS + DSC, senzor ploaie,
xenon  computer de bord, cli-
matronic, navigaþie, piele, tele-
fon, funcþie TV, trapã jante 17''
oct 2004, 161.000 km
34.000 EUR+TVA

SKODA OCTAVIA RS
2.0TDI/170CP Light-assistant,
xenon, computer de bord, cli-
matronic, ABS, ESP, ASR, TMP
(controlul presiunii in  pneuri),
jante 18'', sep 2006, 15.000 km
18.500 EUR+TVA
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OPEL CORSA 
1.0I, 58CP, 3uºi, aer condiþio-
nat, 2 airbag, ABS, radio, CD
Opel, 54.000km, import
Germania, înmatriculatã
5.990 EUR

VW PASSAT 1.9TDI, 130CP,
4motion, alb, variant, 2004,
89.000km, climatronic, 6 viteze,
volan multifunctional, parktron-
ic, radio cd, bord computer,
nerulat ro, taxã înmatriculare
1700eur, 9490 EUR+tva

FORD FOCUS
1.6 16v 101CP,50.000km, ben-
zinã, 2005, euro4, gri
metalizat, climatronic, CD,
6airbag, nerulat ro, taxã de
înmatric 320
8.500 EUR+TVA

MERCEDES-BENZ ML 320
2001, benzinã, 72.000km,
piele, tiptronic, climatronic,
xenon, magazie cd, senzor
ploaie, senzor luminã, 8airbag,
jante aluminiu
16.750 EUR+TVA

AUDI ALLROAD 2.5TDI 
2003, 180CP, tiptronic, negru,
nerulata ro, xenon, piele
neagra, senzori parcare,
radio CD concert cu sound
sistem
24.000 EUR

RENAULT TWINGO
1.1 60CP, 2001, 65.000 km,
înmatriculatã
3.990 EUR

VW PASSAT 1.9TDI, 130CP,
tiptronic, gri met variant, 2004,
business line, navigaþie GPS+,
climatronic, jante aliaj, xenon,
magazie cd, senzori parcare,
volan multif, 4airbag, ABS-ESP,
înmatriculat, 11.490 EUR+TVA

MERCEDES-BENZ E500
2003, negru piele bej,
keyless-go, xenon, steptronic,
jante aliaj, roþi varã-iarnã,
magazie-cd, senzori
parcare, full
24.990 EUR+TVA

ROVER 45 2.0CDT
2003, 101 CP bleumaein meta-
lizat, 70.000km, reprezentanta
A.C.,radio CD, ABS, geamuri+
oglinzi electrice, înch centrali-
zatã cu telecomanda
7.500 EUR+TVA

SEAT LEON
2001, 1.9D, 90 CP, 112.000 km,
5 trepte, climatronic, computer
bord, ABS, EBD, alarmã,
geamuri ºi oglinzi electronice,
TVA deductibil
8.900 EUR

VW PASSAT, 1.9TDI, 115CP PD
variant, an, 2000, 130.000km,
climatronic, argintiu metalizat,
tempomat, radio cd, jante aliaj,
volan multif., geamuri electrice
x4, oglinzi electrice, 4airbag,
ABS-ESP, înmatriculat, 8.900 EUR

FORD FOCUS
1.6TDCI, 90cp, euro 4, 2005,
98.000km, A.C., radio-cd,
6airbag, geamuri+oglinzi
electrice, nerulatã în RO, taxã
înmatriculare 320eur
8.900 EUR+TVA

AUDI A6
2.5TDI, 165CP, avant, multi-
tronic, 2003, 200.000km,
piele neagra, scaune sport,
jante alu 17, sound system cu
6CD, cutie viteze nouã, xenon,
înmat. RO 13.900 EUR+TVA

FIAT DOBLO
1.9JTD, 62CP, 2002 110.000 km
înmatriculat ro, radio cd, airbag
ºofer
5.690 EUR

Experþi în vehicule rulate
Parc vânzãri: Bd. Iuliu Maniu nr.15, Bucureºti

Tel: 021-401.01.99, Fax: 021-401.10.96 
Mobil: 0728.182.152, 0729.626.616

florin@pitmotors.ro,office@pitmotors.ro
www.pitmotors.ro
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MERCEDES C 220 BREAK
2200cmc, 116CP, full-electric,
dublu climatronic, airbag,
piele, computer bord
2002, 13.000 km
15.000 EUR
Tel: 0720.750.157

CHRYSLER 300 C
3500cmc, 250CP, full-option ,
predare leasing (mai sunt 12
rate a 10.000 EUR), 
2005, 48.000 km 
23.000 EUR
Tel: 0721.260.266

MAZDA PREMACY
1998cmc, 135CP, geamuri
electrice fumurii, climatronic,
computer bord, volan piele
2001, 10.500 Km
8.500 EUR
Tel: 0724.309.320

CITROEN C5
2000cmc, 140CP, geamuri
electrice, dublu climatronic,
airbag, xenon, computer bord
2001, 15.000 km
7.000 EUR
Tel: 0745.306.867

RENAULT TWINGO 
1200cmc, 60CP, aer condi-
tionat, airbag, radiocasetofon,
computer bord, ABS, ESP
2002, 81.000 Km
21.000 EUR
Tel: 0722.829.452

NISSAN X TRAIL SUV
2000cmc, 140 CP, geamuri
electrice, jante aliaj, airbag,
climatronic 
an 2003, 46.000km
15.900 EUR
Tel: 0744.362.561

Anunþuri persoane fizice

www.autospot.ro
Vrei ca anunþul tãu 

sã aparã pe aceastã paginã?
Intrã pe site ºi înscrie-þi 

GRATUIT maºina

MINI ONE 
1600cmc, 130CP, aer condi-
tionat, airbag, jante aliaj,
negociabil
2003, 85.000 km
12.200 EUR
Tel: 0726.767.677

SUBARU IMPREZA
1597cmc, 90CP, geamuri
electrice, aer conditionat,
jante aliaj, computer bord
2002, 11.500 Km
10.500 EUR
Tel: 0728.887.037

SAAB 9-3 
1800cmc, 120CP, dublu clima-
tronic, airbag, computer bord,
Predare leasing, valoare
reziduala 4.000 EUR, 2004,
76.300 km, 10.000 EUR
Tel: 0724.561.561

ROVER 75
2500cmc, 210CP, super full-
option, geamuri antiglont,
posibilitati rate, variante
2000, 12.500 km
10.500 EUR
Tel: 0722.830.545

BMW 735
3500cmc, 220CP, full-electric,
full-option. Stare impecabila
1999, 21.000 km
12.000 EUR
Tel: 0722.209.280

VOLVO S60
2400cmc, 174CP, geamuri
electrice, climatronic, jante
aliaj, piele, computer bord
2003, 11.200 km
13.500 EUR
Tel: 0722.450.067

Citroen C4 1.6i 110CP 
2006, 16.100 km, 

Predare leasing: 4200 euro, 
mai sunt 33 de rate 

de 225 euro, 
valoare rezidualã 

2900 euro.
Tel: 0742.200.855

Citroen C4 1.6i 110CP 
2006, 16.100 km, 

Predare leasing: 4200 euro, 
mai sunt 33 de rate 

de 225 euro, 
valoare rezidualã 

2900 euro.
Tel: 0742.200.855
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Suporþi de bord
Suporþi de prindere 
pe bord �fãrã gãuri� 
pentru toate mãrcile auto

RON
TVA inclus

TOTTAL MOTTO
ªtirbei Vodã nr. 2, Bucureºti
312.07.47, www.proclip.ro

82

Navigaþie GPS LG LN 550

MEDIA RETAIL SERVICES
www.sono.ro, sales@sono.ro
0724.267.179, 0728.001.405

www.autospot.ro
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! Sistem navigaþie PND - Personal Navigation Device
! Hartã România/Europa de Est încorporatã
! Monitor LCD de 3.5" cu ecran tactil - Touch Screen
! Port USB ! SD Card ! Memorie internã 512 MB ! Duratã  
baterie 3 ore ! Difuzor încorporat 1x1,5W ! Modul SIRF III
! Sintezã vocalã în 11 limbi ! Vizualizare interactivã hartã
2D/3D/Zi/Noapte ! Redare poze
! MP3 player ! Accesorii:
suport, adaptor prizã, brichetã
de maºinã ! Garanþie 24 luni 

RON
TVA inclus889

Radio CD-Player MP3
Blaupunkt Bermuda MP35 

Radio: FM/MW/LW, 30 memorii, supresor de zgomot pentru AM>30 dB, CD: Compatibil CD-R/RW
MP3-Player: Redare MP3-uri dupã CD-R, CD-RW
Amplificator: Ajustarea sunetului în fcþ. de sursa de sunet, presetãri sunet, X-Bass, ieºire preampli-
ficatã pe 4 canale , 2V, Aux-In 1, putere realã la 14,4V - 4 x 18 W, putere maximã 4 x 45 W
Diverse: Display pe 1 linie DOT, cu 13 segmente. Panou frontal detaºabil, 
funcþie de mute pentru telefon, dimensiuni (BxHxT) 179/50/150mm

OLMAR SHOP
www.olmarshop.ro, office@olmarshop.ro
0744.370.587 Olmar

RON
TVA inclus370
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Alarmã auto
Premier CL 5600XL

- Telecomenzi cu 4
butoane

- Autoblocare uºi la
pornire

- Avertizare la uºã
deschisã

- Autoarmare pasivã
- Circuit programabil

de ridicat geamurile
- Circuit temporizare

lumini la dezarmare 
- Avertizare sonorã +

opticã la marºarier
- Armare silenþioasã
- Bypass de zonã
- Auto rearmare

Garanþie 3 ani

XTG SERVICE 
Str. Scaune nr. 3, sector 3 (lângã p-þa Rosetti)
0720.777.172, sales@xtremegear.ro, www.xtg.ro 

Detergent auto ecologic
Detergent activ fãrã atingere cu tratament 
de polish inclus, necoroziv, fãrã fosfaþi. 
Cu un kg de astfel de detergent se pot spãla
15-20 autoturisme!

