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A trecut vara, a trecut noua taxã
de poluare ºi s-a umplut România
de maºini aduse pe-o cãciulã de
euro din Germania. Acum tot
românul „pasionat“ are câte 2-3
maºini care adunã praful ºi
blocheazã trotuarele din faþa
blocurilor. Ca o consecinþã
fireascã, toatã lumea îºi vinde
maºinile (mai) vechi ºi iatã cum la
fiecare 5 maºini una are o hârtie
sau un autocolant cu „de vânzare“
lipite în geam.

Bucureºtiul a devenit un târg
ambulant de maºini, orice parcare
sau trotuar din centru fiind invari-
abil populat cu diverse exponate
de acest tip. Mai deranjant este
însã modul cum unii negustori
înþeleg sã-ºi prezinte oferta:
„DE VÂNZARE. Tel. 0712.345.678“.
Atât. Fãrã specificaþii, fãrã preþ,
fãrã nume, fãrã nimic.

Bine, aº putea sã înþeleg o astfel
de abordare în cazul unei maºini
cu adevãrat unice, unui proiect de
tuning special sau unei maºini de
epocã. Acolo ar fi vorba despre un
public avizat, un anunþ pentru
cunoscãtori. Persoana interesatã
se presupune cã are deja destule
date despre produsul aflat în vân-
zare încât sã se bucure de ocazia
de a-l putea achiziþiona ºi sã
formeze imediat numãrul de
telefon al vânzãtorului.

Cu toate astea, în 99% din cazuri
nu este vorba despre aºa ceva.

Este vorba despre maºini de serie,
pe care le vezi toatã ziua pe strãzi,
cu nimic mai bune sau mai
proaste ca cele din jurul lor. ªi
atunci de ce sunt învãluite în atâta
mister? De ce nu pot sã aflu eu, ca
potenþial cumpãrãtor ºi preþul
„uºor negociabil“ cerut. De fapt vor
sã vândã maºina aia sau nu?

Care e scenariul vânzãtorului: Eu,
interesat fiind, sun la numãrul de
telefon ca sã aflu specificaþiile ºi
preþul. El îmi spune (pe banii mei)
ce putea sã fi scris pe hârtia aia
din geam, apoi ajungem la preþ.
Aici, avem douã variante: 1. îmi
aruncã un preþ foarte mare, care
dacã era pe anunþ nu aº mai fi
sunat, sau 2. îmi cere sã îi zic eu
cam cât cred eu cã ar face. Practic,
în loc sã cumpãr un bun aflat în
vânzare, stau pe banii mei sã îl
evaluez eu, pentru cã cel care se
pretinde a fi vânzãtor sã strâmbe
din nas spunând cã e cam puþin...

E o lume întoarsã pe dos. Nu pot
sã nu mã întreb cum ar fi ca în
toate domeniile de activitate sã se
procedeze în acest fel. Cum ar fi ca
atunci când mergi la supermarket
sã-þi faci cumpãrãturile, produsele
aflate pe rafturi sã nu aibã preþuri
sau specificaþii, iar dupã ce le pui
în coº ºi ajungi la casã, casiera sã
te mãsoare superior din priviri:
„hmm... spuneþi-mi, dvs. cam cât
aþi da pe aceste roºii?“.

Mircea Popa

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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Noul Ford Ka în primele fotografii
Ford a rupt în sfârºit

tãcerea în legãturã cu noua
generaþie Ka, ce va apãrea în
showroom-uri la finele anului
curent sau începutul anului 2009
ºi va avea un preþ mai accesibil
decât „vãrul“ Fiat 500.  

Construit pe aceeaºi plat-
formã cu Fiat 500, noul Ka se va
remarca prin manevrabilitate
superioarã, materiale mai cali-
tative ºi un design cu totul
nou, în spiritul „kinetic
design“ al mãrcii. În plus,
noua generaþie a modelului
mini de oraº va avea acelaºi
tip de anvelope ca ºi Fiesta.

Gama de motorizãri va
include, pentru început, doar
o unitate pe benzinã ºi una pe
motorinã. Propulsorul pe ben-
zinã are 1,2 litri ºi genereazã
68 de cai putere, în timp ce
dieselul va avea 1,3 litri ºi

dezvolta 73 de cai putere.
Motorul pe benzinã înlocuieºte
unitatea de 1.3 litri din gener-
aþia precedentã, fiind cu 21%
mai economic. Propulsorul
diesel consumã ºi el foarte
putin, 4,2 litri/100 km în
regim mixt.

Vor fi disponibile douã
versiuni de echipare, Ambiente
ºi Titanium, iar gama de dotãri
opþionale va include echipãri
noi, printre care ºi Bluetooth.

Noul Ka va fi produs la
fabrica Ford din Tychy, Polonia,
împreunã cu Fiat 500.

Kia a publicat primele foto-
grafii oficiale cu modelul Forte,
care înlocuieºte vechiul Cerato
ºi va crea concurenþã pe piaþa
europeanã berlinelor ca Ford
Mondeo ºi Volkswagen Passat.

Mai mare decât Cerato,
noul Kia Forte are 4.530 mm

lungime ºi 1.775 mm lãþime.
Gama de motorizãri va

include, la lansare, doar
douã unitãþi, una pe benzinã
de 1,6 litri cu 4 cilindri ce
genereazã 121 de cai putere
ºi consumã în medie 7,1 l/100
km, ºi un diesel de 1,6 litri

cu 128 de cai putere ºi con-
sum mixt de 6,1 l/100 km.
Ulterior va fi disponibil un
propulsor de top pe benzinã,
de 2,0 litri.

În gama de dotãri vor fi
incluse, standard sau opþional,
sisteme ca senzori de parcare,
buton de pornire fãrã cheie,
transmisie secvenþialã, sistem
multimedia cu navigatie ºi
display touch-screen, conexi-
une iPod ºi pachet bluetooth.
Echipãrile de siguranþã includ
airbaguri laterale ºi frontale,
precum ºi sistem de control
al stabilitãþii VDC.

Preþurile pentru noul Kia
Forte vor varia între 11.000 ºi
20.000 de euro.

Kia Cerato va fi înlocuit de Forte 
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Porsche a lansat în
România noua generaþie a
seriei 911, la showroom-ul din
Pipera-Tunari, în cadrul unei
conferinþe de presã. Cele
patru modele noi 911 Carrera
ºi 911 Carrera S (fiecare în
variante Coupé ºi Cabriolet) –
cu tracþiune clasicã pe roþile
din spate, oferã un standard ºi
mai ridicat de performanþe
dinamice datoritã noilor
propulsoare de 3,6 litri ºi 3,8
litri dezvoltate de cãtre fabri-
ca Porsche AG din Stuttgart. 

Prin introducerea, în pre-
mierã, a injecþiei directe de
benzinã pe o maºinã sport
Porsche, puterea maximã a
modelului 911 Carrera, cu
motorul de 3,6 litri, a crescut
cu 20 CP, ajungând la 345 CP,
iar puterea maximã a modelu-
lui 911 Carrera S, cu motor de
3,8 litri, a crescut cu 30 CP,
ajungând la 385 CP. 911
Carrera S Coupé atinge acum
o vitezã maximã de 302 km/h.
De asemenea, cuplul motor
dezvoltat de noile motoare
creºte cu 20 Nm faþã de versi-
unile anterioare, în timp ce

consumul de combustibil
rãmâne foarte economic: 9,8
litri/ 100 km. Toate modelele
Carrera consumã sub 11 litri/
100 km, respectând de aseme-
nea normele impuse de stan-
dardul de emisii poluante EU5. 

Noua generaþie a seriei
911 este disponibilã pentru
prima datã cu noua cutie de
viteze Porsche cu ambreiaj
dublu ºi ºapte trepte de
vitezã, care îmbunãtãþeºte
acceleraþia maºinii ºi reduce
semnificativ consumul de
combustibil.

Prevãzut cu o cutie de
viteze PDK în ºapte trepte,
Carrera S Coupé accelereazã
de la 0 la 100 km/h în 4,5
secunde, cu 0,2 secunde mai
rapid decât în cazul unei cutii
manuale cu ºase trepte. 

Preþul modelului standard
911 Carrera Coupé este de
71.981 Euro fãrã TVA, iar pen-
tru 911 Carrera S Coupé preþul
de pornire pentru echiparea
standard este de 80.836 Euro
fãrã TVA.

Porsche a lansat noua gamã 911

Niponii de la Nissan se
pregãtesc sã atace un seg-
ment în care concurenþa de-
vine tot mai acerbã, cu noul
model mini de oraº Pixo.
Acesta va intra pe piaþã din
primãvara anului viitor, dupã
lansarea oficialã din cadrul
Salonului Auto de la Paris, ce
se va desfãºura în luna
octombrie a acestui an. 

Pixo va avea dimensiuni
de 3565 mm lungime, 1600
mm lãþime, 1470 mm
înãlþime ºi 2360 mm ampata-
ment. Cu patru locuri ºi
cinci uºi, modelul va oferi
avantajul unui volum al port-
bagajului foarte competitiv

în segmentul A.
Noul model Nissan va fi

echipat cu un motor de 1,0
l, cu trei cilindri, cu consum
de combustibil ºi emisii de
CO2 foarte reduse. Motorul
va putea fi cuplat, opþional,
la o transmisie automatã cu
patru rapoarte.

Nissan va lansa Pixo în
primãvara anului 2009

www.autospot.ro
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Noul Renault Symbol în România

Proaspãt lansat, noul
Renault Symbol poate fi
comandat acum în România,
automobilul fiind oferit la
preþuri de la 7990 euro. 

Noua generaþie Symbol are
atuuri ca cel mai mic consum din
clasa sa (atât pentru benzinã
cât ºi diesel: 4,3 litri la 100 km
în ciclu mixt pentru motorul de
1,5 dCi 85 CP) ºi faptul cã este

singurul model din segment
care oferã ABS standard de la
primul nivel de echipare. 

Noul Symbol este disponibil
în trei versiuni de echipare,
Authentique, Expression ºi Privi-
lege, în timp ce gama motori-
zãrilor oferã douã variante pe
benzinã (1,2 16V 75 CP ºi 1,4
16V 98 CP) ºi douã diesel (1,5
dCi 65 CP si 1,5 dCi 85 CP). 

Echiparea Authentique
este destinatã motorizãrilor
1,2 16V 75 CP ºi 1,5 dCi 65 CP,
versiunea Expression
însoþeºte propulsoarele 1,2
16V 75 CP, 1,4 16V 98 CP, 1,5
dCi 65 CP ºi 1,5 dCi 85 CP, în
timp ce varianta Privilege este
rezervatã motoarelor 1,4 16V
98 CP ºi 1,5 dCi 85 CP.

Toamna trecutã, Salonul
Auto de la Frankfurt a gãzduit
douã premiere similare,
conceptele supermini
Volkswagen Up! ºi Toyota IQ,
care încã de atunci anunþau
concurenþã serioasã pentru
Smart. Versiunile de producþie
au întârziat pânã acum sã se
arate, însã Toyota IQ sparge
gheaþa. Maºinuþa a fost
testatã de jurnaliºtii japonezi,
iar prima galerie foto cu vari-
anta finalã a fost publicatã.

Modelul japonez are o
lungime de numai 3 metri,
ceea ce nu a împiedicat însã
producãtorii sã ofere spaþiu
interior pentru patru per-
soane. Poziþionarea ineditã a

scaunelor din spate oferã
pasagerilor o cãlãtorie con-
fortabilã.

Încã nu s-au eliberat
informaþii oficiale în legãtura
cu gama de motorizãri ºi în
legãturã cu preþurile, care

probabil vor gravita în jurul
sumei de 13.000 de euro.
Mai multe vom afla de la
producãtori odatã cu lansarea
oficialã din cadrul Salonului
Auto de la Paris, din luna
octombrie.

Toyota IQ - primele fotografii
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Renault Mégane III, în detaliu
Renault prezintã în pre-

mierã imaginile oficiale ºi
informaþii detaliate despre
noua generaþie a berlinei
Mégane, care se va înfãþiºa
„pe viu“ luna viitoare, la
Salonul Auto de la Paris. 

Berlina familialã are o
lungime de 4,30 m ºi un profil
dinamic, datorat consolelor
faþã ºi spate de mici dimen-
siuni, ampatamentului de
2,64 m, pavilionului înclinat ºi
punþilor late.În zona frontalã,
prizele de aer continuã liniile
blocurilor optice, completând
designul, în timp ce în zona
posterioarã forma blocurilor
optice în douã pãrþi facili-
teazã accesul la portbagajul
maºinii.

