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PMB Tv
Cei care au avut drum pe Magheru la sfârºitul lunii
mai ºi au ridicat privirea de la nivelul strãzii, au avut
surpriza sã remarce o serie de lucrãri efectuate la
înãlþime, în zona stâlpilor de iluminat. Am pus câteva
întrebãri ºi am desluºit misterul: bãieþii urcaþi pe stâlpi
montau camere de filmat care urmeazã sã transmitã în
timp real cãtre comandamentul Poliþiei, în sistem wire-
less, imagini pe baza cãrora se va supraveghea traficul
de pe marile artere ale capitalei ºi se vor putea emite
amenzi contravenþionale.

Am stat sã mã gândesc care este scopul acestei îndâr-
jiri în a filma totul, pe DN1, pe Autostrada Soarelui ºi
acum în Bucureºti. ªtiu cã suntem într-o lume a show-
biz-ului, dar chiar sã devenim toþi actori peste noapte?
Probabil cã dacã nu mai avem de 2 ani încoace Big
Brother, Primãria s-a gândit sã compenseze aceastã
lipsã a unui reality-show adevãrat ºi s-a hotãrât sã
transforme tot oraºul într-un platou de televiziune. ªi, în
fond, de ce nu? Dacã tot sunt bani la buget de cheltuit,
ce investiþie poate fi mai bunã decât aceea de a
împânzi marile bulevarde ale capitalei cu camere video
care sã transmitã în timp real imagini din trafic? Am
gãsit cu greu câteva idei care ar putea pãrea mai utile,
printre care repararea strãzilor, construirea de parcaje,
pasaje subterane sau supraterane, închiderea inelelor
principale de circulaþie la nivelul capitalei ºi încã alte
câteva asemenea. Probabil însã cã bugetul pentru
implementarea acestora era prea mic ºi nu ar fi
meritat deranjul!

M-am gândit, m-am rãzgândit ºi am acceptat pânã la
urmã ideea de a fi actor fãrã voia mea. Ceea ce nu am
înþeles însã, este ce televiziune va prelua imaginile ºi va
realiza montaje picante ºi pline de suspans ca sã ne
bucurãm ºi noi de curse ilegale la ore târzii, de treceri
pe roºu, de opriri interzise, depãºiri neregulamentare
ºi întoarceri peste linia continuã? Cine va transmite
live accidentele cauzate de marcajele, indicatoarele
sau iluminarea prost amplasate, insuficiente sau
inexistente? Unde vom putea urmãri în direct, cu
sufletul la gurã, necazul ºoferilor ce îºi rup maºinile
în gropile de pe acele strãzi care, chiar dacã nu sunt
acoperite cu asfalt, se aflã totuºi sub acoperirea
camerelor de supraveghere? 

Nu putem decât sã sperãm cã, în mãsura bugetului,
cei împãtimiþi de reality-show-uri vor primi un cadou
inedit din partea Primãriei: lansarea din banii noºtri
a PMB Tv!

Mircea Popa
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Pe data de 25 mai a avut
loc o prelansare a mult
aºteptatului Audi A6

Allroad. Evenimentul a avut
loc la Palatul Mogoºoia ºi a
fost dedicat în special
clienþilor fideli mãrci Audi.
AUTOspot nu a putut lipsi de
la eveniment ºi vã relateazã
ultimele amãnunte despre
noul membru al familiei Audi.

Noul Allroad are o lungi-
me de 4,93 metri, o lãþime
de 1,89 metri ºi o înãlþime de
1,52 metri, fiind cu 60 de
milimetri mai înalt decât mo-
delul A6 Avant pentru obþine-
rea unei gãrzi la sol mai mari.

Probabil cea mai cãutatã
motorizare va fi cea de V6
TDI de 3 litri care oferã 233CP.
Acest motor este folosit ºi pe
Q7, cu aceeaºi putere ºi
cuplu. Modelul care a fost
prezentat publicului a fost
unul echipat cu un motor pe
benzinã de 3.2 litri ºi o putere
maximã de 255CP.