Oferta noastrã:
- la 3 bidoane cumpãrate primiþi 3 piei sintetice
- la 5 bidoane cumpãrate aveþi o reducere 

la buteliile pentru soluþie ecologicã 
dupã cum urmeazã:
butelie pentru soluþie activã  24 litri - 330 RON
butelie pentru spumã activã  24 litri - 493 RON
butelie pentru spumã activã  50 litri - 575 RON
butelie pentru spumã activã 100 litri - 715 RON

ALEX CREATIV ROMANIA - ªos. Alexandriei nr .90 
Tel: 420.61.17, 0723.235.360, www.alexcreativ.ro, office@alexcreativ.ro

Vopsea auto
Peste 50.000 de nuanþe

Vã puteþi vopsi 
toatã maºina 
cu doar 1,5L

Str. Viitor nr.182 - 0788.928.773, 211.68.25
Str. Vãcãreºti nr.209 - 0722.654.490, 0788.923774
AUTOVIT clãdirea nouã - 344.07.09, 0788.923.775

RON
TVA inclus260 RON/l

TVA inclus100

RON/kg
TVA inclus4,9
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Cutie portbagaj
Kamei (Germania)

Garanþie 5 ani 

Culori: 
- negru metalizat, titan metalizat: 330Euro+TVA
- argintiu mat: 280Euro+TVA
Dimensiuni: Lxlxh 190x75x43 cm

AUTO CARACK
Calea ªerban Vodã 193, Bucureºti
335.81.80, 0730.330.023, www.portbagaje.com.ro

Alarmã auto cu cod
sãritor Alcar H22 

blocarea pornirii
motorului, confort,
panicã, cãutare în
parcare, autoarmare,
armare pasivã, aver-
tizare la mersul cu
spatele, avertizare
la mersul cu uºa
deschisã

ROEL electronics
Str. Calimachi 27-29, Sector 2, Bucuresti
204.47.00, sales@roel.ro

www.autospot.ro
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EUR
nu include TVA

RON
nu include TVA

280

139

TV/DVD auto
HyMav HSD-70FSU

- Display: 7" 16:9 TFT high definition LCD
- Pixel: 480 x 3 x 234RGB
- Touch screen
- FM transmission, USB port ºi SD jack
- Redã DVD, DVDAudio, DVD-R, DVD-RW, HDVD,

DIVX, MP3, MP4, CD-R, CD-RW, VCD
- Limbi: englezã, rusã, francezã, germanã, 

portughezã, spaniolã, italianã, arabã

CAR-SOUND
www.car-sound.ro
0721.036.690

Garanþie 1 an
RON, 
TVA inclus949

Detector de radar
Cobra 9430

Detector radar 12 benzi, avertizare vocalã,
mufã audio pentru difuzor suplimentar.
- Voice Alert - Avertizare vocalã
- UltraBright Data Display
- LaserEye 360 Detection
- Indicator intensitate semnal
- Safety Alert Traffic 

Warning System 

BIT ELECTRONIC
211.06.52
www.radar-auto.ro

RON
TVA inclus460 
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WIZARDS
Spl. Independenþei 319B, 031-228.40.10, 031-228.40.11 
www.wizards.com.ro, office@wizards.com.ro

LG LAN-9600R
Monitor motorizat retractabil cu ecran tactil de 7 inci.
Memorie internã 2 GB
Carkit Bluetooth integrat cu interfaþã graficã pentru apelare 
ºi vizualizarea apelantului, memorie 100 numere ºi 4 telefoane diferite
Port USB frontal cu posibilitatea de redare de pe stick a fiºierelor 
în format MP3, WMA, DivX, JPEG
Navigaþie încorporatã cu Tuner RDS ºi TMC
DVD NAVTEQ Europa ºi România
Compatibil DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, CD- DA, 
MP3, WMA, VCD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, JPEG, DIVX
Compatibil Dolby Digital, DTS
Faþã detaºabilã

www.autospot.ro
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RON
TVA inclus5.313
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! 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

! A.G. BUSINESS
Bd. Bucureºtii Noi, nr. 9,
sector 1
Tel: 667.72.59, 668.38.99
www.ag-business.ro
Distribuþie anvelope ºi acce-
sorii. Service roþi.

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

! APCO ROMANIA
Bd. Mãrãºti (Complex ROM-
EXPO, Pavilion 3/B1), nr. 65-
67, sector 1
Tel: 317.03.72, 317.03.73
www.apco.ro
Importator VREDESTEIN.
Gamã largã de anvelope,
de la cele pentru autoturisme
pânã la anvelope speciale
pentru camioane, autobuze
ºi vehicule industriale.

! AUTO SOFT
Sos. Fundeni, nr. 81, 
sector 2, Tel: 240.01.58
www.auto-soft.ro

Îndreptãri jante aluminiu ºi
oþel; Geometria direcþiei;
Reprofilare anvelope camion;
Montãri/Demontãri; Echili-
brare dinamicã; Reparaþii
anvelope; Umflare cu azot.

! AUTO NEW 
BUSINESS
VISION
Aleea Hobiþa, nr. 6, sector 2
Tel: 255.40.18,
0741.184.085, 0723.978.921
www.autonbv.ro
Comercializeazã anvelope,
jante, odorizante pentru ma-
ºinã, capace roþi, covoraºe

! AUTOZONE
Str. Barbu Vãcãrescu, nr.
313-321, sector 2
Tel: 233.17.70, 233.15.50
www.rotis.ro
Importator Goodyear,
Continental, Semperit
ºi Viking.
Distribuitor Dunlop,
Fulda, America, Firestone,
Michelin, Pirelli,
Bridgestone, Barum,
Mefo, Sava, Bf goodrich,
Cheng Shaw, Vredestein,
Debica.

! 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
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! BOISSIGNY
Str. Academiei, nr. 35-37,
sc. A, et. 6, ap. 11, sector 1
www.alessio.ro
office@alessio.ro
Jante din aliaj uºor
Importator exclusiv:
Boissigny Impex SRL

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

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

! HIL SERV
Str. Turnu Magurele, nr. 40 -
42, sector 4
Tel: 460.77.39,
0722.366.209, 0722.291.163
www.hilserv.ro

Vânzãri anvelope noi.
Echilibrare roþi. Geometrie
roþi. Vulcanizare.

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

! WEST TIRES & 
CARS SRL
Bd. Basarabia, nr. 86B,
sector 2, Tel: 324.31.47
Anvelope LASSA; Jante aliaj
uºor KORMETAL

! ªAMA SERVICE
www.samaservice.ro
� Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.
2A, sector 2

Tel: 233.15.96-97
� Calea Plevnei, nr. 162,
sector 6
Tel: 317.52.19, 0745.541.341
� Bd. Ferdinand, nr. 109,
sector 2
Tel: 254.29.52, 253.05.32
� Sos. Pipera, nr. 46, sector 2
Tel: 232.31.66, 232.86.09
� Iuliu Maniu nr. 406,
sector 5, Tel: 310.74.74
Anvelope, jante, service,
comenzi on-line

ASIGURÃRI

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

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

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

! ASITO KAPITAL
Str. Elena Vãcãrescu,
nr. 100A, sector 1
Tel: 230.04.63 / 62
www.asitokapital.ro
Asigurarea proprietãþii com-
erciale / Asigurãri pentru
industria energeticã /
Asigurãri de rãspundere
civilã / Asigurãri auto /
Asigurãri de mãrfuri pe tim-
pul transportului / Asigurãri
maritime ºi aeriene /
Asigurãrile pentru accidente
personale ºi cãlãtorii /
Sprijin prin reasigurare

! ASITRANS
Str. Nicolae Caranfil, nr. 61
B, sector 4
Tel: 2333670
www.asitrans.ro

CASCO, RCA, excedent RCA,
asigurare utilaje neinmatric-
ulabile, carte verde, asigu-
rare medicalã pentru cãlã-
torii în strãinãtate, asigurare
turiºti, asigurare rezidenþi,
asigurare de rãspundere
civilã faþã de terþi, asigurare
locuinþe ºi bunuri, ideal
casã, storno.