Elementele de decor
creeazã ambianþe diferite la
interior, în funcþie de nivelul
de echipare. Clienþii vor putea
opta între o ambianþã deschisã,
elegantã, orientatã cãtre
confort, ºi o ambianþã mai
închisã, cu o alurã sportivã.

Un avantaj pe care
mizeazã Renault este volumul
portbagajului, unul dintre cele
mai mari din acest segment
(405 l). De asemenea, noul
Mégane pãstreazã spaþiile

închise de depozitare de sub
podea, în partea din faþã a ma-
ºinii, introduse pe Mégane II.

Încã din momentul lan-
sãrii, noua generaþie dispune
de o gamã de motorizãri dCi
ºi TCe complet reînnoitã.
Motoarele dCi 85 CP ºi dCi
105 CP sunt completate de
motoarele dCi 90 CP ºi dCi
110 CP cu filtru de particule.
Motorul dCi de 160 CP CVM
ºi motorul dCi 150 CP CVA
vor completa în curând
aceastã ofertã.

La capitolul benzinã, oferta
va include motoarele 1.6 16v
de 100 CP ºi de 110 CP, motorul
2.0 16v de 140 CP ºi motorul
TCe de 180 CP. Propus cu o
cutie de viteze manualã în 6

trepte, motorul 2.0 16v va fi
completat de oferta cu trans-
misie continuu variabilã. Ulti-
mul sosit în gama de motoare
pe benzinã la Renault este
motorul TCe de 130 CP, care
va fi lansat în primãvara 2009.

În funcþie de versiuni,
motoarele vor putea fi asoci-
ate unor cutii de viteze ma-
nuale sau automate cu cinci
sau ºase trepte. Noul Mégane
va dispune de motoare com-
patibile cu biocarburanþi,
atât pentru bioetanol, cât
ºi pentru biodiesel.

La capitolul siguranþã,
noul Mégane este echipat cu
ABS cu repartitor electronic al
forþei de frânare, precum ºi
cu Asistenþã la Frânarea de
Urgenþã în versiunea de serie.
La aceste dispozitive se
adaugã, în funcþie de versi-
une, sistemul ESC (Electronic
Stability Control), care are
funcþia de control la subvirare
(CSV). Sistemul Renault de
Protecþie de generaþia a 3-a
(SRP3) combinã pretensiona-
rea dublã a centurilor, limita-
torul de efort ºi airbag-urile
adaptative cu camerã dublã.



SEAT Driver’s 
Edition

Atractive, economice, dar
mai ales sportive – acestea
sunt principalele atuuri ale
versiunilor Driver’s Edition ofe-
rite de SEAT pentru modelele
León, Altea ºi Altea XL. Cu
aceastã ediþie limitatã, SEAT
oferã clienþilor posibilitatea
de a alege între sportivitatea
ºi plãcerea de a conduce un
León ºi confortul unei Altea.

Atât León, cât ºi Altea
Driver’s Edition sunt disponi-
bile în varianta pe benzinã de
102 CP valabilã pentru nivelul
de echipare Reference. Oferta
de preþ pentru modelul León
1.6 MPI este de 12.190 € fãrã
TVA ºi 14.507 € cu TVA inclus.
Pentru Altea Reference 1.6
MPI de 102 CP, clienþii benefi-
ciazã de o ofertã de 12.550 €
fãrã TVA, respectiv 14.935 €,
cu TVA inclus.

În completarea acestei
oferte, SEAT a inclus ºi mode-
lul de familie Altea XL atât în
versiunea Reference, cât ºi
Stylance. Pachetul de dotãri
gratuite conþine: senzor de
parcare spate, geamuri fumurii
ºi jante de aliaj pentru ambele
modele.Versiunea Reference
beneficiazã ºi de comenzi
radio pe volan ºi 8 difuzoare,
în timp ce Versiunea Stylance
este echipatã cu un sistem
Bluetooth ºi comenzi telefon
pe volan.

Toate maºinile din aceastã
gamã vor avea inscripþionat
logo-ul Driver’s Edition.
Campania se va derula în
exclusivitate în perioada
15.09 - 31.12.2008 în
mediile centrale ºi locale.

www.autospot.ro
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Volkswagen Crafter,
disponibil în România

Crafter, modelul de vârf
din gama utilitarelor Volkswagen,
este disponibil în România cu
livrare imediatã din stoc.

Crafter este echipat cu un
motor 2,5 l TDI, ce dezvoltã
109 CP, 136 CP sau 163 CP ºi
încorporeazã tehnologia
Common Rail de ultimã gene-
raþie. Permite încãrcarea a
pânã la 5 europaleþi, la un
volum util de pânã la 17 m3.

Echiparea standard cu-
prinde sistemele ABS, EDS, ASR,
ESP ºi MSR, airbag ºofer, închi-
dere centralizatã ºi geamuri
electrice în cabina ºoferului.

La interior, Crafter oferã
un habitaclu spaþios ºi un loc
de muncã ergonomic.

Pe 15 septembrie, Skoda a
anunþat atingerea numãrului
de 1.000.000 de autovehicule
produse în fabrica sa din
Vrchlabi de la fuziunea cu
Volkswagen din 1991. Modelul
cu numãrul 1.000.000 fabri-
cat în Vrchlabi este o Škoda
Octavia Combi Elegance.

Uzina din Vrchlabi a fost
inauguratã în urmã cu o sutã
de ani. Din 1991 a produs
modelele Favorit, Forman,
Felicia, Felicia Combi, Van
Plus, Pick-up Fun, Fabia

Sedan, Octavia ºi prima gen-
eraþie Octavia Combi. În pre-
zent, uzina produce Octavia
Tour, Octavia Tour Combi,
Octavia ºi Octavia Combi.

„Producþia de vehicule
din Vrchlabi are o traditie
de un secol ºi intenþionãm sã
construim în continuare pe
bazele acestei experienþe
vaste“, afirmã Horst Mühl,
membru al Consiliului
Director al Škoda Auto,
responsabil pentru divizia
de producþie.

1 milion de maºini Skoda





Ford a lansat luna trecutã
cel mai mic crossover al
sãu, care însã nu face

deloc de ruºine tagma auto-
turismelor offroad. Ba chiar
din contrã, noul Kuga ridicã
ºtacheta în ceea ce priveºte
designul crossoverelor urbane.
Este suficient sã priviþi foto-
grafiile pentru a vã convinge
cã, prin realizarea acestui
model, cei de la Ford au reuºit
sã dea filozofiei „kinetic design“
o nouã dimensiune, pãstrând
în acelaºi timp reperele este-
tice ale mãrcii.

Kuga are un aspect robust,
uºor agresiv, cu forme bine
definite ºi linii ferme,
pãstrând asemãnãri cu con-
ceptul iosis-X ºi împrumutând
elemente de design de la
Focus, pe platforma cãruia
este dealtfel construit. Cu
dimensiuni de 4,44 m lungime,
1,84 m lãþime, 1,67 m înãl-
þime ºi 2,69 m ampatament,

Kuga are o masã totalã de
1613 kg distribuitã echilibrat
pe ambele punþi, ceea ce oferã
o bunã stabilitate în mers. Pentru
caroserie, Ford oferã 10 culori,
dintre care douã exclusive.

Pentru a oferi însã avantajul
unui design inovator ºi atrãgãtor,
producãtorii au fãcut unele com-
promisuri, renunþând la alte

avantaje. Dupã cum înºiºi repre-
zentanþii oficiali au recunoscut,
spaþiul nu este punctul forte
al crossoverului, care are un
portbagaj relativ modest pen-
tru clasa sa: 360 litri, sau, cu
bancheta rabatatã, 1.355.

Foarte configurabil, noul
Kuga poate fi comandat atât
cu tracþiune pe puntea faþã

PREZENTARE
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cât ºi cu tracþiune integralã,
descurcându-se onorabil atât
pe ºosea cât ºi în vârf de
munte. Sistemul 4X4 Haldex
distribuie cuplul motor în mod
egal pe cele douã axe, lipind
practic maºina de sol, în orice
condiþii ale drumului ºi rulãrii.

Interiorul oferã materiale
ºi finisaje calitative, inserþii
din crom ºi numeroase opþiuni
de personalizare în funcþie de
nivelul de echipare ales, Trend
sau Titanium. Bordul amplu,
comenzile ergonomice ºi
spaþiile de depozitare asigurã
confortul ºoferului ºi pasageri-
lor, în timp ce poziþia înaltã a
scaunelor, garda la sol ºi gea-
murile mari asigurã o vizibili-
tate demnã de un adevãrat SUV.
În oferta de dotãri intrã faruri
cu xenon, sistem de navigaþie
cu afiºaj color, touch-screen ºi
harta Europei, geamuri elec-
trice pentru faþã ºi spate, sca-
une încãlzite, conexiuni pentru
MP3-player, iPod ºi telefonul
mobil, climatizare automatã
bi-zonalã, sistem audio perfor-
mant ºi o gamã întreagã de
echipãri de siguranþã.

Un model foarte sigur în
segmentul sãu, Kuga a obþinut
punctajul maxim la testele
Euro NCAP: cinci stele pentru
protecþia ocupanþilor adulþi.
Versiunea standard este echi-
patã cu ºase airbag-uri, sistem
de control al stabilitãþii, siste-
me de acces ºi pornire fãrã
cheie, frâne cu anti-blocare,
distribuþie electronicã a forþei
de frânare, control al tracþiunii
ºi echipãri de siguranþã pasivã,
ca structura de rezistenþã a
habitaclului nedeformabilã.

Pentru început, Ford oferã
un singur propulsor, o unitate
de 2,0 litri TDCi ce dezvoltã
136 cai-putere la 4.000 rpm ºi

un cuplu maxim de 320 Nm
disponibil de la 2.000 rpm.
Performanþele sunt normale
pentru clasa crossoverelor:
acceleraþia de la 0 la 100
km/h se produce în 10,2
secunde, iar viteza maximã
ajunge la 180 km/h. Pentru
modelul cu tracþiune inte-
gralã, consumul mixt este de
6,4 litri la 100 km, iar emisiile
de dioxid de carbon sunt de
169 g/km. Pentru ambele ver-
siuni de tracþiune, motorul
este cuplat la o transmisie
Durashift cu ºase rapoarte.

La finele anului, Ford va
alãtura propulsorului diesel o
unitate mai puternicã pe ben-

zinã cu 5 cilindri, de 2,5 litri
ºi 197 cai putere, disponibilã
cu transmisie manualã sau
automatã.

Fabricat în Germania, la
uzina Ford din Saarlouis, noul
Kuga a fost lansat în România
cu trei luni mai devreme decât
se anunþase iniþial, ºi este dis-
ponibilã de la 20.350 de euro.
În funcþie de sistemul de trac-
þiune ºi de dotãrile alese, preþul
poate ajunge pânã la 25.650
de euro, fãrã TVA.du Grindeanu
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Compania General Motors
a sãrbãtorit 100 de ani de

activitate,
marcând
aniversarea

centenarului printr-o
dezvãluire mult
aºteptatã de fanii

maºinilor ecolo-
gice. Chevrolet Volt

ni se aratã în versi-

unea finalã, ce va intra pe
piaþã în 2010, marcând
începutul unui nou secol de
activitate a companiei.
Conform declaraþiilor oficiale,
Volt este un simbol al angaja-
mentului GM faþã de viitor si
de inovaþiile tehnologice care
sã adapteze compania la
cerinþele pieþei ºi mediului. 

Volt a evoluat, din punct
de vedere estetic, faþã de
conceptul original, prezentat
anul trecut la Detroit.

Caracteristicile aerodinamice
au fost cu mult îmbunãtãþite,
astfel cã aspectul versi-
unii de producþie se
îndepãrteazã
destul de
mult de cel
al conceptu-
lui: profil atle-
tic, oglinzi
laterale modifi-
cate, design nou
pentru spoilerul
faþã rotunjit,

COLÞUL VERDE
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Chevrolet 
Volt
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Într-o lume mai mult
degradabilã decât bio,
se pare cã verdele
devine noua tendinþã.
Fie cã merg cu biocom-
bustibili, ulei prãjit, apã
sau energie electricã,
maºinile ecologice îºi
anunþã de pe acum
expansiunea pe piaþã.
Începând cu aceastã
ediþie, AUTOSPOT îþi va
prezenta câte un model
„verde“ în fiecare numãr.



colþurile ºi grila frontalã ce
permit circulaþia eficientã
aerului pe lângã maºinã.
Acelaºi rol îl duc la bun sfârºit
muchiile ascuþite ale zonei
posterioare, în

timp ce
parbrizul

ºi luneta
au unghiuri
calculate
astfel încât
sã reducã
turbulenþele

ºi rezistenþa la
fluxul de aer.