Tracþiunea integralã de
tip quattro va fi folositã
bineînþeles ºi la A6 Allroad.

Diferenþialul central auto-
blocant opereazã mecanic
ºi deci fãrã întârziere ºi
împarte valoarea cuplului
între puntea faþã ºi cea spate
în mod normal în proporþie
de 50% dar dacã este necesar
pânã la 75% din putere poate
fi transferatã cãtre o punte.
În teren accidentat, sistemul
quattro oferã o tracþiune
excelentã, iar pe ºosea o
agilitate sportivã ºi o
aderenþã fermã la accelerã-
rile în viraje precum ºi sigu-
ranþã maximã în orice tip de
condiþii meteorologice.

Îi felicitãm pe cei de la
Audi pentru eveniment ºi
aºteptãm cu nerãbdare un
drive test cu noul Allroad.

www.autospot.ro
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Noul Allroad A6
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Grande Punto

Dupã ce în doar 7 luni de
la lansare a depãºit toate
aºteptãrile în materie

de vânzãri ºi a obþinut unele
dintre cele mai râvnite premii
din domeniul auto, Grande
Punto a sosit acum în România!

Cu un design care aminteºte
de liniile sportive ºi elegante ale
unui Maserati, un stil îndrãzneþ,
agresiv ºi caracteristici imbata-
bile, Grande Punto ridicã stan-
dardele pentru maºinile din
clasa sa. Grande Punto este cea
mai mare maºinã din segmentul
sãu, cu o lungime de 403 cm.
Dispune de cea mai variatã
gamã de motorizãri diesel de
pe piaþã ºi este lider în ceea
ce priveºte siguranþa, acumu-
lând nu mai puþin de 11 stele
la testele EuroNCAP (5 stele
pentru protecþia pasagerilor, 3
stele pentru protecþia copiilor
ºi 3 stele pentru pietoni).

Grande Punto va fi comer-
cializatã în douã versiuni, 5 ºi res-
pectiv 3 uºi. Versiunea 5 uºi oferã
7 variante de echipare ºi 5 moto-
rizãri (1.2-65 CP, 1.4-77 CP, 1.3 Multi-
jet 75 CP, 1.3 Multijet 90 CP ºi 1.9
Multijet 120 CP), în timp ce mo-
delul în trei uºi adaugã echiparea
Sport ºi o motorizare pentru cei
cu adevãrat pasionaþi de cai
putere: 1.9 Multijet 130 CP.

Preþul de achiziþie porneºte
de la 8.940 euroCIP (10.727DDP).
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Premiera mondialã a
noului Volkswagen EOS a
avut loc la Frankfurt IAA

2005. Acesta este primul
cabriolet cu patru locuri din
lume echipat cu un acoperiº

hard-top CSC, compus din
cinci segmente; soluþie
care combinã în mod ideal
caracteristicile unui coupe,
ale unui model targa (cu
trapã de mari dimensiuni)

ºi ale unui
cabriolet.

Motoarele
(cu puteri de
la 115 CP la 250
CP) ºi trenul de
rulare au fost
adaptate de la
Passat ºi de la
Golf. EOS este
poziþionat între

cele douã
segmente � cel al lui Golf ºi
cel al lui Passat. Acoperiºul
sãu CSC, cu o structurã for-
matã din cinci segmente
poate avea opþional plafon
din sticlã. Linia încântã prin
design ºi este foarte practic
în acelaºi timp.

EOS are o lãþime de 1,79
metri, o lungime de 4,41
metri ºi este înalt de 1,44
metri. Împreunã, aceste
dimensiuni îmbunãtãþesc
dinamica maºinii: lãþimea
conferã maºinii un aspect
foarte dinamic ºi atrãgãtor.