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

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

! BT ASIGURARI
Str. Vasile Lascãr, nr. 191,
sector 2
Tel: 212.24.10, 212.24.07
www.bta.ro
bucuresti5@bta.ro

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

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

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

! ROUMANIE 
ASSURANCE 
INTERNATIONAL
Str. Tepes Voda, nr. 51,
sector 2
Tel: 322.88.14, 323.97.16
www.rai-ria.ro
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AUDIO/ALARME

! ALARM & AUDIO 
CENTER
Str. Gheorghe Titeica, nr.
178, sector 2, Tel: 688.66.09
Distributie, montaj, service
pentru casetofoane ºi
radiouri auto

! ALARM SERVICE '96
Str. Drumul Sarii, nr. 98,
sector 6, Tel: 411.00.50, 
www.alarmservice.ro
Reprezentanþã, vânzãri
ºi service �Panasonic�,
�Pioneer�, �Sony� si
�Kenwood� (radiocaseto-
foane, boxe, MP3 player,
amplificatoare, subwoofere).

! ALLTROM
Str. Biharia, nr. 67-77
Tel: 201.17.77, 201.17.78
www.alltrom.ro
sales@business.alltrom.ro
Distribuitor autorizat �JVC�;
vinde ºi instaleazã casetofoane,
boxe auto, multimedia.

! 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

! BIT ELECTRONIC
Str. Mihai Eminescu, nr. 121,
sector 2
Tel: 211.06.52, 0722 33 60 33,
0722 33 6
www.detect.ro/bit@ines.ro
detectoare radar, sisteme
GPS

! BLUE LINE 
SYSTEM
Calea Mosilor, nr. 201, bl. 9,
sector 2
Tel: 031/405.89.52,
0721.383.163, 0788.726.970
www.blueline.com.ro
blueline@pcnet.ro
Distribuitor autorizat
�Panasonic� vinde din stoc
sau la comandã radio-
casetofoane auto, radio-cd
auto (MP3), boxe auto;
garanþie 2 ani

! CAR SOUND
Tel: 0721.036.690
www.car-sound.ro
office@car-sound
difuzoare auto, amplifica-
toare auto, subwoofere

auto, alarme auto, tv/dvd
auto, detectoare radar.

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

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

! MASTER MOTORS
Str. Bratarii, nr. 11-15, sector 3
Tel: 0723.619.915,
0743.113.363
www.mastermotors.ro
boteanu_dan@yahoo.com
Vinde ºi monteazã sisteme
de securitate auto �Maat�,
�Premier�, �Ungo�, �Viper�
cu telecomandã proprie,
cu pager, compatibilã orice
fel de maºinã omologatã

RAR. Garanþie pe viaþã.
Preþuri minime, execuþie
profesionalã

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

!ROEL ELECTRONICS
Str. Callimachi, nr. 27-29,
sector 2, Tel: 204.47.00
www.roel.ro, sales@roel.ro

Alarme �Alcar�
pentru autoturismul
tãu, garanþie pe
viaþã. Protecþie la
efracþie, sem-
nalizare ºi alar-
mare a începutului
de incendiu,

supraveghere prin televi-
ziune cu circuit închis,
interfonie video ºi audio,
echipamente de
control acces.

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

! TOTTAL MOTTO
Str. Stirbei Voda (vis-a-vis de
Sala Palatului), nr. 2, sector 1
Tel: 312.07.47, 0722.221.266
www.tottal.ro, office@tottal.ro
Vinde ºi monteazã echipa-
mente audio auto profesion-
ale mãrcile: �Pioneer�,
�Clarion�, �Audison�, �Hertz�,
carkit GSM, ProClip, Car-kit,
Car Audio, Home Audio,
Alarme Auto, Antene.

! XTG SERVICE
Str. AV. ªerban Petrescu
nr. 24, sector 1
Tel: 0720 777 172
www.xtremegear.ro
vânzare ºi montaj echipa-
mente de securitate auto,
linii audio/multimedia, navi-
gaþie GPS, detectoare radar.

BATERII /
ACUMULATORI

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

! BUMBAS 
ELECTRIC
Str. Masina de Paine, nr. 49-
51, sector 2
Tel: 243.43.86, 242.14.11
www.bumbas.ro
Distribuitor al producãtorului
german de baterii de start
auto-moto �Varta�

! CARANDA BATERII
Str. Aviator Stefan
Protopopescu, nr. 11, sector 1
Tel: 231.44.44, 231.07.50
www.caranda.ro
office@caranda.ro
Acumulatori auto, Baterii de
tracþiune, Baterii staþionare,
Baterii de motociclete ºi
Baterii sigilate reîncãrcabile
cu valvã regulatoare.

! PROMPT TRANS
Str. Al. Topoloveni, nr. 2,
sector 6
Tel: 413.75.79, 0744.481.346
www.prompt-trans.ro
contact@prompt-trans.ro
Distribuitor autorizat baterii
auto �Rombat�, garanþie 6
luni-2 ani

! ROMBAT
Str. Drumul Cetatii, nr. 6
Tel: 0263 / 234.011, 238.160,
www.rombatt.ro
rombat@rombatt.ro

! STAB BATERII
Bd. Basarabia, nr. 250, 
sector 3, Tel: 255.32.61
www.stab.ro

! ZAP BATERII
ªos. Orhideelor, nr. 2, sector 6
Tel: 021.316.33.75,
0788.351.759
www.zap-baterii.ro
sorgeti@zappmobile.ro
Importator unic în România
al bateriilor marca �Zap�

BENZINÃRII LUKOIL
BUCUREªTI

SECTOR 1

! CORALILOR
Bucureºti, Str. Coralilor
Tel/Fax: 021-6672904

! PIPERA 2
ªos. Pipera 37-41
Tel: 021-2333579

! BÃNEASA
ªos. Bucureºti-Ploieºti
Tel/Fax: 021-2303104

! POLIGRAFIEI
Bd. Poligrafiei, Bucureºti
Tel: 021-2601525

SECTOR 2

! GHICA TEI
Str. Dna Ghica nr.2
Tel: 021-2426174

SECTOR 3

! CAMIL RESSU
Bd. Camil Ressu 62F, sector 3

! LIVIU REBREANU
Str. Liviu Rebreanu nr. 30
sector 3
Tel: 021-3408361

! 1 DECEMBRIE
Str. 1 Decembrie 1918
nr. 138, Sector 3
Tel: 021-3453110

! LEMNIªORULUI
Str. Lemnisorului, Nr.1B-1D
Tel: 021-3456707

! MIHAI BRAVU
ªos. Mihai Bravu nr. 472-
474, sector 3

SECTOR 4

! LUICÃ
Str. Luicã nr.56-58, sector 4
Tel: 021-4500840

! OLTENIÞEI
ªos Olteniþei Nr.98

Tel: 021-3346405

! SPLAI M BRAVU
Splai Unirii

Tel/Fax: 021-3301125

! TURNU MÃGURELE
Sos. Turnu Magurele , Nr.

26-28 , Bucuresti, Sector 4

Tel: 021-4609900; 

! VÃCÃREªTI
Mihai Bravu nr. 551-555

Tel/Fax: 021-3307493

SECTOR 5

! ALEXANDRIEI
Bucureºti, ªos. Alexandriei

nr. 199, Sector 5

Tel: 021-4205406

! ODOAREI
Str. Odoarei, nr.5-7

Tel: 021-3359409

! RAHOVEI
Calea Rahovei Nr. 234

Tel: 021-3357799

SECTOR 6

! LUJERULUI
Str. Lujerului nr.14B, sector 6 

Tel/Fax: 021-4300285

! ORHIDEELOR
ªos. Orhideelor Nr. 6

Tel: 021-2127388

Fax: 021-2127386

! VIRTUÞII
ªos. Virtuþii FN

Tel: 021-2219974;

! BD. TIMIªOARA
Bd. Timiºoara Nr 18

Tel/Fax: 021-4134387

www.autospot.ro
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BENZINÃRII MOL
BUCUREªTI

SECTOR 1

! CHISCANI 
Str. Chiscani nr.1
(Inters.Podul Grant), sect.1 
0212227349

! ODAI 
Sos. Odai nr.425.-431. 
0216671001

! OTOPENI1 
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.
127C., 0212331054

! OTOPENI2 
DN1, km13+00 
0213155060

SECTOR 2

! BARBU 
VACARESCU
Str. Barbu Vacarescu nr. 62-
72, sect. 2, 0212318389

! COLENTINA 
Sos. Colentina nr. 374E
0212404520

! FUNDENI 
Sos. Fundeni nr. 161. 
0212407560

SECTOR 3

! CORNELIU 
COPOSU
Blvd. Corneliu Coposu,
Nr.14, Sector 4

! PALLADY 
B-ul Theodor Pallady nr 66,
Sect. 3
0214670513

! POSTAVARUL 
Sos. Postavarului nr. 24.
0213483852

! RAMNICU 
VALCEA 
Str. Ramnicu Valcea nr. 12.
0213444148

SECTOR 4

! BERCENI 
Str. Mariuca nr. 67, sect. 4 
0213349862

! GIURGIULUI 
Sos Giurgiului nr.200, sect.4 
0214502451

! IRICEANU 
Str serg. Ion Iriceanu nr 25-
53, sect 4, 0213344393

SECTOR 5

! 13 SEPTEMBRIE 
Calea 13 Septembrie 204-
206A, sect. 5
0214106254

SECTOR 6

! IULIU MANIU 
Str. Iuliu Maniu nr. 15B. 
0214117513

! LUJERULUI 
Str. Lujerului fn., sect.6 
0214139447

! GIULESTI 
Calea Giulesti nr.39/Pod
Grant, sect.6, 0212219112

! MILITARI 
Bdul Iuliu Maniu nr.205-215
sect.6 , 0213103960

! T. MAGURELE 
Str. Turnu Magurele nr.110.-112.
0214603055

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

COSMETICÃ AUTO

! ALEX CREATIV
Aleea Valea Siretului, nr. 2
Tel: 420.61.17
www.alexcreativ.ro
office@alexcreativ.ro
Unic importator ºi distribuitor
în Bucureºti ºi Ploieºti de
detergenþi ecologici ºi pro-
fesional fãrã frecare marcã
KIMICAR ºi echipamente
profesionale pentru curãþe-
nie produse în Italia.