Modificãrile de aerodinamicã
au sporit considerabil auto-
nomia maºinii, care este acum
de circa 60 km exclusiv
electric, fãrã niciun fel de
emisii poluante.

Interiorul oferã avantaje
ca spaþiu generos, confort
ºi siguranþã, la nivelul unei
maºini sedan de clasã supe-
rioarã, în timp ce opþiunile de
personalizare (culoare, luminã
ºi materiale) sunt numeroase
ºi variate. Comenzi ergonom-
ice, douã ecrane informative
cu tehnologie touch-screen ºi
un schimbãtor integrat în
centrul electronic de control
disting Chevrolet Volt de alte
maºini de pe piaþã.

Producãtorul mizeazã pe
trenul de rulare eficient ºi
economic: dupã
epuizarea
primilor 60 km
parcurºi exclu-
siv prin propul-
sia generatã de
bateria pe litiu-
ion, un motor pe
benzinã preia sarci-
na, propulsând maºina
ºi alimentând bateria
în acelaºi timp.
Aceasta poate fi
încãrcatã ºi de la
o prizã normalã,
în cel mult trei ore,
consumând, spun
oficialii GM, cam
cât un frigider.
Costurile de alimentare

sunt estimate la aproximativ
un euro pentru o încãrcare

completã, ce va ga-
ranta 60 km parcurºi
prin propulsie elec-

tricã. Bateria electricã
genereazã o putere
echivalentã cu cea a

unui propulsor
tradiþional de 150
de cai ºi 370 Nm

cuplu, iar viteza maximã
ajunge la 161 km/h.
Cu toate acestea,
rularea este foarte

silenþioasã.
GM estimeazã un cost

de 2 eurocenþi pentru un
kilometru parcurs electric

ºi 12 eurocenþi atunci când se
aflã în funcþiune motorul pe
benzinã. Astfel, pentru un ºofer
care conduce în medie 60 km
pe zi, economiile pot ajunge la
aproximativ 2200 de euro pe an.

General Motors a anunþat
cã modelul Volt va fi lansat pe
piaþa americanã la sfârºitul
anului 2010, urmând sã fie
disponibilã ºi europenilor ulte-
rior. Încã nu existã informaþii
oficiale în legãturã cu preþul,
însã zvonurile din presã spun
cã ar fi vorba de o sumã
apropiatã de 35.000 de euro.

Rodica Grad
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Cu conceptul Orlando,
Chevrolet pare sã se pregã-
teascã sã dea lovitura atât la
Salonul Auto de la Paris, cât ºi
în segmentul MPV-urilor cu 7
locuri. Este construit pe plat-
forma modelului Cruze ºi
aduce a combinaþie între
Zafira ºi un SUV, este spaþios
ºi versatil, este atât sportiv
cât ºi utilitar. Este Orlando.

Designul conceptului
Orlando îºi propune sã mar-
cheze un nou început pentru
marca americanã, reprezen-
tând un punct de întâlnire a
furgonetei familiale, a utili-
tarei sport ºi a modelului
break. Detaºându-se de pro-
porþiile caracteristicile mono-
volumelor, Orlando afiºeazã un
contrast puternic între linia
capotei ºi cea a parbrizului, pre-
cum ºi aripi mai voluminoase
ce dau o înfãþiºare „muscu-
loasã“, de utilitar sportiv.

Foarte finisat, interiorul
se muleazã atât pe necesi-
tãþile familiei, oferind spaþiu,
confort ºi siguranþã, cât ºi pe

cele ale amatorilor de condus
sportiv, prin accesibilitatea
comenzilor ºi vizibilitatea ofe-
ritã. Cele ºapte scaune sunt
dispuse pe trei rânduri, în stilul
unei sãli de cinema, însã în
condiþiile în care transportul
încãrcãturii devine prioritar,
habitaclul se transformã rapid
într-o platformã spaþioasã.

Atât ampatamentul generos,
de 2.760 mm, cât ºi ecarta-
mentul lat al celor douã punþi,
permit un spaþiu interior
extrem de competitiv în clasa
monovolumelor.

Cât despre latura tehnicã,
aceasta nu dezamãgeºte:
motorul turbodiesel de ultimã
generaþie are o capacitate de
2.0 litri ºi dezvoltã 150 CP ºi
un cuplu maxim de 320 Nm.

Divizia europeanã a General
Motors se aratã destul de hotã-
râtã sã aducã Orlando pe liniile
de asamblare, într-o versiune
nu cu mult diferitã de cea con-
cept, care îºi va face apariþia
în premierã luna viitoare, în ca-
drul Salonului Auto de la Paris.

Rodica Grad

CONCEPT CARS
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Vox pietoni
Specia aia pe care o urâþi

voi, ºoferii, turma haoticã ce
pare sã se vâre dinadins sub
roþile maºinilor, cârdul care
trece pe unde apucã ºi vã
smulge sudalme la fiecare
colþ de stradã. Suntem noi,
pietonii. Nu suntem uºi de
bisericã, ba chiar avem o
mulþime de pãcate, fiind cate-
goria cel mai greu de educat
în trafic. Cu toate astea,
avem ºi drepturi de care
pãreþi sã uitaþi uneori.

De exemplu, avem dreptul
la un loc unde sa existãm! În
teorie avem trotuare, în prac-
ticã însã avem locºoare strâmte
prin care ne sugrumãm între
ziduri ºi maºinile parcate
aiurea, avem pistele de bici-
clete trasate aberant în jurul
gropilor ºi copacilor, sau une-
ori marginea carosabilului, de
unde suntem goniþi înapoi pe
trotuarul burduºit cu maºini.
Aºa cum legea protejeazã, în
unele cazuri, parcagiii de tro-
tuar („Este interzisã ocuparea
trotuarelor cu vehicule imobi-
lizate, iar când aceasta este
permisã, conform indicatoa-
relor sau marcajelor, lãþimea

minimã a trotuarului lãsat la
dispoziþia pietonilor trebuie sã
fie de cel puþin un metru“), ar
putea sã permitã ºi pietonilor sã
se plimbe sau sã stea la o tacla
pe carosabil, cu condiþia sã lase
loc maºinilor sã treacã, nu?

Avem dreptul de a ne sta-
bili singuri sensul pentru noþiu-
nea de „pas vioi“, menþionatã
în Codul Rutier. De a trece
strada fãrã sã fim claxonaþi ºi
înjuraþi pentru cã nu ne-am
teleportat instant pe partea
cealaltã, de a nu ne risca viaþa
pe zebrã din cauza dorinþei
unora dintre ºoferi sã ajungã
cu câteva secunde mai devreme
la urmãtorul semafor, unde
avansul astfel câºtigat nu va
însemna decât mai multã aºtep-
tare. Ce-ar fi dacã i-am sudui,
huidui ºi bruftului ºi noi la fel
pe ºoferii care merg cu 45 km/h
în loc de 50, împiedicându-ne
astfel sã trecem strada cu
câteva secunde mai devreme?

Avem dreptul de a nu fi
împroºcaþi cu noroi dacã ne
permitem luxul de a merge pe
mijlocul sau marginea trotua-
rului ºi nu lipiþi de ziduri, în
teroare. Noroc cã avem spãlã-

torii de parbrize din intersecþii
ca sã ne rãzbune, împroºcân-
du-vã cu zoaiele lor atunci
când le refuzaþi serviciile.

Co-pietonii mei de gen
feminin au dreptul de a trece
pe trotuar sau pe zebrã fãrã a
li se explica de cãtre o categorie
mai aparte de ºoferi cam în
ce fel s-ar putea face utili.

Avem dreptul ca, în caz cã ne
faceþi afiº pe trecere, familiile
noastre sã nu rãmânã cu dure-
rea nealinatã de încarcerarea
voastrã din cauzã cã aveþi pile
sau bani de ºpagã. Despre
stângul vorbim data viitoare.

Pietonu’



Am un cãþel simpatic, flo-
cos ºi cu un acut simþ al
proprietãþii. El percepe

împrejurimile curþii ca pe
domeniul sãu personal, latrã ºi
aleargã toþi intruºii, marcheazã
cu grijã toþi copacii ºi dup-aia
se uitã mândru ºi condescen-
dent de pe gard la teritoriul
lui imaginar pe care l-a rânduit
atât de bine.

Cam acelaºi lucru se întâm-
plã ºi în Bucureºtiul prea-iubit:
cãþeluºi, cãþei ºi dulãi de
toate dimenisunile ºi rasele îºi
iau în stãpânire mici bucãþi de
asfalt pe principiul eu am fost
primul sau eu sunt ºmecher. ªi
pentru cã între timp au desco-
perit focul ºi vopseaua îºi su-
deazã vreun „T“ sau mâzgãlesc
caldarâmul cu dezinvoltura ºi
maturitatea unui preºcolar.

Oamenii nu reuºesc sã
cuprindã cu mintea conceptul
de domeniu public. Teoretic,
toþi cetãþenii plãtesc pentru
asfaltarea, curãþenia ºi paza
acestui spaþiu comun dar în
practicã EI, aceºti urangutani,
îºi marcheazã o bucãþicã pro-
prie pe care o denumesc a lor.
Dacã îndrãzneºti sã te atingi
de proprietatea lor imaginarã
te trezeºti cu tot felul de sur-
prize care mai de care mai
costistoare. ªi, în cazul în
care te numeri printre aceste
greºeli ale evoluþiei, te anunþ
cã nu existã o lege care sã
zicã cã un spaþiu îþi aparþine
pentru cã se aflã în faþa blocu-
lui sau a casei tale. Singura
excepþie sunt parcãrile închiri-
ate de la ADP, asupra cãrora
îþi poþi apãra drepturile cu
ajutorul autoritãþilor compe-
tente (în cazul de faþã Poliþia
Românã).

Dar, revenind la oile noas-
tre, cine nu s-a trezit cu o
cheie pe uºã mãcar o datã în
viaþã? ªi ce te faci când þi se
toarnã ulei pe maºinã de ai
nevoie de 3 degresãri sã-i scoþi
faþã sau când þi se taie douã
sau mai multe cauciucuri (da,
cel puþin douã ca sã nu poþi sã
te rezolvi cu rezerva), sau când
îþi gãseºti ºtergãtoarele ridicate
ºi fãcute agrafe, sau – cazul
cel mai dramatic – uºa sau
capota mâzgãlite cu vopsea?

Sã ne imaginãm o lume în
care unui personaj asemãnãtor
cu tine i s-a întâmplat una din
nenorocirile de mai sus. În
lumea aceasta ipoteticã, un
redactor la o revistã auto ipo-
teticã ar putea, spre exemplu,
într-un articol la fel de ipotet-
ic, sã te sfãtuiascã cum sã te
razbuni pentru un astfel de act
reprobabil. Sã ne imaginam cã
ar scrie ceva de genul acesta:

Existã ºi o parte bunã în
toatã povestea asta: dupã ce
scoþi sute sau mii de euro pen-
tru reparaþii, rãzbunarea e pe
cât de la-ndemânã pe atât de
simplã. Ce nu realizeazã aceºti
maimuþoi este cã trebuie doar
sã treci în seara urmãtoare
pe-acolo ºi sã vezi ce masinã e
parcatã pe locul respectiv ca
sã ai baza rãzbunãrii.

Al doilea pas este cel mai
greu ... aºteptarea. ªtiu cã
vrei sã i-o plãteºti cu vârf ºi
îndesat, te doare ºi sufletul ºi
buzunarul, dar trebuie sã laºi
sã se punã praful pe acest
incident. Câteva sãptãmâni
spre o lunã ajung de obicei.

Ultimul pas este ºi cel mai
dulce: rãzbunarea. N-ai prea
multe variante deoarece n-ai
tupeu cu carul ca proprietarul

maºinii în cauzã, deci trebuie
sã maximizezi raportul între
stricãciuni ºi timpul pierdut.
Fã-þi drum cât mai târziu prin
zonã înarmat cu un piron,
ºurubelniþã sau cu niºte chei
ascuþite ºi lasã-i o urmã pe
aripile ºi uºile de pe o parte.
Ai grijã sã prinzi cât mai multe
bucãþi separate de caroserie,
uitã-te bine în jur sã nu existe
martori ºi nu risca sã dai o turã
ºi pe partea cealaltã a maºinii.
De asemenea nu este de igno-
rat ºi varianta spray-ului de
vopsea. Tot dintr-o trecere dã-i
o dunga din faþã pânã în spate
ºi vezi, poate reusesti, sã prinzi
ºi farul ºi stopul. Tine recipien-
tul la nivelul ºoldului ºi nu te
întoarce pentru a doua rundã.