EOS

ªTIRI

Volkswagen

Douã dintre cele mai bine
vândute modele Ford de
categorie micã, Ford

Fiesta ºi Ford Fusion, se întorc
acum cu o faþã nouã. Modelele,
expuse în premierã în luna
septembrie la Salonul Inter-
naþional Auto de la Frankfurt,
pot fi cumpãrate ºi pe piaþa
româneascã.

Cele douã autoturisme au
acum un aspect mult mai
atractiv, care le diferenþiazã
pe o piaþã auto mereu diversi-
ficatã. În premierã, cele douã
modele au în dotare tehnologie
rezervatã pânã acum doar auto-
mobilelor de clasã superioarã.

Punctul forte al acestei
schimbãri îl reprezintã noile
tehnologii provenite de la

modelele Ford Focus ºi Ford
Mondeo. Schimbãrile au
început chiar de la exterior,
care a fost îmbunãtãþit ºi are
un aer distins. Bordul are o
nouã formã, în pas cu ultimele
tendinþe în domeniu, iar inte-
riorul este acum ºi mai cochet.
Fusion ºi Fiesta sunt prezente
acum într-o paletã ºi mai
largã de culori, iar accesoriile
pot fi personalizate în funcþie
de cerinþele cumpãrãtorului.

Ford Fusion este disponibil
în trei variante Duratec de
motorizare pe benzinã - 1,25 l
ºi 75 CP, 1,4l ºi 80 CP, 1,6l ºi
100 CP. În ceea ce priveºte
motorizãrile diesel, variantele
de echipare includ urmãtoarele
motorizãri: Duratorq 1,4l TDCi,

68 CP ºi 1,6l TDCi ºi 90 CP. 
De la binecunoscutul

motor Duratec de 1,25l pe
benzinã ºi pânã la motorul
diesel Duratorq TDCi de 1,6l,
gama de motoare diesel ºi pe
benzinã ale noului Ford
Fiesta, oferã putere realã ºi
performanþe de top.

Chipuri noi pentru Fiesta ºi Fusion



În primul rând felicitãri
pentru noul hit �Viaþa mea�
care este prezent deja pe mai
toate posturile radio, tv ºi
chiar online, pe MusicMall.ro.
Vorbind despre independenþã,
povesteºte-ne despre reali-
zarea acestui proiect solo!

Primul meu album solo se
numeºte �O nouã viaþã� ºi vreau
sã-l lansez chiar de ziua mea,
pe 20 iunie. Materialul conþine
10 piese care mã reprezintã,
printre care ºi varianta 2006 a
melodiei �Inima mea bate�,
piesa mea de suflet.

Care va fi noua imagine a
Cristinei Rus? (vestimentaþie,
dansatori, accesorii, etc)

Imaginea mea va fi mai
elegantã, undeva la intersecþia

dintre clasic ºi modern. Voi fi
mult mai reþinutã din anumite
puncte de vedere ºi probabil
mai bine definitã pe piaþa muzi-
calã. Dupã �Dansez pentru tine�,
am început concertele cu o
coregrafie nouã iar imaginea
scenicã este completatã de
cele douã dansatoare ale mele.

Vrem sã ºtim mai multe
despre tine aºa cã te atragem
pe terenul nostru: domeniul
auto! Ce conduce Cristina
Rus, dã-ne câteva bârfe
despre maºina ta!

Acum am un Audi A4 din
2001, argintiu, 130 CP, cu cutie
automatã, pe care însã mã pre-
gãtesc sã-l vând. Pot sã vã spun
cã sunt fan marca Audi pentru
conduita de drum ºi liniile ele-
gante, care sunt pe gustul meu.

Family tree - o istorie a
fostelor ºi un plan cu viitoarele

În afarã de clasica Dacie,
prima mea maºinã a fost un
Audi B4, apoi un VW Passat, ºi
din 2002 conduc un Audi A4. Îmi
plac maºinile mari în general,
am testat ºi un A6, dar era
puþin cam mare pentru mine,
aºa cã probabil viitoarea mea
maºinã va fi noul A4 care cred
cã mi se potriveºte.