! AUTO MAGIC
ªos. Olteniþei, nr. 162, bl. 3,
et. Parter, sector 4
Tel: 332.25.43 /44,
0744.582.741, 0722.582.742
www.automagic.ro
info@automagic.ro
Comercializeazã produse
profesionale pentru recon-
ditionare si intretinere auto
(ceruri, polish-uri, paste
abrazive, revitalizatoare,
protectoare, degresanþi,
sãpunuri, detergenþi, solvenþi,
diluanþi, articole speciale)

! AUTO MAGIC 
EXPERT
Str. Giuvala, nr. 11, sector 5
Tel: 335.96.02,
0788.406.070, 0723.406.070
www.automagicexpert.ro
magicmen@xnet.ro
Cosmeticã ºi distribuþie pro-
fesionalã auto: vânzare
produse chimice, echipa-

mente, polish-uri profesion-
ale, recondiþionare,
curãþare tapiþerii

! BROZZI
Str. Duetului, nr. 54-56,
sector 1
Tel: 312.85.61, 312.85.62
www.brozzi.ro
Vinde bureþi auto economici,
antimusculiþe, piele geam,
lavete, mãnuºã burete
�Bettina�

! DESAN 
CHEMICALS
Bd. Iuliu Maniu, nr. 220,
sector 6
Tel: 434.88.80, 0740.155.237
www.desan.ro
desan4@zappmobile.ro
Producãtor fluide ºi cosmetice
auto, aditivi antiuzurã ºi
antifrecare, fluide industriale

! E.O. CAR SERVICE
Str. Ghe. Missail, nr. 119,
sector 1
Tel: 224.52.95, 0723.223.986
Vinde din stoc ºi cu preco-
mandã o gamã largã de
accesorii ºi cosmetice auto

! ERIX INTERNA-
TIONAL GROUP
Bd. Uverturii, nr. 126D, sector 6
Tel: 434.51.66, 0722.898.988, 
erix@easynet.ro
Comercializeazã din stoc ºi
la comandã accesorii, cos-
metice ºi lubrifianþi auto

! EXPERT AUTO 
DETAILING
Tel: 444.77.88,
0722.122.222
- Str. Ioviþã, nr. 21, sector 5
- Intr. Dâmboviþa, nr. 10A,
sector 1
- P-þa Universitãþii,
parcarea subteranã de
lângã Intercontinental,
nivelul 2
- Str. Valea Oltului,
nr. 69-71, sector 6
www.expertauto.ro
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info@expertdetailing.ro
Servicii profesioniste de
întreþinere, protejare ºi
înfrumuseþare a
maºinii tale

! MA-FRA
Str. Dr. Mihail Petrini, nr. 19,
sector 5
Tel: 410.67.06, 0744.649.413
www.mafra.ro
office@mafra.ro
Cosmetice auto pentru exte-
rior, interior, sezon, polish,
profesionale, motociclete.

! PRO AUTO 
INDUSTRIES
Str. Ion Minculescu, nr. 98,
sector 3
Tel: 323.05.30
www.proauto.ro
office@proauto.ro
Produse de cosmeticã auto
(fabricarea de produse pe
baza brevetelor de invenþie
ale firmei).

CREDITE

! ALPHA BANK 
ROMANIA
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, sc. tronson 5, et. 8,
sector 1
Tel: 312.02.20, 305.70.18
www.credisson.com
office@credisson.com,
infocenter@credisson.com 

! DIAMANT 2000
Aleea Baraj Bicaz, nr. 9, bl.

M31, sc.A, ap.1, sector 3

Tel: 0722.592.763

www.euro-credite.ro

www.diamant2000.ro

broker credite ºi leasing

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

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

! PIRAEUS BANK 
ROMANIA
Bd. Carol I, nr. 34-36,
sector 2
Tel: 303.69.69
www.piraeusbank.ro
office@piraeusbank.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

FARMACII
NON-STOP

SECTOR 1

! ALICAT
Bd. Aerogarii, nr. 32
Tel: 232.41.99

! M
Str. Piatra Morii, nr. 17
Tel: 224.51.95, 224.51.94

! SENSI BLU
Str. P-ta Garii de Nord, nr. 2,
sector 1
Tel: 212.72.54
www.sensiblu.com

SECTOR 2

! DAMI-MAR
Sos. Colentina, nr. 1, bl. Zig-
Zag
Tel: 242.52.90

! FARMADEX
Calea Mosilor, nr. 280
Tel: 211.95.60
www.farmadex.ro

! FLORA
Bd. Basarabia, nr. 55
Tel: 255.50.72

! SENSI BLU
ªos. Colentina, nr. 55,
bl. 83, Tel: 243.00.19
www.sensiblu.com

SECTOR 3

! DONA
Calea Vitan, nr. 199
Tel: 344.26.17
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! PERMAFARM
Bd. Camil Ressu, nr. 4
Tel: 344.63.50

! PHARMA PLANT
Calea Calarasi, nr. 133
Tel: 327.75.47

! SENSI BLU
Bd. 1 Decembrie 1918,
nr. 31-33
Tel: 345.23.97
www.sensiblu.com

! TITAN
Bd. Nicolae Grigorescu,
nr. 20, Tel: 340.21.02

SECTOR 4

! A&T FARMEXIM
Sos. Oltenitei, nr. 218, bl. 1
Tel: 332.15.51

! ORBIT 93
Calea Vacaresti, nr. 238
Tel: 330.63.90

! SENSI BLU
Bd. Constantin Brânco-
veanu, nr. 114, bl. M1,
Tel: 460.30.59
www.sensiblu.com

SECTOR 5

! HELP NET
Calea 13 Septembrie, nr.
126, bl. p34
Tel: 411.95.74

! PHARMALINE 
PANDURI
Sos. Panduri, nr. 29-31
Tel: 781.38.61, 0788.384.804

SECTOR 6

! ORIZONT
Str. Drumul Taberei, nr. 18,
sector 6, Tel: 413.25.55

! REMEDIO
CRANGASI
Calea Crangasi, nr. 30
Tel: 221.40.88

FOOD STOPS

! CLATITE 131
Bd. Dacia, nr. 129, sector 2
Tel: 211.51.08, 619.25.34
Aici gasiti clatite simple,
clatite cu branza sarata cu
marar sau cu branza dulce
cu stafide, clatite cu ciocolata
sau vanilie si clatite cu gem.
Preturi bune, non-stop.

! CUPTORUL 
CU LEMNE
Bd. Pache Protopopescu,
nr. 71, sector 2
Tel: 252 44 93
Multe feluri de pizza coapta
pe vatra, cu blat subtire si
pufos si cu o perioada rela-
tiv scurta de pregatire.

! DINEª 1 - ROND 
COSBUC
Piata Regina Maria, sector 1
Tel: 3387200
www.dines.ro
Rotiserie, Shaorma, Clatite,
Inghetata, Cofetarie

! DINEª 3 - 
FOIªORUL DE FOC
Piata Foisorul de foc, nr. 1,
sector 2
Tel: 2520634, www.dines.ro
Rotiserie, Shaorma, Clatite,
Inghetata, Cofetarie

! DRISTOR KEBAB
Bd. Camil Ressu nr.1, sector
3, Bucureºti, Tel: 346.81.00,
0728.068.168
www.dristorkebab.ro
Cea mai celebrã ºaorma
din Bucureºti. Locul
unde gãseºti ºaorma
proaspãtã non-stop ºi
pentru a te bucura de
ea trebuie sã stai la coadã
ºi noaptea la ora 3.

! GREGORY'S 
ROMANÃ
Bd. Magheru, nr. 32-34,
sector 1, Tel: 312 26 13
In piata Romana, la
coloane. Program non-stop.

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

www.gregorys.ro
In Piata Victoriei, pe colt,
vizavi de BNR.

! LA MATACHE
Str. Haralambie Botescu, 
nr. 2, sector 1
Tel: 310 73 27 / 310 73 37
www.lamatache.ro
ªaorma de vitã/pui, ºniþel,
aripioare, hamburgeri, frip-
turã, frigãrui ºi altele.