Ca bonus, dacã ai vedere de
la geam spre locul respectiv,
poþi urmãri sau filma scena a
doua zi de dimineaþã când
individul îºi descoperã odorul
vandalizat.

Plan îndeplinit!

Dar cum nu suntem într-o
lume imaginarã revista AUTO
SPOT nu te sfãtuieºte sã pui în
practicã cele de mai sus, ci sã
le tratezi ca pe un pamflet al
omului cu buza umflatã ºi
maºina zgâriatã. Mai departe
e responsabilitatea ta ...

ªerban
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Vrei sã vezi mai multe maºini tunate? Intrã pe www.1tuning.ro

Volkswagen Polo
www.1tuning.ro/profile/Bigu

Proprietar: Gîdea Radu
Nivel: Pasionat 
(150 puncte)

Carburant: Benzinã
Cutie viteze: Manualã 5+1

Cai putere: 80
Vitezã maximã: 189km/h

Date generale

Tuning exterior

Jante: 15“, Momo
Anvelope: Dunlop 195/50*
Faruri: Lampa
Spoilere (f/s): IN-TUNING

Praguri: IN-TUNING
Stopuri: Hella
Altele: clanþe cromate,
antenã micã cromatã

Tuning interior

Volan: Golf 5 GTI
Pedale: VAG GTI
Folii geamuri: Llumar
Altele: neoane roºii la

picioare faþã+spate,
montare cotierã, montare
modulator 12v cu teleco-
mandã.

Performanþe

Chip tuning: All Car
Racing (+8 CP)
Filtru de aer: Injen

Evacuare: Borla 
Altele: Schimbatã puntea
spate cu una cu discuri.

Difuzoare (faþã/spate):
Brax Matrix 6.1pp, 
DLS Iridium, 
Helix RS801Competition
(250W) / 
Ground Zero (100W)
Subwoofer:
JL 10w6 (400W)
Amplificare:
Ground Zero Hydrogen,
Helix A4Competition
(2000 W)
Alarmã: Viper 

Acumulator Optima
Yellowtop, cablu alimen-
tare 0AWG, cabluri
difuzoare Directed,
distribuitor de curent
GroundZero, borne Stinger,
ANL150A, custom fibre
trunk, procesor de sunet
AlpinePXA-H701, insonori-
zarea uºilor + portbagaj
(Dynamat+STP) perfor-
manþe:16 cupe în con-
cursurile 
audio

Tuning Audio-Video
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VW CADDY KOMBI
1.9 TDI / 105 CP, M5
A.C., ABS, închidere central-
izatã, CD player, pregãtire
radio cu 8 boxe, volan
reglabil, 2008, 9.000 km
13.900 EUR+TVA

VW GOLF V R32 3.2 FSI
250 CP, VR6, DSG, 3uºi
Bi-Xenon, volan sport, radio
CD cu 10 difuzoare - 250 watti,
jante 18", trapa, ABS, ASR, ESP,
scaune sport, piele, 2006,
10.280 km, 25.800 EUR+TVA

VW GOLF GT SPORT
1.4 TSI / 122 CP, cutie DSG 7
trepte, A.C. automatic, scaune
sport, Xenon, tempomat,
cotierã, geamuri electrice, CD
changer, 2008
17.000 EUR+TVA

AUDI R8 
4.2 benzinã/ 420 CP, quattro,
navigaþie Plus, display multi-
funcþional, piele Feinnappa,
plafon Alcantara, pregãtire
telefon mobil, jante 19’’, 2007
75.000 EUR+TVA

VW CADDY LIFE
1.9 TDI / 105 CP
A.C., scaune încãlzite, faruri
ceaþã, volan reglabil pe
înãlþime ºi adâncime
2008, 12.066 km
15.400 EUR+TVA

VW POLO ATTRACTIVE
1.4i / 80 CP, M5, A.C., faruri
ceaþã, închidere centralizatã,
geamuri electrice faþã, ser-
vodirecþie, CD player, calcula-
tor de bord, 2008
9.500 EUR+TVA

VW JETTA COMFORTLINE
2.0 TDI / 140 CP, cutie DSG 6
trepte, Xenon, control distanþã
parcare, spãlare faruri, tem-
pomat, cotierã, geamuri elec-
trice, ESP+ASR, 2008
20.500 EUR+TVA

VW POLO BLUEMOTION
1.4 TDI / 80 CP, M5
calculator bord, A.C., geamuri
electrice, închidere centrali-
zatã, jante de aliaj, CD, oglinzi
electrice ºi încãlzite, 2008
13.000 EUR+TVA

AUDI A8 
4.2 FSI quattro / 350 CP, tip-
tronic, sistem navigaþie, piele,
faruri xenon adaptive, scaune
încãlzite, sensor ploaie ºi
luminã, 2006
41.700 EUR+TVA

AUDI A8  
4.2 FSI quattro / 350 CP, tip-
tronic, sistem navigaþie, moni-
tor bord cu TV - Rear Seat
entertainment - locuri spate,
tapiþerie piele, 2006
44.000 EUR+TVA

AUDI A4  
2.0 TDI / 143 CP, M6
scaune faþã încãlzite, parc-
tronic, xenon, tempomat,
pregãtire telefon mobil,
cotierã, 2008, 24.358 km
28.200 EUR+TVA

VW JETTA COMFORTLINE
1.4 TSI / 170 CP, DSG 6 trepte,
A.C., scaune faþã reglabile pe
înãlþime, Xenon, tempomat,
spãlare faruri, volan lemn/piele,
ABS, ESP, 2007, 8.800km
18.500 EUR+TVA

Porsche Bucureºti Vest 1 
ªos. de Centurã nr. 41, 
077040 Chiajna, lfov

Tel.: 203 12 12, www.pbv1.ro

AUDI A3 SPORTBACK 
2.0 TDI / 140 CP, M6
Xenon, tempomat, cotierã,
trapã electricã, jante,
ESP+ASR, calculator de bord
2007, 26.660 km
23.500 EUR+TVA

AUDI A3 SPORTBACK  
2.0 TDI / 140 CP, Faruri xenon
Cotiera centralã faþã, ESP +
ASR, Oglindã exterioarã,
reglabilã electric ºi încãlzitã 
2007, 21.000 km
20.500 EUR+TVA
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SEAT ALHAMBRA SPORT
1.9 TDI / 115 CP, M6, calculator
de bord, scaune sport, faþã
încãlzite, 2 scaune suplimen-
tare, Xenon, Parctronic, tem-
pomat, parbriz încãlzit, 2006
22.300 EUR+TVA

SKODA NOUA FABIA
1.4 MPI / 86 CP, M5, A.C.,
calculator bord, faruri ceaþã,
geamuri electrice faþã, CD
player, ABS, banchetã spate
divizatã, 2008, 8.255 km
8.800 EUR+TVA

SKODA NOUA FABIA
1.4 TDI / 70 CP, M5, A.C.,
calculator bord, faruri ceaþã,
geamuri electrice faþã, CD
player, 4 boxe, ABS, jante
aliaj, 2007, 7.602 km
11.200 EUR+TVA

SEAT LEON REFERENCE
1.9 TDI / 105 CP, M5, A.C.,
volan reglabil, geamuri elec-
trice faþã, ABS, ESP, 4 boxe,
scaun ºofer reglabil pe
înãlþime, 2007, 5.300 km
13.200 EUR+TVA

SKODA NOUA FABIA
1.4 TDI / 80 CP, M5, geamuri
electrice faþã, A.C., jante aliaj,
CD, control antiderapare,
oglinzi electrice ºi încãlzite
2008, 10.079 km
10.500 EUR+TVA

SKODA ROOMSTER
1.4 MPI / 86 CP, M5, A.C.,
calculator bord, scaune faþã
reglabile pe înãlþime, jante
aliaj, CD player, 8 boxe, gea-
muri electrice, 2007, 5.900 km
11.800 EUR+TVA

SKODA OCTAVIA SCOUT
2.0 TDI / 140 CP, M6, A.C.,
scaune faþã electrice ºi
încãlzite, Xenon, control dis-
tanþã parcare, calculator bord,
geamuri fumurii, 2007
17.900 EUR+TVA

SKODA SUPERB V6
2.8 / 194 CP, M5, navigaþie,
climatronic, tapiþerie parþial
piele, scaune electrice ºi
încãlzite, tempomat, Xenon,
senzor ploaie, trapã, 2007
21.900 EUR+TVA

SEAT LEON SPIRIT
1.6 / 105 CP, M5, Calculator
bord, A.C. automatic, Scaune
faþã sport, faruri ceaþã, volan
reglabil pe înãlþime ºi
adâncime, 2006, 38.079 km
9.500 EUR

SEAT LEON FR
2.0 TDI / 170 CP, M6, ESP +
ASR, faruri Xenon adaptive,
pachet sport, tempomat, gea-
muri cu tentã de culoare
2008, 11.260 km
18.500 EUR+TVA

SEAT IBIZA RIDER
1.2 / 70 CP, A.C., faruri ceaþã,
volan reglabil, geamuri faþã
electrice, ABS, servodirecþie,
oglinzi electrice ºi încãlzite
2007, 4.275 km
8.950 EUR+TVA

SKODA OCTAVIA TREND
1.4 MPI / 80 CP, M5, A.C.,
faruri ceaþã, tempomat,
ESP+ASR, ABS, geamuri faþã
electrice, oglinzi electrice ºi
încãlzite, 2008
11.650 EUR+TVA

VW TOUAREG GP R5
2.5/174 CP, tiptronic, tracþiune
integralã, ESP + ASR, bare
longitudinale pe acoperiº,
geamuri laterale fumurii, asis-
tent frânare, 2008, 4.666 km
36.000 EUR

VW PASSAT VARIANT
1.9 TDI/105 CP, M5, 
A.C., scaune faþã reglabile pe
înãlþime, tempomat, CD
Player, ESP+ASR, jante aliaj
2007, 7.980 km
17.200 EUR+TVA

Porsche Bucureºti Vest 1 
ªos. de Centurã nr. 41, 
077040 Chiajna, lfov

Tel.: 203 12 12, www.pbv1.ro
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VW POLO 1.4TDI/70CP
Aer condiþionat automatic, CD
player, faruri ceaþã, geamuri
electrice faþã, servotronic,
volan ºi schimbãtor îmbrãcate
în piele, 2007, 11.689 km
11.700 EUR+TVA

VW GOLF 1.9TDI/105CP, 
A.C. automatic, CD player,
ESP+ASR, hayon, geamuri
electrice, tapiþerie stofã, volan
reglabil pe înãlþime ºi
adâncime, 2007, 5.300 km
15.300 EUR+TVA

VW TOUAREG 3.0TDI/225CP 
A.C., CD Player, control distanþã
parcare, cotierã, ESP+ASR,
Xenon, inserþii lemn, scaune
faþã încãlzite, senzor ploaie, piele,
tempomat, 2003, 92.000 km
19.500 EUR+TVA

VW PASSAT 2.0TDI/140CP, 
Calculator de bord, CD player,
faruri ceaþã, jante aliaj, gea-
muri electrice faþã/spate,
scaune faþã reglabile pe
înãlþime, 2008, 3.667 km
22.440 EUR+TVA

VW GOLF PLUS 1.9TDI/105CP
A.C., CD player, cotierã centralã,
faruri ceaþã, închidere centrali-
zatã, geamuri electrice, scaune
faþã reglabile pe înãlþime, ºter-
gãtor lunetã., 2005, 52.000 km
10.600 EUR+TVA

VW JETTA 1.9TDI/105CP,
A.C., CD player, jante aliaj, gea-
muri electrice, oglinzi electrice
ºi încãlzite, proiectoare, scaune
faþã sport, tempomat, volan
multifuncþional, 2007, 9.325 km
16.200 EUR+TVA

VW GOLF 1.9TDI/105CP
A.C. automatic, CD player,
ASR, hayon, geamuri electrice
volan reglabil pe înãlþime ºi
adâncime, tapiþerie stofã
2005, 31.000 km
11.700 EUR+TVA

VW GOLF PLUS 1.9TDI/105CP
A.C., CD player, calculator de
bord, cotierã centralã, faruri
ceaþã, jante aliaj, geamuri
electrice, tempomat,
2007, 8.970 km
15.200 EUR+TVA

SKODA OCTAVIA RS
2.0/200CP, A.C., Xenon,
spãlare faruri, jante aliaj,
scaune faþã încãlzite, senzor
ploaie, trapã, volan ºi schim-
bãtor în piele, 2007, 6.700 km
18.400 EUR+TVA

AUDI A3 1.9TDI/105CP
CD, cotierã, ESP+ASR, faruri
ceaþã, jante aliaj, geamuri
electrice, scaune faþã încãlzite
ºi reglabile pe înãlþime,
ºtergãtor lunetã, 2008, 9150 km
19.600 EUR+TVA