De la ce vârstã conduci?
Ce îþi mai aminteºti despre
lecþiile de ºofat ºi examenul
de conducere?

Am carnet de la 18 ani,
am fãcut ºcoala la Cluj ºi am
avut lângã mine un adevãrat
maestru în persoana domnului
instructor, care era un tip
foarte calm ºi m-a învãþat sã
fiu cât mai relaxatã la volan.

Ce ne poþi spune despre
stilul tãu de condus? Eºti calmã,
temperamentalã, sau pentru

www.autospot.ro
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�Cred cã n-aº putea
trãi fãrã maºinã sau
fãrã telefon mobil. Dar
dacã fãrã mobil te mai
descurci, în deplasãrile
prin þarã maºina chiar
îmi este indispensabiã�

Cristina Rus
�Maºina este viaþa mea�

Cristina Rus
�Maºina este viaþa mea�



tine condusul se rezumã la o
necesitate a zilelor noastre?

Cu siguranþã nu se rezumã
la o necesitate. Îmi place foarte
mult sã conduc ºi la concertele
din þarã chiar îl rog pe Dorian,
managerul meu, sã mã lase pe
mine la volan! În general starea
pe care o am când conduc o
primesc din muzica pe care o
ascult - volumul fiind de obicei
direct proporþional cu viteza!

Aha, nu o sã te întrebãm
atunci care a fost viteza
maximã cu care ai mers ca sã
nu fii amendatã retroactiv!

Atunci nu o sã vã spun
cã am mers cu 210 Km/h pe
autostradã! (râde)

Cum apreciezi o maºinã?
Subiectul intrã în raza ta
vizualã: care sunt primele 5
detalii la care eºti atentã?

În primul rând culoarea,
îmi plac maºinile argintii sau
negre, jante pe 16 (nici prea
mici nici prea mari), motorul,
design-ul interior (nu îmi place
pielea, prefer stofa din culori
deschise - bej sau gri), ºi nu în
ultimul rând marca. Nu vã ascund
cã prima ºansã de a fi bine
vãzute o au maºinile germane.

Nu ne putem abþine ºi
forþãm nota: maºina este un
accesoriu de imagine pentru
un VIP?

Da. Cel puþin în cazul
meu, în loc sã dau banii pe
accesorii de vestimentaþie,
prefer sã-i pun de-o parte ºi
sã îmi iau o maºinã deosebitã.
Chiar râdeam cu o prietenã
spunându-i cã decât sã fiu
bine îmbrãcatã prefer sã fiu
bine parcatã!

ªtim cã toþi ºoferii ºi-ar
dori sã te întâlneascã în
trafic... Cei deja norocoºi
cum au reacþionat?

Am observat cã în general
bãrbaþii sunt foarte drãguþi ºi
�îmi dau prioritate� dar probabil
nu datoritã faptului cã mã
recunosc, cãci port ochelari de
soare, ci pur ºi simplu pentru
cã vãd o blondã la volan!

Pentru cã ne-ai demons-
trat cã te pricepi la domeniul
auto, explicã-ne ºi nouã:
pentru o maºinã cu ampata-
mentul de 2,85 m care are
2,2 tone ºi un cuplu maxim
de 450 Nm, cum apreciezi
raportul C.P./kg în contextul
unui comportament supravi-
rator la turaþie maximã?

(Râde...) Foarte bun! 

Eºti o fanã a senzaþiilor
tari pe 4 roþi, ce îþi spune
volanul lui VW Touareg?

Prima imagine îmi spune
West Coast (râde). Este o
maºinã silenþioasã, îmi place
cã este foarte uºor de condus,
mai ales pentru o femeie este
foarte important ca maºina sã
fie uºor de manevrat. În plus
se miºcã foarte bine pentru o
maºinã de dimensiunile ei.