! LA PAPA 131
Bd. Dacia, nr. 118, sector 2
Tel: 619.25.34
www.cemancamazi.ro
La Papa 131 este un fast
food ce vine pe piata cu o
oferta inedita de specialitati
preparate din carne de pui,
salate, garnituri. Delicioasele
produse oferite sunt
proaspete si satioase.
Preturile cam piperate dar
programul este non-stop.

! LA PUICUTE
Str. Tunari, nr. 5, sector 2
Tel: 610.3242, 0788.198.819
Daca esti in zona Eminescu
- Tunari si cauti preparate
din pui (pui la rotisor, saor-
ma, gratar, snitel, s.a.)
opreste la puicute! Punct de
reper: benzinaria rotunda.
Preturi foarte bune si servire
rapida. Recomandarea
noastra: meniu snitel cu
cartofi prajiti. program pânã
la ora 21.
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GPL

! AUTOGAZ 
ROMANIA
Str. Toporasi, nr. 2, sector 5
Tel: 021-450.09.64,
0788.417.085
Instalatie GPL Tomasetto
secvential euro 4 pentru
Logan, Solenza, Supernova,
Clio, Aveo

!G&G AUTOSERVICE
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 113
instalatii GPL, preturi atractive.
marci: Marini, BRC, Tomasetto
montaj gratuit, garantie 18
luni, calitate garantata.
instalatii auto GPL Dacia
Logan, Daewoo Matiz,
Cielo, Nubira etc.

! ULTRA GAZ
Str. Colnicului, nr. 2, sector 4
Instalatie GPL secventiala pt.
Euro 3 si euro 4 Milano. Este
o instalatie folosita pentru ma-
sinile cu injectie multipunct.
Aceasta garanteaza moto-
rului o pierdere minima de
putere in comparatie cu sis-
temul traditional de GPL

! MAJORE 
INTERNAZIONALE
Sos. Chitilei, nr. 83, sector 1
Tel: 668.07.56, 668.07.58
www.majore.ro
Distribuitor al companiilor
Lo-Gas, Bigas, Landi,

Lovato, Autronic,
Motorscan, Actia si Romatic
(importul, comercializarea,
distributia si montarea
instalatiilor auto de gaz
pentru autoturisme).

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

! BT LEASING 
TRANSILVANIA
Str. Putul lui Zamfir, nr. 15,
sector 1
Tel: 208.94.22, 208.94.23
www.btleasing.ro
Operatiuni de leasing,
persoane fizice si juridice
pentru autoturisme
romanesti si straine
(orice marca); noi si
second hand

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

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

! MIDAL LEASING
Sos. Pantelimon, nr. 111A,
sector 2
Tel: 256.90.29
www.midal-leasing.ro
office@midal-leasing.ro

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

! MOTOR INVEST
Str. Iuliu Maniu, nr. 8A,
sector 6, Tel: 031.229.2000,
0788.145.280, 0747.413.476,
0728.111.00
www.motorinvest.ro

! MOTORACTIVE
Str. Sf. Vineri, nr. 29, et. 2,
sector 3, Tel: 317.74.44
www.motoractive.ro
general@motoractive.ro

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

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

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

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

! UNICREDIT 
LEASING
Calea 13 Septembrie, nr. 90,
sector 5, Tel: 403 44 11
www.unicreditleasing.ro
office@unicreditleasing.ro

! VOLKSBANK 
LEASING ROMANIA
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.
17 - 21, et. 2, sector 1
Tel: 204.44.49, 204 44 44, 
www.vbleasing.ro

PARBRIZE

! A.G.E.R. SERVICE
Calea ªerban Vodã, nr.
231A, sector 4
Tel: 335.97.56, 335.97.59
www.agerservice.ro
Geamuri Auto Originale.
Service geamuri.

! CARGLASS 
GROUP
Bd. Basarabiei 250, sect.3
Tel: 0740.055.066,
0788.055.066, 0723.055.066
www.carglass.com.ro
info@carglass.com.ro
Comercializeaza paravanturi
pentru toate marcile auto si
folie auto autorizata RAR

GPL, LEASING, PARBRIZE

www.autospot.ro

Ai o problemã?
www.autospot.ro/forum

Cele mai       interesante
discuþii pe teme auto
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! EST CLASS
Aleea Fetesti, nr. 6-12, bl.
I26, ap. 126, sector 3
Tel: 0723.301.153
Repara parbrize (ciobituri,
sparturi) inclusiv la domicili-
ul clientului

! GIMAROM
Str. Albac, nr. 21, sector 1
Tel: 230.22.55, 230.22.33
www.gimarom.ro
Schimbari parbrize orice tip
de autovehicul

! MARVIS AUTO 
CONCEPT
Sos. Colentina, nr. 304,
sector 2
Tel: 0723980884
piese de schimb noi ºi sh,
parbrize, lunete, laterale,
folii auto, extinctoare, veste,
truse medicale

! OLIMPIA 
AUTOGLASS
Str. Fundeni, nr. 215,
sector 2
Parbrize ºi geamuri auto

! ROBUSTA PROD 
COM
Bd. Ferdinand, nr. 2
Tel: 253.04.71, 253.80.18,
0722.222.316, 0788.422.941
www.robusta.ro
O gama larga de geamuri
auto(lunete, parbrize, gea-
muri laterale) si accesorii.

PIESE ªI ACCESORII

SECTOR 1

! AL PADRINO
Str. Nicolae Balcescu, nr. 7,
sector 1
Tel: 312.55.90, 312.47.36,
313.17.87
www.alpadrino.ro
alpadrino@easynet.ro

! APCO ROMANIA
Bd. Marasti (Complex ROM-
EXPO, Pavilion 3/B1), nr. 65-
67, sector 1
Tel: 317.03.72, 317.03.73
www.apco.ro
piese@apco.ro
Piese si accesorii: amorti-
zoare, parti de frane, piese
pentru puntile camioanelor,
piese pentru vehicole
japoneze, sisteme de evac-
uare. Consumabile auto:
curele pentru vehicole, ele-
mente de iluminare si acce-
sorii, filtre, produse pentru
vehicule, rulmenti si pompe
de apa, uleiuri si vaseline,
unelte si scule pentru garaj.

! ASPAD COM
Str. Zeletin (zona Romaero
Baneasa), nr. 12A, sector 1
Tel: 233.30.11, 233.30.12,
233.30.13
www.aspad.ro
aspad@aspad.ro
Importa si distribuie: becuri

auto, adezivi, etansanti,
antifoane, masticuri si dis-
pozitive specializate pentru
intretinerea si repararea
caroseriilor auto

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL - 
TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1
Tel: 202.91.48 / 49, 0740
305 001, 0740 305 919
www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augsburg.ro
Importator si distribuitor de
piese auto pentru autotur-
isme europene si japoneze,
inclusiv autoutilitare si
camioane.

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

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

! AVANTTI UNO
Sos. Chitilei, nr. 9, sector 1
Tel: 668.23.68, 0744.511.146
Vinde piese noi si second

hand pentru "Fiat", "Lancia",
"Alfa Romeo", radiatoare si
esapamente pentru toate
marcile.

! BENNETT AUTO
Str. Maior Al. Câmpineanu,
nr. 1, sector 1, Tel: 223.29.57
Mercedes, Fiat, Vw,
Peugeot, Ford, Volvo, BMW,
Audi, Opel, Renault, Citroen,
Daewoo

! DUNAVA COM 
IMPEX
Str. Hatmanul Arbore, nr. 11,
sector 1, Tel: 230.83.54

! EUROTRONIC
Str. Grigore Cobalcescu, nr.
55, sector 1, Tel: 316.21.90
www.eurotronic.ro
Distribuitor si importator
piese auto: filtre auto, pla-
cute, saboti, discuri, seg-
menti, cuzineti, pistoane,
pivoti, rulmenti

! IPSO DACIA/ 
RENAULT
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.
145, sector 1, Tel: 208.27.55
www.ipso.ro
IPSO comercializeaza toata
gama de piese de origine
Dacia, Renault si Nissan:
elemente de intretinere si
uzura, uleiuri, elemente de
mecanica si caroserie cat si
o gama larga de accesorii.
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! ISTIN
Str. Grigore Alexandrescu,
nr. 34, sector 1
Tel: 031-402.51.72
www.accesoriiauto.com.ro
office@istin.ro

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

! MC MOTORS
Bd. Aerogarii, nr. 38, sector 1

SECTOR 2

! CRUSEM 
PROD-IMPEX
Str. CEAIKOVSKY, nr. 9,
sector 2, Tel: 230 79 12

! AL PADRINO
Str. Stefan cel Mare, nr. 17,
sector 2

Tel: 210.21.90, 210.24.90
www.alpadrino.ro
alpadrino@easynet.ro

! ASPERA 
TEKNOPLUS
Sos. Mihai Bravu, nr. 191A,
sector 2, Tel: 327.68.40
www.aspera-teknoplus.ro
Comercializeaza piese auto
originale, accesorii, anve-
lope pentru autoturisme
�Daewoo� si �Oltena�

! AUTONET IMPORT
Calea Pipera, nr. 42, sector 2
Tel: 233.34.08, 233.34.09,
233.34.10, 233.38.60
www.autonet.ro
office@bucuresti.autonet.ro