VW CADDY 1.9TDI/105CP
Aer condiþionat manual, cal-
culator de bord, display multi-
funcþional, faruri ceaþã, radio,
airbag ºofer ºi pasager faþã
2008, 11.317 km
17.470 EUR+TVA

Porsche Bucureºti Nord 
ªos. Pipera-Tunari nr.2

Tel: 208.37.09, Fax: 208.37.91
www.weltauto.ro

FORD MONDEO 3.0/220CP
A.C., cotierã, ESP+ASR, faruri
ceaþã, Xenon, geamuri/oglinzi
electrice, piele, tempomat, trapã,
volan multifoncþional în piele
2006, 33.000 km
15.300 EUR+TVA

VW GOLF 1.4/75CP
Dublu climatronic, calculator
de bord, CD player, ESP+ASR,
geamuri electrice faþã, scaune
faþã reglabile pe înãlþime,
volan reglabil, 2007, 13.200 km
10.000 EUR (TVA inclus)

AUDI A4 1.9TDI/116CP
Calculator de bord, jante aliaj,
geamuri electrice fata, pregã-
tire radio 8 incinte acustice,
volan ºi schimbãtor îmbrãcte
în piele, 2006, 71.000 km
16.500 EUR (TVA inclus)
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SEAT ALTEA STYLANCE
1.9TDI/105CP, A.C., calculator
de bord, CD Player, jante aliaj,
geamuri electrice, scaune faþã
reglabile pe înãlþime, volan
reglabil, 2007, 9.000 km
14.500 EUR+TVA

AUDI A4, 2.0TDI/140CP 
A.C., airbag lateral sofer si
pasager, airbag cap fata,
Xenon, jante aliaj, geamuri
electrice, scaune faþã sport,
tempomat, 2006, 31.300 km
22.000 EUR+TVA

SEAT LEON SPORT-UP
2.0TFSI/185CP, A.C., CD
Player, ESP+ASR, jante aliaj,
geamuri electrice, oglinzi
exterioare reglabile electric ºi
încãlzite, 2006, 18.000 km
17.000 EUR+TVA

AUDI A6 2.0TDI/140CP, 
A.C., CD player, cotierã, ESP+ASR,
faruri ceaþã, închidere centrali-
zatã, jante aliaj, scaune faþã
încãlzite, senzor ploaie, volan
reglabil, 2006, 107.000 km
20.400 EUR+TVA

PORSCHE Carrera 4 Cabrio
3.6/325CP, Scaune încãlzite,
hard top, CD Changer, bi-xenon,
Porsche active suspension
management, Bose surround
sound system, 2006, 13.400 km
72.000 EUR+TVA

AUDI A3 2.0TDI/140CP, 
A.C., CDplayer, cotierã,
ESP+ASR, hayon, jante aliaj,
geamuri electrice, scaune faþã
încãlzite, tempomat, volan
reglabil, 2007, 9.100 km,
20.100 EUR+TVA

AUDI A4, 2.0TDI/140CP 
A.C., ESP+ASR, cotierã, Xenon,
jante aliaj, geamuri electrice,
navigaþie, scaune faþã regla-
bile pe înãlþime, volan multi-
funcþional, 2008, 4.300 km
30.000 EUR+TVA

VW CADDY 1.9TDI/105CP, 
A.C., calculator de bord, CD
player, faruri ceaþã, hayon,
geamuri fatã acþionate elec-
tric, ºtergãtor lunetã
2008, 9.500 km
16.100 EUR+TVA

Porsche Bucureºti Nord 
ªos. Pipera-Tunari nr.2

Tel: 208.37.09, Fax: 208.37.91
www.weltauto.ro

SKODA SUPERB 1.9TDI/130CP,
A.C. automatic, control dis-
tanþã parcare, display multi-
funcþional, faruri ceaþã, jante
aliaj, geamuri electrice,
servotronic, 2003, 118.500 km
9.300 EUR+TVA

VW TOUAREG 3.0TDI/240CP, 
Bare longitudinale pe acoperiº,
CD, ESP+ASR, scaune faþã
reglabile electric ºi încãlzite,
navigaþie, tempomat, piele
2008, 13.500 km
39.500 EUR+TVA

VW PASSAT DSG, 
2.0TDI/140CP, A.C. automatic,
ESP+ASR, xenon, jante aliaj,
scaune faþã încãlzite, scaune
faþã sport, senzor ploaie, tem-
pomat, piele, 2006, 49.000 km
17.250 EUR+TVA

PORSCHE Carrera 4 S COUPE
3.8/355CP, tiptronic S, telefon
pt PCM, scaune încãlzite, DVD
navigaþie, CD changer, Bose
surround sound system
2008, 3.000 km
93.500 EUR+TVA

SEAT LEON 1.9TDI/105CP
A.C. automatic, jante aliaj,
scaune faþã reglabile pe înãl-
þime, tempomat, volan ºi
schimbãtor de viteze în piele,
volan reglabil, 2008, 7.321 km
15.400 EUR+TVA

AUDI A6, 3.0TDI/225CP
Display multifuncþional, inserþii
lemn, jante aliaj, scaune faþã
electrice ºi încãlzite, tempomat,
piele, volan multifuncþional
2005, 132.000 km
21.000 EUR+TVA
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Auto Jile
ªos. Bucureºti-Ploieºti nr. 137C

sector 1, Bucureºti
Tel: 021.319.04.27, 0740.257.427

www.autojile.ro
BMW X3

3.0/272CP, 2008, 0km,
43.900 Eur+TVA

Rolls Royce Phantom Drophead Cabriolet 
460CP, 2008, 11.900km

398.000 EUR + TVA

Bentley Cabrio
6.0/560CP, 2008, 0km,

190.000 EUR+TVA

Porsche Carrera 4S Speedster
3.8/410CP, 2007, 45.000 km,

105.000 EUR

Porsche Targa 4S
3.8/355CP, 2008, 0km,

123.000 EUR+TVA

Mercedes-Benz S 500 L
4Matic „Lorinser Umbau“, 

387CP, 2008, 0km, 142.000 EUR + TVA

Mercedes CL 63 AMG
6.3/525CP, 2008, 0km,

124.000 EUR+TVA
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Auto Jile
ªos. Bucureºti-Ploieºti nr. 137C

sector 1, Bucureºti
Tel: 021.319.04.27, 0740.257.427

www.autojile.ro

Mercedes GL 320 CDI
3.2/232CP, 2008, 0km,

88.000 EUR+TVA

BMW X5 3.0sd
286 CP, 2008

85.000 EUR + TVA

Mercedes-Benz S 320 CDI L
4Matic DPF 7G-TRONIC

235 CP, 2008, 116.000 EUR + TVA

Mercedes-Benz S 320 CDI L 
4Matic DPF 7G-TRONIC

235 CP, 116.000 EUR + TVA

Mercedes-Benz GL 420 CDI 
4Matic 7G-TRONIC DPF

306 CP, 34.000 km, 72.000 EUR +TVA

Mercedes GL 420 CDI
4.2/306CP, 2008, 0km,

96.000 EUR+TVA

Range Rover HSE V8 diesel
3.6/272CP, 2007, 35.000km,

52.000 EUR+TVA
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Scutere Garelli Italia

Capri LX 50
Cilindree: 49 cc
Motor: 1 cilindru în 4 timpi
Rãcirea: cu aer
Dimensiuni: 1660x680x1070 mm
Frâne: faþã-disc, spate-tambur
Anvelope: faþã-90/90-10 

spate-90/90-10
Omologare: euro 2
Vitezã max: 45 km/h
Rezervor: 6.5l
Consum: 2.0l/90 km
Pornire: electric/cu pedalã
Preþ: 4400 RON

Vip 50
Cilindree: 49 cc
Motor: 1 cilindru în 4 timpi
Rãcirea: cu aer
Dimensiuni: 1830x680x1170 mm
Frâne: faþã-disc, spate-tambur
Anvelope: faþã-120/70-12

spate-130/70-12
Omologare: euro 2
Vitezã max: 40 km/h
Rezervor: 4l
Consum: 2.0l/80 km
Pornire: electric/cu pedalã
Preþ: 4600 RON

Garelli este o prestigioasã firmã de motociclete din
Italia, cu o istorie de aproape 90 de ani. În 1919,
Alberto Garelli, fondatorul companiei, a construit
o motocicletã de 350cc care a stabilit un record, 
parcurgând distanþa Milano-Napoli (aprox. 800 km)
cu o vitezã medie de 38km/h. În anii ‘80, Garelli
domina cursele de Grand Prix, la 125cc, câºtigând
6 ani consecutiv marele premiu. Dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, Garelli s-a concentrat pe
producþia de scutere pentru piaþa europeanã.

Ceas de mânã
ºi cascã

(în limita stocului)CA
D

O
U

Ceas de mânã,
cascã ºi top-case

(în limita stocului)CA
D

O
U

0720 857 222

www.carmag.ro
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290 RON
TVA inclus

Detector radar
Rizen RZ-355

Cumpãrã pe www.carmag.ro
670 RON

TVA inclus

Detector radar
Maruhama
W-8889

Cumpãrã pe www.carmag.ro

Conþine acumulator solar integrat nickel-cadmiu
Funcþie Auto Power Off
Comutator senzitivitate detecþie: CITY/HIGHWAY
Timp stand-by: aprox.15h (cu acumulatorul max)
Dimensiuni: 72 x 104 x 23 mm (compact)
Greutate: 120 g   Garanþie: 2 ani
Teste detecþie: în linie dreaptã: 2.800 m,
record: 6 km, în curbã (90 grade): 500 m; 
(120 grade): 900 m

Detector
de radar solar,
superperfor-
mant, în 
benzile X, K,
New K, Ku

0720 857 222
650 275

recomandat
celor care nu
exagereazã 
cu viteza ºi
doresc un
detector bun
ºi cu puþine
alarme false

Teste detecþie: ~1,6 km Târgoviºte - Bucureºti.
Functii: mod City, mod iluminare redusã, funcþie
MUTE selectivã, display cu iconuri RED
Frecvenþe detectate:
10.525 GHz/+-100MHz (banda X)
24.150GHz/+-100MHz (banda K)
34.700GHz/+-1,300MHz (Ka Super Wideband)
13.450GHz/+-100MHz (banda Ku)
Laser: spectrul 800~1.100 nM, 
360 grade.

390 RON
TVA inclus Cumpãrã pe www.carmag.ro

370

RZ-007 GPS NU este un detector de radar!
Tehnologiile sunt diferite (semnal GPS -
unde radar). RZ-007 GPS „ºtie“ unde sunt
poziþionate (prin localizare GPS) camerele
fixe supraveghere/radar ºi vã avertizeazã
vocal, sonor ºi vizual cã vã apropiaþi de o
astfel de locaþie cu aprox. 800 m înainte.

2640 RON
TVA inclus

Detector în barã
Escort Passport SR7

Cumpãrã pe www.carmag.ro

2500

Produs din gama premium Beltronics!

Passport SR7 oferã alertã maximã posibilã la
un detector în barã pentru toate semnalele
radar ºi laser: convenþional ºi instant-on
bandã X, bandã K ºi bandã Ka SuperWide.

Passport SR7 se livreaza complet cu manual
de utilizare/instalare, antenã radar pentru
barã, senzori laser de barã faþã/spate, con-
troler cu display pentru interior, buton
mute, interfaþã 12V cu conexiune modularã,
set complet de cabluri ºi dispozitive montaj.

0720 857 222

Avertizor camere fixe
radar/supraveghere
Samurai
RZ-007GPS
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Kit complet Xenon
O singurã fazã:
Compatibil cu TOATE MÃRCILE de
automobile din import cu bec: H1,
H7, H8, H9, H11, HB4 (9006). Poate fi instalat pe fazã
scurtã, lungã, sau în proiectoare.

Bi-xenon H4:
Compatibil cu automobilele cu bec
H4, care au atât faza scurtã cât ºi
cea lungã inclusã în acelaºi bec
(Dacia Logan, Solenza, Daewoo Cielo, VW Bora, etc.)
Cu acest kit, maºina dvs. va avea xenon pe ambele faze.