Apropo de dimensiuni,
probabil cã mulþi dintre citi-
torii AUTOspot sunt curioºi
dacã pentru Cristina Rus
mãrimea conteazã?

Cred cã pentru toatã lumea
mãrimea conteazã, pentru cã
îþi dã o stare de siguranþã ºi
de încredere. În concluzie, îmi
plac maºinile mari!

Ce þi-ai fi dorit în plus de
la aceastã maºinã ºi nu este
disponibil în echipare?

Nu ºtiu... sincer nu am
simþit cã i-ar lipsi ceva...
poate o trapã. 

Vrem sã rãmânem prie-
teni ºi pe viitor! Deci...
mãsurile de siguranþã îþi
par suficiente?

Bineînþeles, dimenisiunile
maºinii ºi airbag-urile din dotare
îmi oferã în primul rând senti-
mentul de siguranþã.

Sã nu mai amânãm dezno-
dãmântul! Veridctul este...?

Verdictul este... mi-aº
cumpãra un Touareg! (râde)
Sincer, m-aº vedea la volanul
unui Touareg.

VIP DRIVE
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Intrã pe www.autospot.ro în secþiunea media pentru a vedea
mai multe poze ºi filme de la întâlnirea cu Cristina Rus!

un interviu de Mircea Popa
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Volkswagen 
TOUAREG 

versus 
Audi Q7

Volkswagen 
TOUAREG 

versus 
Audi Q7

Zâmbetul� Acea grimasã a
feþei care poate fi uºor
observatã pe faþa bãr-

baþilor atunci când privesc o
maºinã frumoasã. Sunt unii
care din diverse motive nu îºi
exteriorizeazã aceste trãiri,
aceia care nu simt nevoia unui
�zâmbet�, mulþumindu-se
doar cu o privire fugarã, plinã
de superficialitate. Eu fac
parte din tabãra celor care
atunci când vãd o �frumuseþe�
uitã de tot ce este în jurul lor,
iar universul se restrânge
brusc în jurul acelui �mira-
col�, numit automobil. 

Ziua în care urma sã iau
la test cele douã bijuterii
se anunþa o zi plinã de
�zâmbete� ºi satisfacþii,
dar mai mult ca toate, ziua
în care urma sã aflu dacã
Audi a reuºit sã cucereascã
tronul lui VW.

Am avut la îndemânã douã
motoare diesel. Q7 ne-a fost
oferit cu un motor de 3 litri
Quattro Tiptronic, 6 cilindri ºi
o putere maximã de 233 CP,
cu un cuplu motor de 500 Nm.
În tabãra adversã a fost un
Touareg cu motor V6, aceiaºi
3 litri Tiptronic, cu o putere
de 225 CP, acompaniatã de un
cuplu motor de 500 Nm. Dupã
cum se poate vedea, ambele
maºini dispun de cam aceiaºi
putere ºi cam de acelaºi con-
sum în test, de 15 l/100 km.
O diferenþã imediat sesizabilã
între cele douã SUV-uri este
lungimea. Aceasta este net
superioarã în favoarea lui Q7,
�domnul� mãsurând 5,086 m
faþã de 4,754 m ai oponen-
tului sãu.

Aºa cum toate mãrcile de
prestigiu se laudã cu câte un
SUV autentic, Audi s-a hotãrât

cã este timpul sã scoatã pe
piaþã un cu totul alt con-
curent. Acesta este noul Q7.
Este un SUV veritabil ºi deºi
pare un pic ciudat, a fost
fabricat în special pentru
piaþa din Statele Unite,
Europa fiind consideratã ca
fiind piaþã secundarã. 