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

! CARGO
Str. Mihai Eminescu, nr. 170,
sector 2
Tel: 210.48.17, 0788.296.105
Accesorii si cosmetice auto:
uleiuri, deodorante, chituri
auto, brelocuri; dealer tri-
unghiuri, truse, stingatoare
omologate RAR; vanzare
piese auto "Dacia" si marci
straine

! CENTRUM TRADE
Str. Rovine, nr. 4, bl. 57A, et.
1, sector 2
Tel: 212.33.99, 212.21.22
www.centrum-trade.ro
centrum.trade@b.astral.ro
Odorizante pentru inte-
rioare auto, produse de
igiena pentru autoturisme

! COMAUTO GROUP
Sos. Colentina, nr. 2,
sector 2
Tel: 252.63.75,
0722.302.235, 0722.355.796
Comercializeaza consuma-
bile in special pentru Dacia:
bujii, pivoti, platine, conden-
satori, acumulatori auto,
marcile: "Rombat",
"Caranda", "Bosch",
"Fulmen", "Zapp"; se ofera
garantie 1 an

! COMENZI AUTO
Str. Mihai Eminescu, nr. 121,
sector 2, Tel: 210.15.91
www.comenzi-auto.ro
Vinde detectoare radar
("Cobra", "Beltronics",
"Escort"), aditivi, accesorii si
cosmetica, piese auto (con-
sumabile auto, elemente
motor, suspensie directie)

! COMPOLI
Bd. Dacia, nr. 123, sector 2
Tel: 212.47.48,
0744.610.610, 0744.881.413
compoli@gmail.com
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vanzari, reparatii, recondi-
tionari electromotoare,
alternatoare auto si indus-
triale, japoneze, europene,
americane.

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

! LAND ATELIER
Str. Zidurilor, nr. 38, sector 2
Tel: 252.88.67
www.landatelier.ro
office@landatelier.ro
Importator direct de piese si
accesorii auto pentru LAND
ROVER si ROVER.
LAND ATELIER coopereaza
cu firma poloneza LAND
SERWIS - PIOTR KOWAL, pur-
tatoarea unei vaste experi-
ente in domeniul tunning-
ului si echipamentelor off-
road pentru LAND ROVER.

! MARVIS AUTO 
CONCEPT
Sos. Colentina, nr. 304,
sector 2
Tel: 0723980884
piese de schimb noi ºi sh,
parbrize, lunete, laterale,
folii auto, extinctoare, veste,
truse medicale

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

! TOP MOODY EXIM
Sos. Pantelimon, nr. 84,
sector 2
Tel: (021) 256-9862
www.becuriauto.3x.ro/

!WILL SMART AUTO
Sos. Colentina, nr. 298, 
sector 2, Tel: 0788 655 364

SECTOR 3

! ALGAE-X
Str. Burdujeni, nr. 5, bl. A14,
et. 3, ap. 10, sector 3
Tel: 667.19.02,
0745.04.92.57
www.algae-x.ro
Servicii curatare rezervoare,
sisteme pentru economisirea
combustibililor, sisteme
pentru masurarea con-
sumului de combustibil,
pasta pentru determinare
apa "Kolor Kut", pasta
masurare combustibili,
eliminatoare de apa, aditivi,
sisteme mobile curatare
rezervoare, sisteme polis-
are combustibili

! AUTO BILAL
Str. Victor Brauner, nr. 26,
sector 3, Tel: 345.20.60
www.autobilal.ro
bilal.motors@fx.ro

Piese de schimb, import
Germania, pentru autotur-
isme europene si japoneze

! AUTOKARMA 
Splaiul Unirii, nr. 221,
sector 3
Tel: 327.01.61, 69, 73
www.autokarma.ro

! AUTOPERUGIA
Bd. 1 Decembrie 1918, nr.
1G, sector 3
Tel: 624.19.24
www.autoperugia.ro
mecanica, electrica, service
roti, tinichigerie, spalatorie;
echipat cu aparat de
masurare si reglare
geometrie roti, echipament
specializat de diagnosticare
(Examiner Smart), analizor
gaze pentru motoare pe
benzina si opacimetru pen-
tru motoare diesel, stand
frana si testare amorti-
zoare, aparat de incarcare
a instalatiilor de aer condi-
tionat, utilaj de redresat
caroserii, cabina de pre-
gatire pentru vopsire, labo-
rator propriu de preparare
a vopselelor, gama com-
pleta de echipamente serv-
ice roti, statie completa de
spalare interior/exterior.

! EXMOBI COMPANY
Sos. Mihai Bravu, nr. 123-
135, bl. D11, sc. A, et. 3, ap. 11,
sector 3

Tel: 250.25.04, 0721.267.760
www.exmobi.ro
Comercializeaza filtre auto,
curele alternator, huse si
capace auto, huse volan,
claxoane, covorase

! HOFMANN 
ROMANIA
Calea Vitan, nr. 242, sector 3
Tel: 346.88.88., 346.88.00
www.autotech.ro
marketing@autotech.ro,
oferte@autotech.ro
Furnizor de solutii pentru
profesioniºtii din domeniul
auto, posesorii centrelor de
inspecþii tehnice ºi reparaþii
precum ºi al producãtorilor
sau importatorilor de vehicule.

! PIESE SI ACCESORII
Str. Matei Basarab, nr. 108,
sector 3, Tel: 326.21.63,
031.401.87.24
www.piesesiaccesorii.go.ro
Consumabile, elemente de
caroserie, faruri, stopuri,
semnale, acumulatori, jante
din aliaj sau otel, anvelope,
cosmetice auto, chei si
set-uri de scule

SECTOR 4

! AL PADRINO
Calea Serban Voda, nr.
280A, sector 4
Tel: 336.29.17, 335.46.48,
0720.297.742
www.alpadrino.ro
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! AUTO NESTI
Sos. Berceni, nr. 80, sector 4
Tel: 460.82.57
www.autonesti.ro

! BEEL DART
Sos. Giurgiului, nr. 117, bl. 4,
sc. 7, et. 7, ap. 221, sector 4
Tel: 451.20.92, 0741.151.531,
0722.151.531
www.bariereauto.ro
office@bariereauto.ro
Distribuie si instaleaza
accesorii auto (panouri
comanda si control, control
cheie, control proximitate,
control radio, control tas-
tatura, elemente sem-
nalizare si siguranta);
bariere auto, sisteme par-
care, blocaje auto

! CARRA IMPEX
Str. Meridianului, sector 4
Tel: 334.36.36
carra2000@gmail.ro

Vanzari piese auto orice
marca. Tractari auto.
Manopera gratuita pentru:
schimb ulei, filtre, discuri si
placute de frana. Preturi
speciale pentru parcuri
auto.

! ITALO TRACIA CO 
PRODCOM
Bd. Marasesti, nr. 5, sector 4
Tel: 335.21.70, 336.29.33,
0788.387.470
Importator si distribuitor
autorizat accesorii auto
"Lampa" si "Staplatis"; lan-
turi antiderapante, capace,
scaune, oglinzi retrovizoare,
schimbatoare de viteza,
manete si cosmetice auto

! MEDCHIM 
BUCHAREST
Calea Serban Voda, nr. 193,
sector 4
Tel: 335.00.70, 335.00.29,

0744.500.623
www.carack.ro
info@medchim.ro

! SIMPA TOP 
SERVICES
Str. Iriceanu, nr. 11, sector 4
Tel: 0722.723.509
www.pieseauto.lx.ro

SECTOR 5

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

! REMILI SERVICE
Str. Bucuresti-Magurele, nr.
121, sector 5
Tel: 420.46.79, 0722.343.042
Distribuitor piese auto sec-
ond-hand "Renault" 5, 9, 11,
20, 21, 25, "Trafic", "Espace",

"Laguna", "Safran",
"Citroën", BX, XM; montaj si
garantie 3 luni

SECTOR 6

! AL PADRINO
Str. 1 Mai, nr. 26A, sector 6
Tel: 402.88.48, 413.53.20,
0720.297.743
www.alpadrino.ro

! ANDA TRADING
Bd. IULIU MANIU, nr. 79, bl.
B1, sector 6
Tel: 434 06 37

! ASTRA SERVICE
Str. Uverturii, nr. 100, sector 6
Tel: 031 805 63 26, 
0724 455 687
piese auto import stoc ºi
comenzi

! ATP EXODUS
Bd. Iuliu Maniu, nr. 310A,
sector 6
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Tel: 311.51.82, 031.805.63.62,
031.805.63.63
www.atp-exodus.ro
Piese pentru motor,
ambreiaj, directie, trans-
misie, componente de
franare si rulare axe, sus-
pensie, componente cabi-
na, piese pentru sistemul
electric, elemente de cuplare
remorci si semiremorci

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL - 
MILITARI
Sos. Centura, nr. 5-6, sector 6
Tel: 305.06.30, 0740.305.003
www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro
Importator si distribuitor de
piese auto pentru autotur-
isme europene si japoneze,
inclusiv autoutilitare si
camioane.