349 RON
TVA inclus

429 RON
TVA inclus

Fiecare kit conþine:
2 balasturi sau descãrcã-
toare de înaltã tensiune
2 becuri cu cablaje
Accesorii de fixare (ºuru-
buri, bandã dublu adezivã)
Manualul de utilizare
ºi montaj
Garanþie 1 an

0720 857 222

180 RON
TVA inclus

Becuri Xenon
pentru orice tip de maºinã

Model bec: H1, H3, H7, H8, H11,
9005 (HB3), 9006 (HB4)
Putere: 35W
Temperatura culoare: 6.000K-12.000K
Set de 2 becuri ºi cablajele lor
originale, compatibile cu instalaþia
xenon aftermarket

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

40 RON
TVA inclus

Adaptor pentru
bec Xenon
Adaptor special creat
pentru fixarea becului
xenon la soclul origi-
nal al farului, fãrã a
fi nevoie de
improvizaþii sau alte
modificãri. Modele de autoturisme care
necesitã aceste adaptoare speciale:

Adaptor TIP 1: BMW E60, VW Passat B5,
Mercedes Benz E-Classe
Adaptor TIP 2: BMW E46 ºi facelift
Adaptor TIP 3: BMW seria 5 E39,
Opel Astra G, Opel Zafira
Adaptor TIP 4: Golf V,
Sharan, noul Jetta

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222
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120 RON
TVA inclus

Aspirator auto 12V 
Lampa Italia

Putere: 160 W
Dimensiuni: 220 x 225 x 250 mm
Greutate: 1,2 kg

Aspiratorul conþine 4 accesorii, fiind 
foarte practic pentru aspirarea în cele mai 
ascunse ºi inaccesibile
locuri.

Cumpãrã pe www.carmag.ro
135 RON

TVA inclus

Cotierã 
auto
pentru
orice 
maºinã

Conþine spaþiu de 
depozitare pentru diferite obiecte
Culoare gri
Lãþime 12 cm
Înãlþime reglabilã: 
30-37 cm

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

40 RON
TVA inclus

Ornament coadã 
de rechin

Ornament simulare antenã GPS stil BMW
Culori disponibile: negru ºi argintiu
Aplicare: Prin lipire cu dubluadeziv 3M,
care nu afecteazã
vopseaua maºinii.

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

79 RON
TVA inclus

Terminaþie 
eºapament Monza

Terminaþie din oþel inoxidabil pentru orice
þeavã de eºapament cu diametru 
între 30 - 57 mm

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

0720 857 222
99
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Accesorii originale Skoda

PORSCHE BUCUREªTI VEST 1
ªos de Centurã nr. 41, 077040 Chiajna, lfov
Tel: 021.203.12.73; 031.225.22.73

Ornament tobã 
Skoda Octavia
Pentru motoare 
1.4, 1.6 MPI 
(FDC 610 003)
217 RON
ºi 1.6 FSI 
(FDC 610 004)
203 RON

Pentru
motoare 
1.9 TDI, 
2.0 FSI 
(FDC 610 001)
203 RON

PORSCHE BUCUREªTI VEST 1
ªos de Centurã nr. 41, 077040 Chiajna, lfov
Tel: 021.203.12.73; 031.225.22.73

Spoiler faþã
Skoda Octavia

Spoilerul faþã schiþeazã armonios design-ul
frontal al autoturismului iar acoperirea
pãrþilor nelãcuite contribuie la o ºi mai
mare compactare, fãrã sã mai punem la
socotealã aspectul agresiv al Octaviei
(FAA 610 001) 2270 RON

PORSCHE BUCUREªTI VEST 1
ªos de Centurã nr. 41, 077040 Chiajna, lfov
Tel: 021.203.12.73; 031.225.22.73

Spoiler spate
Skoda Octavia

Spoilerul spate cu decupajul special
pentru tobã finalã ºi cu „ochii de pisicã“
integraþi (FAA 610 002) 1540 RON

Eleron portbagaj
(FAA 610 003) 574 RON

PORSCHE BUCUREªTI VEST 1
ªos de Centurã nr. 41, 077040 Chiajna, lfov
Tel: 021.203.12.73; 031.225.22.73

Eleron
Skoda Octavia

Eleron Octavia RS 1377 RON

10%reducere

10%reducere

10%reducere

10%reducere
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Accesorii originale Volkswagen

PORSCHE BUCUREªTI VEST 1
ªos de Centurã nr. 41, 077040 Chiajna, lfov
Tel: 021.203.12.73; 031.225.22.73

Bullbar oþel inox
Volkswagen Touareg

Bullbar OÞEL INOX 66mm 
(cu omologare EU) pentru Volkswagen
Touareg Facelift ºi pentru maºinile
prevãzute cu senzori de parcare. 
2474 RON

PORSCHE BUCUREªTI VEST 1
ªos de Centurã nr. 41, 077040 Chiajna, lfov
Tel: 021.203.12.73; 031.225.22.73

Set praguri
Volkswagen Touareg

Setul cuprinde 2 praguri pentru
Volkswagen Touareg
3562 RON

PORSCHE BUCUREªTI VEST 1
ªos de Centurã nr. 41, 077040 Chiajna, lfov
Tel: 021.203.12.73; 031.225.22.73

Scaun pentru copii

Scaun pentru copii cu sistem ISOFIX.
9-18 Kg (8 luni-4 ani) 1223 RON

PORSCHE BUCUREªTI VEST 1
ªos de Centurã nr. 41, 077040 Chiajna, lfov
Tel: 021.203.12.73; 031.225.22.73

Pachet tuning
exterior
Volkswagen Passat

1x spoiler faþã, 1x spoiler spate, 1x eleron,
1x set ornamente praguri
Numai împreunã cu ornament tobã finalã VW Passat Lim.
Nu împreunã cu auto având cârlig de remorcare. Pentru
auto cu tobã finalã stânga ºi pentru auto având senzori
de parcare! Nu pentru motoare de 1.4 ºi 1.6.

6846 RON

10%reducere

10%reducere

10%reducere
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COLOR Tuning, Calea 13 Septembrie nr.127 Bl. T3
Tel: 0730.005.964, 021-410.04.50, 031-401.41.90
www.autoaccesorii.ro

Eleron
BMW E60
HAMANN TYPE

5%reducere

COLOR Tuning, Calea 13 Septembrie nr.127 Bl. T3
Tel: 0730.005.964, 021-410.04.50, 031-401.41.90
www.autoaccesorii.ro

Ceas tip 
plasmã model E
Producãtor: RAIDHP

5%reducere

NOTÃ: Reducerile se aplicã preþurilor afiºate ºi sunt valabile
numai la prezentarea revistei

COLOR Tuning, Calea 13 Septembrie nr.127 Bl. T3
Tel: 0730.005.964, 021-410.04.50, 031-401.41.90
www.autoaccesorii.ro

Imitaþie 
carbon autocolant
(pentru orice capotã)
Producãtor: 

RON
TVA inclus200

10%reducere

Realizat din plastic rezistent ºi cu un finisaj
deosebit, spoilerul poate fi vopsit în orice
culoare doritã.
- instalare uºoarã, NU necesitã gãurire
- sunt realizate din plastic uºor ºi rezistent
- se potrivesc exact 

maºinii dvs!

Schimbã designul ceasurilor de bord, cu un design tip
plasmã. În timpul zilei panoul va avea un aspect „racing“,
iar noaptea ceasurile vor emite o
luminã deosebitã. Poþi alege
din 7 modele diferite de design.

RON
TVA inclus299

COLOR Tuning, Calea 13 Septembrie nr.127 Bl. T3
Tel: 0730.005.964, 021-410.04.50, 031-401.41.90
www.autoaccesorii.ro

Eleron
BMW E90 
HAMANN TYPE

5%reducere

Realizat din plastic rezistent ºi cu un finisaj
deosebit, spoilerul poate fi vopsit în orice
culoare doritã.
- instalare uºoarã, NU necesitã gãurire
- sunt realizate din plastic uºor ºi rezistent
- se potrivesc exact 

maºinii dvs! RON
TVA inclus299

RON
TVA inclus150
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Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro

150 RON
TVA inclus

Eleron de tip M
pentru orice
maºinã

realizate din material cauciuc, PVF,
ceea ce îi conferã flexibilitatea necesarã
mulãrii pe suprafaþa oricãrui portbagaj!
rezistente ºi cu un finisaj superior!
suprafaþã auto-adezivã - NU necesitã
gãurirea portbagajului sau ºuruburi
pentru montare!

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

150 RON
TVA inclus

Ceas presiune ulei
Night-Flight
Raid

Ceas indicator scanare RPM. Diametrul
ceasului este de 52 mm, montajul este
simplu de realizat urmând instrucþiunile
de montaj aflate
în kit.

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

820 RON
TVA inclus

Faruri Angel Eyes
Dacia Logan

Set faruri Angel Eyes crom pentru
Dacia Logan

Cumpãrã pe www.carmag.ro

779
0720 857 222

320 RON
TVA inclus

Set neon Hollywood
Kit 12V roºu/verde

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222
290
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Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro

110 RON
TVA inclus

Filtru aer conic AF-2
+kit de montaj, cod 06100

Se adapteazã la
majoritatea
maºinilor
Se instaleazã
foarte uºor
Sunet sportiv,
Design sportiv
Performanþã
mãritã datoritã
fluxului de aer
direct
Acurateþe în fil-
trarea aerului
Diametru con:
122 mm
Înãlþime: 162 mm
Fixare: 60~90 mm

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

90 RON
TVA inclus

Filtru aer conic AF-1
+kit de montaj, cod 06105

Se adapteazã la
majoritatea
maºinilor
Se instaleazã
foarte uºor
Sunet sportiv,
Design sportiv
Performanþã
mãritã datoritã
fluxului de aer
direct
Acurateþe în fil-
trarea aerului
Diametru con:
123 mm
Înãlþime: 150 mm
Fixare: 60~90 mm

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

390 RON
TVA inclus

Scaun auto universal
pentru 
copil

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222

110 RON
TVA inclus

Filtru de aer universal
carbon
cod 06108

Cumpãrã pe www.carmag.ro

Se adapteazã 
la majoritatea 
maºinilor
Se instaleazã 
foarte uºor
Sunet sportiv, 
Design sportiv
Performanþã 
mãritã datoritã 
fluxului de aer direct
Acurateþe în filtrarea aerului
Diametru con: 160 mm
Înãlþime: 135 mm
Fixare: 60~114 mm 0720 857 222
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Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro

478 RON
TVA inclus

Carkit 
Parrot CK 3100

CARKIT Bluetooth cu conectori ISO 
ºi afiºaj LCD pentru conectarea 
telefonului mobil 
la orice maºinã

Cumpãrã pe www.carmag.ro

458
0720 857 222

1616 RON
TVA inclus

Pachet complet RockfordFosgate RO-010

Cumpãrã pe www.carmag.ro

1499
0720 857 222

Pachetul conþine:
P1L-112: Difuzor RockfordFosgate 
12” Punch, Incintã acusticã cu design
deosebit, 1 difuzor 12” Punch Stage 1,
4 ohmi SVC, Putere: 150 W RMS, 300 W
max., Dimensiuni: 39.4 x 48.9 x 41.9cm

P300-1: Amplificator Punch mono
Putere: 150W x 1 @ 4-Ohms RMS, 
300W x 1 @ 2-Ohms RMS
Dimensiuni: 5.71 x 19.37 x 22.80 cm

RFK8X: Kit complet de cabluri
5,2 metri de 8 AWG cablu alimentare +
1 metru de 8 AWG cablu alimentare -
9,2 metri de 16 AWG cablu difuzor
(1) RCA de 6 metri
Suport ºi siguranþã AGU de 40Amp
6 metri cablu de remote

578 RON
TVA inclus

Sistem navigaþie 
Nuvi 
200

3,5", ecran color touch sensitive, afiºare hãrþi
2D,3D; avertizãri pentru limitãri de vitezã ºi
amplasarea camerelor de supraveghere a traficu-
lui-în prezent 168 puncte; rutare vocalã ºi vizualã
inclusiv în limba românã; alimentare la 12V; slot
SD; hãrþi preîncãrcate:
Europa de Est, Austria,
România 100%

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222
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Cumpãrã on-line pe www.carmag.ro

536 RON
TVA inclus

Difuzoare 4 cãi
RockfordFosgate
P1694C

Configuraþie: 4 cãi, Diametru: 15 x 23cm
Frecvenþa de rãspuns: 40Hz–21kHz, 
Putere Nominalã: 75W, Putere Totalã:
150W, Crossover: High-Pass (HP): 6dB
Sensibilitate: 90dB, 
Greutate: 3,6 kg 

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222
399

396 RON
TVA inclus

Difuzoare 2 cãi
RockfordFosgate
P162C

Cumpãrã pe www.carmag.ro

392 RON
TVA inclus

Subwoofer 
RockfordFosgate
P1S410

Diametru: 25cm,
Impedanþã: 4-Ohm, 
Putere: 150 W RMS,
300 W max.

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222
299

1004 RON
TVA inclus

Amplificator 2 canale
RockfordFosgate
P200-2

2 canale, Putere: 50W x 2 @ 4-Ohms RMS,
100W x 2 @ 2-Ohms RMS, 200W x 1 @
4-Ohms bridged RMS, Rãspunsul în frecvenþã:
20Hz-20kHz +/- 1.0dB, Dimensiuni (HxWxL): 
5.71x19.37x22.80cm

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222
799

Configuraþie: 2 cãi, Diametru: 16 cm
Frecvenþa de rãspuns: 80Hz–21kHz, 
Putere Nominalã: 50W, Putere Totalã:
100W, Crossover: High-Pass (HP): 6dB
Sensibilitate: 88dB, 
Greutate: 2 kg 0720 857 222
299
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Jante aliaj sport Simoni Racing
Discount promoþional de 5% în luna septembrie

SC Car Tuning Distribution SRL - www.cartuning.ro
Str. Mihai Eminescu nr. 158-162, 212.13.20, 0723 529 664, 

car-designeminescu@jantealuminiu.ro
Bd. Iuliu Maniu nr. 6, 319.16.93, 0723.529.664, car-designmaniu@jantealuminiu.ro
Str. Nerva Traian nr. 16, 326.37.57, 0723 114 422, car-design@jantealuminiu.ro

SR1 black polish SR1 silver polish

SR2 black polish SR3 black polish
Preþuri de vânzare: 
7,5x17 - 664 lei / buc, 8x18 - 800 lei / buc

www.simoniracing.it
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Model turisme - preþuri cuprinse între
415 lei pentru 15'' ºi 790 lei pentru 18''

Motor Sport Wheels by
OZ MSW 15 14''-18''

Model turisme - preþuri cuprinse între
350 lei pentru 14'' ºi 730 lei pentru 18''

Model finisat titanium mirror - look
crom - preþuri cuprinse între 500 lei
pentru 16'' ºi 810 lei pentru 18''

Model turisme - preþuri cuprinse
între 500 lei pentru 16'' ºi 810 lei
pentru 18''

Motor Sport Wheels by
OZ MSW 16 gross black red lip 16''-18''

Jante aliaj pentru pasionaþii de tuning
Motor Sport Wheels 
by OZ MSW 16 16''-18''

Car Design S.R.L. - www.cartuning.ro
Str. Mihai Eminescu nr. 158-162, 212.13.20, 0723 529 664, 

car-designeminescu@jantealuminiu.ro
Bd. Iuliu Maniu nr. 6, 319.16.93, 0723.529.664, car-designmaniu@jantealuminiu.ro
Str. Nerva Traian nr. 16, 326.37.57, 0723 114 422, car-design@jantealuminiu.ro

Motor Sport Wheels 
by OZ MSW 11 15''-18''

www.msw-wheels.com
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Jante Audi Q7, Touareg, Cayenne ºi alte
SUV-uri - preþuri cuprinse între 1330 RON
pentru 18" ºi 2410 RON pentru 22"

OZ CANOVA BDC 15''-16''-17''-18''

Jantã turisme finisatã Black Diamond
Cut, preþuri de la 570 lei pe 15''

Jantã destinatã turismelor ce se
respectã - preþuri cuprinse între 570
lei pentru 15'' ºi 1280 lei pentru 18''

Model 2008 pentru turisme ºi SUV-uri
preþuri cuprinse între 490 lei pentru
16'' ºi 785 lei pentru 18''

Motor Sport Wheels by
OZ MSW 12 16'' - 22''

Jante aliaj de înaltã performanþã
OZ 35 Anniversary 15''-18'' 
originalul de la OZ RACING !

Car Design S.R.L.
Str. Nerva Traian nr. 16, 326.37.57, 0723 114 422
Str. Mihai Eminescu nr. 158 - 162, 212.13.20, 0723 529 664
Bd. Iuliu Maniu nr. 6, 319.16.93, 0723.529.664, car-design@jantealuminiu.ro

OZ Sardegna
18''-19''-20''-22''
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AUTO TECHNIK INTERNATIONAL 
Str. Apusului nr. 49, sector 6 - www.atimotors.ro
Tel/Fax: 021-760.10.05, 0723.606.913, 0748.013.342

Cârlig 
remorcare
Dacia
Logan 

nedemontabil, greutate maximã de tractare
2800 kg, certificat EC, garanþie 2 ani, instalaþie
electricã 7 pin inclusã în
pachetul de bazã

RON
fãrã TVA320

AUTO TECHNIK INTERNATIONAL 
Str. Apusului nr. 49, sector 6 - www.atimotors.ro
Tel/Fax: 021-760.10.05, 0723.606.913, 0748.013.342

Bullbar 1060 lei cu TVA
Set trepte inox 980 lei cu TVA
Rollbar 1162 lei cu TVA

Accesorii inox

AUTO TECHNIK INTERNATIONAL 
Str. Apusului nr. 49, sector 6 - www.atimotors.ro
Tel/Fax: 021-760.10.05, 0723.606.913, 0748.013.342

Remorcã Thule 1205

Greutãþi 750 kg / 592 kg
Dimensiuni 
2440 x 1160 mm

RON
TVA inclus2866 

AUTO TECHNIK INTERNATIONAL 
Str. Apusului nr. 49, sector 6 - www.atimotors.ro
Tel/Fax: 021-760.10.05, 0723.606.913, 0748.013.342

Remorcã pentru ATV

RON
TVA inclus3927
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NOTÃ: Reducerile se aplicã preþurilor afiºate ºi sunt valabile

numai la prezentarea revistei

Scutere
Motowel

Importator exclusiv: Amexim Car ‘94 S.R.L.
Bd. Bucureºtii Noi nr.115, Tel/Fax: 021.668.28.03;
021.668.75.09, www.scuterul.eu

CASCÃ
GRATUIT

Cãutãm 
distribuitori 
în toatã
þara! Preþuri între 3290 ºi 4410 RON

Scuter 
Generic
XOR 49cm3

Kawa Motors, str. Rãzoare nr. 3, 
Tel: 410.51.65/ 0723.583.830, www.kawamotors.ro,
office@kawamotors.ro

CASCÃ
CADOU

2 ani garanþie, 1350 euro

Scutere 
omologate RAR
fãrã permis!

RON
TVA inclus

www.motoscutere.ro
Str. G-ral Petre Popovãþ nr.19, sector 6
Tel: 021-221.59.50, 0722.620.888

2590de
 la

 

alarmã
gratuit

Credit rapid
doar cu adeverinþã
ºi buletinul. Rate
începând de la
70 lei/lunã

4600 RON
TVA inclus

Scuter Garelli Italia

49cc, 1 cilindru în 4 timpi, 
vitezã max 40km/h, rezervor 4l, 
consum 2l/80km

Cumpãrã pe www.carmag.ro

0720 857 222
4300
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AT AUGSBURG - 
SUPERMARKET 
AUTO ªI SERVICE 
RAPID
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro

ANVEROM
Bd. Iuliu Maniu nr. 203, 
sector 6, Tel: 493.62.61
www.anverom.ro
Avelope & Jante. Service
roþi. Orice marcã ºi orice
dimensiune.

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

BINAR IMPEX
Sos. Horia, Cloºca ºi Criºan,
nr. 43, sector 1
Tel: 352.45.86, 352.45.88
www.binar-impex.ro
Anvelope: Bridgestone,
Goodyear, Dunlop, Firestone,
Fulda, Dayton,  Sava
Servicii: Jantare, Dejantare,
Echilibrare, Reglare directie,
Verificare presiune,
Vulcanizare, Etanºare

CAR DESIGN
- Str. Nerva Traian 16; 
Tel: 326.37.57, 0723.114.422
car-design@jantealuminiu.ro
- Str. Mihai Eminescu 158-
162, Tel: 212.13.20,
0723.529.664

car-designeminescu@jan-
tealuminiu.ro;
- Bd. Iuliu Maniu 6; 
Tel: 319.16.93; 0723.529.664
car-designmaniu@jantealu-
miniu.ro;
www.cartuning.ro
Mãrci consacrate de jante
ºi anvelope, tobe de eºapa-
ment, filtre ºi admisii de aer,
tuning caroserie ºi motor

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

PNEUROM
Sos. Centura, nr. km.52+100
Tel: 350.40.04, 350.40.05
www.pneurom.ro
Distribuitor Pirelli

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 
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AUDIO/ALARME

ADV Auto Power &
Technology
ªos. Bucureºti 45-49,
Ciorogârla, jud. Ilfov
Tel: 408.84.38
www.adv.com.ro
Importator Audio (JVC, Vieta,
RockfordFosgate, Lightning
Audio, Caliber & UltraDive),
Sisteme de navigaþie
(MyGuide, TomTom, SysOn
Chip), sisteme de securitate
(Cobra), carkit-uri (Parrot, Ego)

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“ (MP3 player,
amplificatoare, subwoofere).

AT AUGSBURG - 
SUPERMARKET 
AUTO ªI SERVICE 
RAPID
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro
supermarketmilitari@augs-
burg.ro

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

Distribuitor autorizat
„Panasonic“ vinde din stoc
sau la comandã radio-
casetofoane auto, radio-cd
auto (MP3), boxe auto

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

DATA SILVER GRUP
Str. Progresului nr.90-100,
complex MIRANO
www.datasilvergrup.ro,
office@datasilvergrup.ro
Tel: 0729.85.82.55,
031.80.56.674
alarme auto, mini ATV pentru
copii, montaj alarme

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

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

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, 
Echipamente audio auto pro-
fesionale mãrcile: „Pioneer“,
„Clarion“, „Audison“, „Hertz“,
carkit GSM, ProClip, Car-kit,
Car Audio, Home Audio,
Alarme Auto, Antene.

BATERII /
ACUMULATORI

BANNER BATERII
ROMANIA
B-dul Biruinþeii nr.67, 077145
Pantelimon, jud. Ilfov
Telefon: 0316 900 998
0748.883.888
office.bro@bannerbatteries.com
www.bannerbatteries.com

CARANDA BATERII
Str. Aviator Stefan
Protopopescu, nr. 11, sector 1
Tel: 231.44.44, 231.07.50

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
Calea Vitan nr. 242 
Tel. 304.51.89, int. 22151

SECTOR 4
- Brigada de Poliþie Rutierã,
str. Candiano Popescu,
nr. 57-59, Tel. 335.84.06
- Drumul  Gilãului nr. 7C,
Tel. 461.07.10

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

SECTOR 6
Bd. Iuliu Maniu nr. 594
Tel. 323.30.30, int. 25437
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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)

BOISSIGNY AUTO 
DISTRIBUTION
Str. Academiei, nr. 35-37,
sc. A, et. 6, ap. 11, sector 1
www.flowey.com
Unic importator ºi distribuitor
de detergenþi auto profesio-
nali marca FLOWEY -
Luxemburg pentru spãlãtorii
ºi service-uri auto
Tel: 311.13.25, 312.47.25

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

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

DEALERI AUTO

PORSCHE
BUCUREªTI VEST 1
ªos. de Centurã nr. 41,
Chiajna, Jud. Ilfov
Tel: 021-203.12.12
www.pbv1.ro
Volkswagen, Volkswagen
utilitare, Skoda

PORSCHE
BUCUREªTI VEST 2
ªos. de Centurã nr. 53,
Chiajna, Jud. Ilfov
www.pbv2.ro
Tel: 021-203.12.22
Audi, Seat

ROMCAR MOTORS
- Str.Parcului, nr.55-57, sector
1, Bucuresti, Tel: 316.04.00,
0720MOTORS, 0742MOTORS 
- Str. Turnu Mãgurele 270D,
Sector 4, Bucuresti
Tel: 021.682.22.82 
www.fordromcarmotors.ro
Ford

AUTOMOTIVE
TRADING SERVICES
- ªos. Pipera nr. 41, sector 2
Tel: 232 20 24
- ªos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 42-44, sector 1
Tel: 206 84 12
- Bd. Nicolae Titulescu
nr. 95-105, Tel: 223 45 51
www.ats.ro, Citroen

PREMIUM BRANDS
ªos. Pipera nr.48, Sector 2,
Bucureºti, Tel: 021-549.17.20
Infiniti, Lexus, BMW,
Mercedes, Subaru,
Nissan, Toyota, Audi,
Porsche

MIT-MOTORS INT.
- ªos. Bucureºti-Ploieºti 40
Tel:  021-312.50.05 /06
- B-dul Aviatorilor nr. 17
Tel:  021-260.11.21
- Bd-ul Iuliu Maniu, nr.12,
Bl.13 A, Sec.6
Tel:  021-430.40.85
Kia

MOTO / ATV

1 IUNIE COMSERV 
Str. G-ral Petre Popovat, nr.
19, sector 6, Tel: 221.59.50,
0722.620.888 
www.motoscutere.ro
Lãstune, scutere, omologate
RAR, fãrã permis, benzinã fãrã
plumb. Livrare gratuitã în þarã!