! DANIVAL SERVICE
Str. Cetatea de Balta, nr. 74,
sector 6, Tel: 0724.306.682,
0722.516.654, 0723.267.434
www.danivalservice.ro
danival@danivalservice.ro
Vinde acumulatori auto si
amortizoare, anvelope, ele-
mente de caroserie, bendix-
uri, articulatii homocinetice,

ambreiaje, discuri de frana,
pompe de apa, tobe de
esapament, piese de
schimb, alarme auto

! ELIT
Bd. Iuliu Maniu, nr. 171B,
sector 6, Tel: 318.05.81
www.elit.ro

! EURIAL INVEST - 
PEUGEOT
Bd. Iuliu Maniu, nr. 572-
574, sector 6
Tel: 207.77. 09
www.eurialmilitari.ro
Service. Piese de schimb de
origine Peugeot

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

! MATTRIX DESIGN
Str. Ghercu Constantin, nr.
5, sector 6
Tel: 232.81.90, 0723.035.019
www.mattrix.ro
Monteaza si vinde instalatii
climatizare auto "Diavia" si
instalatii frigorifice auto

! METEOR AUTO
Calea Crângas,i, nr. 60,
sector 6
Tel: 221.97.79, 0725.139.100
www.meteor.ro

!ROM GOLF TRANS
Str. Lt. Col. Marinescu C-tin,
nr. 1 bis, sector 6
Tel: 411.24.05, 410.44.68
romgolftrans@hotmail.com
Accesorii si aditivi auto;
importator si distribuitor
cosmetice si accesorii: ster-
gatoare parbriz toate tipurile,
antifurturi, huse interioare,
covorase si mochete; insta-
latii de aer conditionat;
becuri si proiectoare;
claxoane si sirene, compre-
soare si aspiratoar

! RUNE
Bd. Constructorilor, nr. 26,
sector 6
Tel: 316.56.57, 316.56.61
www.rune.ro
Piese auto, Anvelope,
Echipamente multimedia,
Uleiuri, Service Diesel,
Produse pentru service

RENT-A-CAR

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

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

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

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

SECOND HAND

! ALEX AUTO
Bd. Iuliu Maniu, nr. 220,
sector 6
Tel: 031.409.21.02,
0726.480.289
www.alexauto.go.ro
Parc auto, comercializeaza

autoturisme second hand,
import Germania: "Audi",
"BMW", "Ford", "Mercedes",
"Opel", "Volkswagen"; piese
de schimb

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

! AUTO FRANCE 
BUCURESTI
Sos. Pipera -Tunari, nr. 2c,
bl. corp c, sector 2
Tel: 243.24.08, 243.24.09
www.autofrance.com.ro
Autoturisme si utilitare de
ocazie importate din Franta(
se pot aduce si la comanda
in termen de aprox.3 sapta-
mani). Stoc permanent in
Romania 30 masini. Stoc
Franta aproximativ 400
masini. Garantie

! CITY CENTER
Str. Poligrafiei, sector 1
Tel: 224.47.38, 224.01.81
www.citycenter.ro
Vinde autoturisme second
hand marcile "Daewoo"
(Nubira, Matiz, Cielo);
"Audi", "BMW", "Citroen";
vanzari si in sistem leasing

! COMAUTO 
MERIDIAN
Str. Turnu Magurele, nr. 58-
60, sector 4
Tel: 334.44.44, 333.44.33
www.automeridian.ro
Vanzari auto second-hand
("Dacia" si alte marci din
import)

! COMPUTEST / 
AUTOTEST 2000
Splaiul Unirii - incinta targu-
lui Autovit (Vitan Barzesti),
nr. 450, sector 4
Tel: 492.10.75
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www.computest.ro
Computest 2000 este unicul
laborator computerizat de
testare auto din Romania.
Laborator privat si total
independent, a aparut in
Bucuresti in 2003, infintand
un centru de testari auto
computerizate in Brasov si
foarte curand in Iasi.

! DINMAR / 
DINMAR '94 SERV
Str. Vasile Stroescu, nr. 26,
sector 2
Tel: 252.11.19, 252.11.21
www.dinmarleasing.ro
ionut@dinmarleasing.ro
Vanzari in sistem leasing
autoturisme (orice marca)
noi si second hand; per-
soane fizice si juridice.
Leasing pentru imobile, uti-
laje industriale, medicale si

autoturisme (orice marca),
noi si second hand, per-
soane fizice si juridice

! PIT MOTORS
Bd. Iuliu Maniu, nr. 15,
sector 6
Tel: 401.10.99
www.pitmotors.ro
Vânzãri/achiziþii autove-
hicule rulate

! PORSCHE 
BUCURESTI NORD / 
WELTAUTO
Sos. Pipera Tunari, nr. 2
Tel: 208.37.21, 208.37.86,
208.37.87, 208.37.05
www.porsche.ro
WELTAUTO este marca
Porsche Romania a autove-
hiculelor de ocazie. Skoda,
Volkswagen, Seat, Audi  ºi
Porsche.

! ROMCAR MOTORS
Str. Parcului, nr. 55-57, sec-
tor 1, Tel: 316.04.00
www.romcarmotors.ro
Importator "Ford" si
"Mazda"; vanzari auto sec-
ond hand marcile "Ford" si
"Mazda"

! SERUS
Sos. Timisoara, nr. 60E, sec-
tor 6, Tel: 444.08.03
www.serus.ro
Serus-concesionar bimarca
"Renault"-"Nissan", comer-
cializeaza intreaga gama
de autovehicule si autoutil-
itare noi si second hand; 

! TOP CARS
Sos. Pipera, nr. 26, sector 1
Tel: 232.52.66,
0722.292.382, 0722.905.000
adrian@topcars-pipera.ro

SERVICE

! ADRAS OLTENIÞEI
Sos. Olteniþei, nr. 35-37,
sector 4, Tel: 332.14.53
www.adras.ro
service auto Dacia (garantii,
post-garantii, constatari daune,
ITP), montari accesorii

! ASKO INTERNA-
TIONAL - SERVICE 
HONDA
Calea Giulesti, nr. 177,
sector 6, Tel: 221.20.28
www.hondaauto.ro

! ATS PIPERA 
reparator agreat Citroen
Sos. Pipera, nr. 41, sector 1
Tel: 232.01.82, 232.04.61
www.citroen.ro
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! AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
QUICK SERVICE - 
COLENTINA
Str. N. Apostol, nr. 2-4,
sector 2, Tel: 240.97.25
www.augsburg.ro
Service - Importator si
distribuitor de piese
auto pentru autoturisme
europene si japoneze,
inclusiv autoutilitare si
camioane.

! AUTO CENTER
Str. Gr. Alexandrescu, nr.
59, sector 1
Tel: 312.88.73, 312.88.71
www.acb.ro
Ofera o gama diversificata
de piese auto si service in
toate sediile sale - Daewoo.

! AUTO CENTER
Str. Venerei (Calea Mosilor),
nr. 12, sector 2
Tel: Service: 210.35.79 /
Vanzari: 210.84.41
www.acb.ro
Service si dealer autorizat
Daewoo., Ofera o gama
diversificata de piese auto
si service in toate sediile sale.

! AUTO CLASSIC 
FORUM
Bd. Ghencea, nr. 134,
sector 5
restaurãri maºini ºi motoci-
clete clasice

! COM NICO SERV
Bd. Iuliu Maniu, nr. 594,
sector 6
Tel: 9635, 352.86.12
www.comnicoserv.ro
Mecanica, Verificare amor-
tizoare, Tinichigerie,
Vopsitorie, Geometrie roti

! DACOSERV - 
SERVICE DACIA
Bd. Preciziei, nr. 4, sector 6
Tel: 317.09.86, 316.02.84
www.dacoserv.ro
Dealer Dacia. Service. ITP.
Piese de schimb

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

! IPSO
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.
145, sector 1, Tel: 208.27.27
www.ipso.ro
service specializat Dacia,
Renault ºi Nissan

! MIT MOTORS INT
AVIATORILOR
Bd. Aviatorilor, nr. 17, sector 1
Tel: 222.72.51, 222.79.60
www.mit-motors.ro
service Mitsubishi

! MIT MOTORS INT 
MANOLESCU
Str. Nicolae Manolescu, nr.
21, sector 5
Tel: 222.52.73
www.mit-motors.ro
service Mitsubishi

! PITT STOP
Sos. Mihai Bravu, nr. 102A,
sector 2
Tel: 252.68.81, 252.68.82
www.pittstop.ro
service pentru maºini 
americane

! SIRCROM
St. Titus nr. 27, sector 4
Tel: 0723.265.305
reparaþii tinichigerie pentru
orice tip de maºinã, vopsi-
torie, laborator propriu de
vopsele 

SPÃLÃTORII

SECTOR 1

! A.G. GROUP
Calea Griviþei, nr. 184B, sec-
tor 1, Tel: 223.40.92

! CHARLIE 89
Str. ZELETIN, nr. 21

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

! MOL ODAI
Sos. Odãi, nr. 425-431

! SAGITAR
Str. Bucurestii Noi, nr. 28

! SPALATORIE 
AUTO DE LUX
Bd. Aerogãrii, nr. 42

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

! VENUS MA '99
Bd. Bucurestii Noi, nr. 129,
sector 1
Tel: 0744859214

SECTOR 2

! 2 KAPPA
Sos. Iancului, nr. 122
Tel: 653.33.63

! AGIP
Str. Barbu Vacarescu, nr. 16b
Tel: 3321520

! CAMBERRA 
TRANS
Aleea Titu Maiorescu
Tel: 0722 342 233

! CONSY COM
Str. Ferdinand, nr. 79
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Tel: 021.252.80.13,
0744.752.269