AMEXIM CAR ‘94
Bd. Bucureºtii Noi nr. 115
Tel: 021-668.28.03,
668.75.09, www.scuterul.eu
Unic importator de scutere
ºi ATV marcã MOTOWELL -
Motoare europene.

KAWA MOTORS
Str. Rãzoare nr.3, sector5
Calea Moºilor nr.264, sector 2
Tel: 410.51.65, 0722.329.275

MOTOBOOM
Importator ATV/ QUAD/
MOTOCICLETE/ ACCESORII -
Linhai, Yamaha, Suzuki,
Kawasaki,Honda, Aprilia
Str. Augustin Bena nr. 84,
Sebes, Jud. ALBA,
Tel/Fax:  0358/401.280
contact@motoboom.ro
www.motoboom.ro
Showroom BUCUREªTI:
Str. Progresului - Trafic greu
(în staþia de tramvai
Rãzoare), sector 5
Tel/Fax: 021/410.60.10
Mobil: 0726.288.288
bucuresti@motoboom.ro
www.motoboom.ro

MOTORTRUST
Bd. Magheru 6-8
Tel: 0729.695.959
www.motortrust.ro
Motociclete, scutere ºi
accesorii

www.autospot.ro
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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.

CARa PROTEKT
Folii auto omologate R.A.R.
Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-F
www.cara-folie.ro
Tel./ fax 021 232 31 67
0721 430 430

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

EST CLASS
Aleea Fetesti, nr. 6-12, bl.
I26, ap. 126, sector 3
Tel: 0723.301.153, Reparã
parbrize (ciobituri, sparturi)
inclusiv la domiciliul clientului

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

OLIMPIA 
AUTOGLASS
Str. Fundeni, nr. 215, sector 2
office@olimpiaautoglass.ro
Parbrize ºi geamuri auto.

ROBUSTA
Bd. Ferdinand, nr. 2
Tel: 253.04.71, 253.80.18,
0722.222.316, 0788.422.941
www.robusta.ro

SolSec
Bd. Basarabia nr.94, bl.A1,
parter, sector 2, Bucureºti
Tel: 324.97.35
Folii auto profesionale Llumar

PIESE ªI ACCESORII

SECTOR 1

AL PADRINO
Str. Nicolae Balcescu, nr. 7,
sector 1
Tel: 312.55.90, 312.47.36
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 japo-
neze, sisteme de evacuare. 

AUTO TRADE 
SERVICE '95
Calea Griviþei, 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.

CARa PROTEKT
Folii auto omologate
R.A.R.
Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-F
www.cara-folie.ro
Tel./ fax 021 232 31 67
0721 430 430

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

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

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 

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

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

vanzari, reparatii, recondi-

tionari electromotoare,

alternatoare auto si indus-

triale, japoneze, europene,

americane.

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.

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
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SECTOR 3

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

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

IKEDA 
TRADING 
Str. Dristorului nr.63, sect. 3
Tel: 327.77.77, 327.44.33
Gamã completã de scule
pentru service
www.ikeda.ro

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

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

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

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

Atelier de 
tinichigerie ºi 
vopsitorie auto
ªos Dudeºti-Pantelimon nr. 79, 
(în spatele hypermarketului Cora)
Tel/Fax: 255.66.99
GSM: 0723.584.268

- Servicii prompte ºi de calitate
- Experienþã ºi profesionalism
- Dotat cu cabinã de vopsitorie
- Decontare directã cu firmele 

de asigurãri

www.autospot.ro
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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

AUTO TECHNIK 
INTERNATIONAL
Str. Apusului nr.49, sector 6
Tel/Fax: 021-760.10.05
0723.606.913, 0748.013.348
magazin specializat pentru
piese de schimb Kia, cârlige
de remorcare

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

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, Tel: 311.51.82
Piese pentru motor,
ambreiaj, directie, trans-
misie, componente de
franare si rulare axe,
suspensie º.a.

AT AUGSBURG - 
SUPERMARKET AUTO
ªI SERVICE RAPID
ªos. Centurã, nr. 5-6, sector 6
Tel: 305.06.30, 0740 305 215
- consultanþã vânzãri ºi 0740
305 921 - programare service
www.augsburg.ro
Importator ºi distribuitor de
piese auto pentru autoturisme
europene ºi japoneze, inclu-
siv autoutilitare ºi camioane

RENT-A-CAR

AUTONOM 
RENT-A-CAR
Str. Graþioasa nr.6, sector 1
Mobil: 0721.44.22.66
bucuresti@autonom.ro
Matiz, Logan, Clio, Kalos,
Astra, Megane, Tucson,
microbuz 8+1, dube marfã

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

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

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

SERVICE

ADRAS OLTENIÞEI
Sos. Olteniþei, nr. 35-37,
sector 4, Tel: 332.14.53
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

ATS PIPERA 
reparator agreat Citroen
Sos. Pipera, nr. 41, sector 1
Tel: 232.01.82, 232.04.61

AUGSBURG 
INTERNATIONAL-
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 euro-
pene si japoneze, inclusiv
autoutilitare si camioane.

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

AUTO CLASSIC 
FORUM
Bd. Ghencea, nr. 134,
sector 5, restaurãri maºini ºi
motociclete clasice

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

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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DACOSERV - 
SERVICE DACIA
Bd. Preciziei, nr. 4, sector 6
Tel: 317.09.86, 316.02.84
www.dacoserv.ro
Dealer Dacia. Service. ITP.

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

IPSO
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr.
145, sector 1, Tel: 208.27.27
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 

TINICHIGERIE ªI 
VOPSITORIE AUTO
ªos Dudeºti-Pantelimon
nr. 79, (în spatele hyper-
marketului Cora)
Tel/Fax: 255.66.99
0723.584.268
Dotat cu cabinã de vopsito-
rie, Decontare directã cu
firmele de asigurãri

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

CAMBERRA 
TRANS
Aleea Titu Maiorescu
Tel: 0722 342 233

CONSY COM
Str. Ferdinand, nr. 79
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

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

ªCOLI DE ªOFERI

ªCOALA TEO
— Str. Câmpia Libertãþii
nr. 37A, sector 3
Tel: 324.61.08, 0727PERMIS
— Str. Olteniþei nr. 244, bl. 86
sc. 2, parter, ap. 22, sector 4
Tel: 331.00.23, 0724SOFERI
— Bd. Constructorilor nr.
24, bl.19, sc.1, ap.2, sector 6
Tel: 220.77.45, 0720SCOALA
— Str. Baba Novac nr. 9G,
sector 3, Tel: 031.1044356,
324.52.48, 0728.778.376— —
— Str. Odoarei nr. 1, sector 5,
Tel: 335.35.08, 0729.737.647
— ªos Pantelimon nr. 233,
sector 2, bl. 68, parter
Tel: 250.50.95, 0720.726.252
www.nuampermis.ro

021-324.61.08, 0729.SOFERI
0729.PERMIS, 0729.SCOALA

www.nuampermis.ro
înscrieri on-line

ªCOALA DE ªOFERI

Sedii în sectoarele 
2,3,4,5,6
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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

AUTO S.O.S.
Tractãri ºi transport auto 
în þarã ºi strãinãtate
0744.185.232, 0726.676.572
0788.306.308

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

ADV Auto Power &
Technology
ªos. Bucureºti 45-49,
Ciorogârla, jud. Ilfov
Tel: 408.84.38
www.adv.com.ro
Importator Audio (JVC, Vieta,
RockfordFosgate, Lightning
Audio, Caliber & UltraDive),
Sisteme de navigaþie
(MyGuide, TomTom, SysOn
Chip), sisteme de securitate
(Cobra), carkit-uri (Parrot, Ego)

AT AUGSBURG - 
SUPERMARKET 
AUTO ªI SERVICE 
RAPID
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã, nr.5-6,
sector 6, Tel: 305.06.30
www.augsburg.ro

supermarketmilitari@augs-
burg.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

CAR DESIGN
- Bd. Iuliu Maniu 6; 
car-designmaniu@jantealu-
miniu.ro; Tel: 319.16.93;
0722.194.606
- Nerva Traian 16; car-
design@jantealuminiu.ro
Tel: 326.37.57, 0723.114.422
www.cartuning.ro
Mãrci consacrate de jante
ºi anvelope, tobe de eºapa-
ment, filtre ºi admisii de aer,
tuning caroserie ºi motor

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

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

GOLD SYSTEM
Str. Barbu Vãcãrescu, nr. 103
Tel: 031/100.89.05

contact@goldsystem.ro
Servicii ºi echipamente pen-
tru cromãri, nichelãri,
vopsea cromatã ºi cromat-
coloratã pentru tuning auto.
Acoperiri pe orice suport,
inclusiv nemetale.

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

HAPPY CAR
Str. Gherghitei, nr. 62, 
sector 2
Tel: 241.41.42, 0740.000.144
www.happycar.ro
Accesorii auto tuning:
schimbator, set pedale,
huse, diverse modele ºi
culori.

MAFF RACING
Str. Mihai Bravu, nr. 196-
198, bl. 200
www.maffracing.ro
Maff Racing este o companie
specializatã în importul ºi
distribuþia accesorilor de
tuning, reprezentînd mãrci
europene titrate în domeniul
after-marketului auto.

MASTERTUNER
Bd. Timiºoara (în spatele
Skoda Brady Trade),
nr. 60-62, sector 6
Tel: 0722.275.522
Tuner specializat în tuningul
de motor. Dealer Unichip,
Nitrous Express, JR Filters.

TORNADO TRADE
Sediul 1 - Complex AUTOVIT,
Modul MA11/MB11
Tel.: 0788.397.976
Sediul 2 - Parcarea subteranã
Intercontinental (cu acces din
Str. Tudor Arghezi)
importator direct ºi distribuitor
al mãrcilor: Mutant, Dietz, Pyle,
Autoleads, MTX, Focal, Dietro-
nics, Pioneer, Alpine, JBL, Infinity,
Eaglemaster, Sonny, Kenwood
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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
pentru 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.

GOLD SYSTEM
Str. Barbu Vãcãrescu, nr. 103
Tel: 031/100.89.05
contact@goldsystem.ro
Servicii ºi echipamente
pentru cromãri, nichelãri,
vopsea cromatã ºi
cromat-coloratã pentru
tuning auto. Acoperiri
pe orice suport, inclusiv
nemetale.

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

TOP LAC GRUP
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6
Tel: 319.17.14 (int. 15),
0741.236.878, www.toplac.ro
Echipamente ºi accesorii
pentru vopsire, utilaje ºi
maºini specifice activitãþii
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

AUTO 
MECANICA 12
Calea Floreasca, nr. 43,
sector 1, Echilibrat roti,
indreptat jante.

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

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

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

1tuning.ro ºi
CARa Protekt îþi oferã
un set de folii Llumar
pentru maºina ta!
Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi un
SMS la numãrul 1323 cu textul ASC
urmat de cuvântul FOLIE ºi eºti
automat înscris în concurs.
Câºtigãtorii vor fi desemnaþi
prin tragere la sorþi ºi vor fi afiºaþi pe
site-ul www.1tuning.ro/concurs. Sunt
puse la bãtaie 4 seturi complete.
Preþul unui SMS este de doar 0,9 ¤ (Vodafone/Orange)

Foliile sunt autorizate R.A.R.

CONCURS

Avantajele foliilor
Prin aplicarea foliilor de protectie solarã ºi
vizualã, obiectele din interior (telefoane mobile,
genþi, instalaþie audio, încãrcãtura autoutilitarelor)
nu mai devin tentante pentru rãufãcãtori. În
egalã mãsurã este asiguratã protecþia vizualã a
persoanelor din interiorul autovehiculelor.

De remarcat cã, deºi din exterior nu se vede în
maºinã, vizibilitatea din interior spre exterior
este foarte bunã. Aceastã calitate este întâlnitã
în special la foliile LLumar! Foliile ANTIEFRACÞIE
se pot aplica cu succes în variantele transparente
sau uºor colorate, pericolul vandalizãrii autove-
hiculului prin spargerea geamurilor fiind mult
atenuat, dacã nu chiar înlãturat. Geamurile nu
pot fi sparte decât dupã încercãri repetate.

S.C. CARa PROTEKT S.R.L. este unul dintre cei
mai importanþi distribuitori de folii de protecþie
pentru geamuri plane ºi auto din România,
activând în acest domeniu din anul 2001 ºi deþine
cea mai mare gamã de folii omologate RAR.

pentru mai multe detalii www.cara-folie.ro

www.autospot.ro