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

! IMPACT AUTO 
SERVICE
Sos. Colentina, nr. 417
Tel: 0723 713 052

! MASTER PH 
SERVICE
Bd. Basarabia, nr. 60
Tel: 324.95.78

! PITT STOP
Str. Mihai Bravu, nr. 102A
Tel: 252.68.81, 252.68.82

! R&T SERVICE
Str. Viitorului, nr. 183

! UNIVERSAL 
SERVICE
Calea Moºilor, nr. 140
Tel: 3153325

SECTOR 3

! TEO CONSULT
Str. Câmpia Libertãþii,
nr. 35-37, Tel: 324 61 08

! MAGIC WASH
Str. Brânduºelor, nr. 6B
Tel: 0722.453.767

! PICOLO TRADING
Calea Dudeºti, nr. 161

! SIVECO AUTO
Splaiul Unirii, nr. 289A
Tel: 0744565007

! SPALUX AUTO
Sos. Dudeºti-Pantelimon,
nr. 23 a, Tel: 334.76.22

SECTOR 4

! AGIP TIMPURI NOI
Calea Vãcãreºti, nr. 132-134
Tel: 330.26.69

! ELISAN SERVICE
Str. Luica, nr. 28
Tel: 629.00.28

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

SECTOR 5

! ALESSIA BUSINESS
Sos. Alexandriei, nr. 130A
Tel: 420 84 77

! GRAND HOUSE
Sos. Antiaerianã, nr. 51
Tel: 0723773773

! MARINVEST 
TRADING COMPANY

Str. Mihail Sebastian, nr. 90

Tel: 0721823772

! VALMAR 2000
Sos. Panduri, nr. 71

Tel: 0745023637

SECTOR 6

! ASTRON PROCOM
Str. Lujerului, nr. 40

Tel: 0723631461

! AUROSIM SERVICE
Str. Prelungirea Ghencea,

nr. 93p, Tel: 444.04.75

! AUTOCARWASH
Str. Lujerului, nr. 32-34

Tel: 0743333463

! EUROCLEANER 
TRADING
Str. Iuliu Maniu, nr. 6

Tel: 0722.636.400
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Ai permis?
Ce categorie îþi lipseºte?

Nu ai permis?
Ce mai aºtepþi?!

ªcoalã de ºoferi la standarde europene
021-324.61.08, 0729.SOFERI, 0729.PERMIS, 0729.SCOALA

www.nuampermis.ro
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ªCOLI DE ªOFERI

! ªCOALA TEO
� Str. Câmpia Libertãþii,
nr. 43, bl. MC3, sector 3
Tel: 324.61.08, 0727PERMIS
� Str. Olteniþei, nr. 244, bl.
86, sc. 2, et. parter, ap. 22,

sector 4
Tel: 324.61.08, 0724SOFERI
� Bd. Constructorilor, nr.
24, bl.19, sc.1, ap.2, sector 6
Tel: 220.77.45, 0720SCOALA
� St. Baba Novac nr. 9C,
sector 3, Tel: 031.1044356,
0728.778.376
www.nuampermis.ro

TAPIÞERII

! AUTOTEX
Str. Ghita Serban, nr. 52,
sector 3, Tel: 345.21.89,
Importator direct materiale
germane pentru tapiterii
originale "Mercedes",
"BMW", "VW", "Ford", "Opel",
"Audi", "Skoda"; producator
huse auto pentru orice tip
de masina (inclusiv autobuze,
tir) din stoc sau la comanda

! DU-RO SERVICE 
AUTO
Str. Luicã, nr. 120, sector 4
Tel: 0722235, 0722 246 890
tapiterie pentru toate tipurile
de masini

! ILMAR PROD'97
Sos. Andronache, nr. 168,
sector 2, Tel: 0723489405
Capitonari plafoane, usi auto,
reparatii scaune si tapiterii

! MOBILUX VV
Bd. Pache Protopopescu,
sector 2
Tel: 0744188664, 252 29 89
tapiterie scaune, plafoane
si usi; huse si prelate

! TUICOM
Calea Moºilor, nr. 96, sector 2
Tel: 311 22 07, 0723659580
Reparatii pentru tapiterii
auto; confectioneaza huse
auto; capitonari usi

TAXI

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

! ARGIROM
Tel: 9681/0723-329-681

! COBALCESCU
Tel: 9451, 0723.009.451,
0723.399.451

! MERIDIAN
Tel: 9444, 9888,
0723.344.433, 

! MONDIAL
Tel: 9423, 0721.387.388, 

! PEROZZI
Tel: 9631, 0722.963.063,

0723.963.963

! PROFTAXI
Tel: 9422, 0723.297.108,

0745.018.602

! RODELL
Tel: 9415, 0723.399,

0744.669.415

! SPEED
Tel: 0723.300.322, 9477,

9488, 9481, 0740.109.477

! TAXI 2000
Tel: 9494, 0722.949.494,

0723.949.494

! TAXI AS
Tel: 0723699581, 2426143,

9435, 0723-399.435

TRACTÃRI

! TEO TRACTÃRI
Tel: 324.61.08, 0724SOFERI

Tractãri auto 

! B&D TRACTÃRI 
Tel: 0726.776.675

www.bdtractariauto.ro

! ªAMA SERVICE
Tel: 0722.515.050

Tractãri auto NONSTOP. 

www.samaservice.ro

TUNING

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

! AL PADRINO
Str. Stefan cel Mare, nr. 17,
sector 2, Tel: 212.12.67
www.alpadrino.ro
Accesorii 4x4 pentru mãrci
europene, japoneze,
coreene, americane
Unic importator Winbo în
România

! CODE ALARM
www.car-tuning.ro
255.01.66, 0722.564.830
Tuning, car kit, jante ºi
anvelope, sisteme de navi-
gaþie, instalaþii Xenon,
accesorii concediu

! LUX ACUSTICA
www.luxacustica.ro
Calea Floreasca nr.159
Tel: 316.85.55
Audio & Navigaþie auto

! FULLLEATHER
Str. Sergent Moise
Constantin nr. 18
0722.611.116, 0723.611.116
www.fullleather.ro
Piele naturalã pentru 
autoturisme

www.autospot.ro
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VOPSELE

! CARSYSTEM 
ROMANIA
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6
Tel: 317.02.40, 0741.357.833
www.carsystem.ro
Produse profesionale pen-
tru vopsitorii auto.

! GENOLUX 
(LABORATOR)
- Str. Viitorului, nr. 182, sec-
tor 2, Tel: 0722.482.474
- Str. Cutitul de Argint,
nr. 1, sector 4, 0740.312.328
- Calea Vacaresti, nr. 209,
sector 4, Tel: 0788.923.774
- Splaiul UNIRII (Complex
AUTOVIT; Birou S3, S4), nr.
450, sector 3
Tel: 344.07.09, 0788.923.775
Vopsele auto-moto-velo,
metalizate-perlate-nemetal-
izate, vopsele industriale,
accesorii vopsitorie auto
(optional in spary).
Creion corector diferite culori,
polish la culoare, solutie spalat
si ceruit, solutie lustruit supra-
fete metalice, ceara lichida
universala, pasta abraziva,
pasta polischat, etc.

! GEOSERV & 
ANDA SERV
Str. Moinesti, nr. 30, sector 6
Tel: 778.02.83, 444.01.09
Vanzari piese auto import,
accesorii, cosmetice auto,
filtre, bujii, becuri, aditiv, curele;
vopsele auto marca "Dupont",
"Policolor", "Kober"; materiale
pentru vopsitorie auto: lacuri,
diluanti, aditivi, chituri, grun-
duri, masticuri, degresanti,
abrazive; imbuteliaza vop-
sea la spray orice culoare

! MIRA COLOR
Str. Viitorului, nr. 182
Tel: 210.73.33, 0723.405.684
Laborator Vopsele Auto

! TOP LAC ROMANIA
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6
Tel: 319.17.14 (int. 15),
0741.236.878, www.toplac.ro
Echipamente si accesorii pen-
tru vopsire, utilaje si masini spe-
cifice activitatii de vopsitorie.

VULCANIZÃRI

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

! BORA PREST SERV
Bd. Pantelimon, nr. 36A,
sector 2
Tel: 0723599655
Vulcanizare, îndreptat jante,
echilibrãri roþi

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

! STOYK COMPANY
ªos. Fundeni nr.179B
Tel: 021-240.32.80
0722.286.420
Service roþi ºi vânzãri anve-
lope noi ºi second hand
geometrie, vulcanizare

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

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

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

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

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

Preþul unui SMS este de doar 0,9$/¤ (Vodafone/Orange)
Foliile sunt autorizate R.A.R., nu veþi avea probleme cu Poliþia!

CONCURS

www.autospot.ro

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

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

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

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

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

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

mai multe detalii pe www.expertdetailing.ro/spot