Despre Touareg deja se
ºtiu multe lucruri, cã a
câºtigat nenumãrate premii,
cã este un extraordinar Off-
roader, dar cu toate acestea
SUV-ul celor de la VW se
fabricã deja de 4 ani. Unii
dintre cititorii noºtri ar putea
afirma cã acest lucru îi con-
ferã un avantaj faþã de Q7,
calitãþile sale fiind testate
de-a lungul timpului. Alþii ar
spune cã SUV-ul celor de la
Audi este construit în urma
unor îndelungi cercetãri ºi
cã este construit pe baza

Foto: Alex Constantinescu



www.autospot.ro
nr. 6 � iunie 2006 9

DRIVE TESTutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

Motorizare: 
3.0l, 2967 cmc
Putere maximã (CP/rpm): 
233/4000
Carburant: motorinã
Cutie de viteze: 
automatã 6+1, Tiptronic
Transmisie: Quattro, 
40% faþã / 60% spate
Rezervor: 100 l
Vitezã maximã: 210 km/h
Consum (urban/ extra/ mixt):
14,6/ 8,3/ 10,5
Masã proprie: 2295 kg

Motorizare: 
3.0 l, 2484 cmc
Putere maximã (CP/rpm): 
225/4000
Carburant: motorinã
Cutie de viteze: 
automatã 6+1,
Tiptronic
Transmisie: integralã
Rezervor: 100 l
Vitezã maximã: 201 km/h
Consum (urban/ extra/ mixt):
14,8/ 8,6/ 10,9
Masã proprie: 2484 kg

Fiºã tehnicã Q7 Fiºã tehnicã Touareg

ultimelor tehnologii în dome-
niu. Noi vã spunem cã existã
destul de multe diferenþe
între cele douã pretendente
la titlul de cel mai bun SUV.
Diferenþe care pentru unii pot
fi esenþiale, iar pentru alþii
pot fi trecute cu vederea.

Ca dotãri interioare
ambele concurente s-au lãu-
dat cu o mare parte din com-
ponentele ce alcãtuiesc lista
de opþionale. Ca elemente
comune care meritã amintite
aº sublinia, tracþiune Quattro
la Q7 ºi tracþiune integralã la
Touareg, ESP, climatronic,
pielea a fost la loc de cinste
în ambele modele, faruri de
ceaþã ºi Xenon la ambele
modele, airbaguri frontale
pentru ºofer ºi pasager cât ºi
cortina de airbaguri laterale,
scaune faþã încãlzite,
banchetã spate rabatabilã
fracþionat la Touareg, iar la
Q7 încã 2 scaune în plus,
disponibile, acestea la rândul
lor rabatabile, iar lista ar
putea continua. 

La subiectul dotãri trebuie
sã amintim un avantaj pe care
Touaregul l-a avut faþã de Q7,
acesta fiind constituit de
reductor. SUV-ul celor de la
Audi nedispunând decât de
suspensie adaptabilã pe perne
pneumatice (Adaptive Air
Suspension). Cu toate acestea
ambele rivale s-au descurcat
exemplar pe teren accidentat,
neavînd nici o problemã sã
depãºeascã obstacole ca nisip,
nãmol sau chiar pietriº.

Un alt aspect despre care
vreau sã vorbim este calitatea
materialelor interioare.
Ambele modele au dispus de
unele dintre cele mai bune
finisãri posibile. Cu toate
acestea, Q7 iese învingãtor

Calitatea materialelor folosite la Q7 este 
net superioarã faþã de Touareg
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atunci când discutãm despre
piele, calitatea plasticelor ºi
ergonomia interioarã. Poate
o sã-mi spui cã sunt un visãtor
ºi cã-mi place sã �zâmbesc�
prea mult, dar la volanul lui
Q7 pânã ºi centura de sigu-
ranþã era la locul optim ºi
�mã îmbrãca� absolut perfect.

Touaregul mi-a plãcut
pentru masivitatea de care dã
dovadã în momentul când îl
conduci cât ºi pentru simpli-
tatea ºi uºurinþa cu care acce-
sezi toate comenzile de pe
consola centralã.

O altã diferenþã importantã
între cele douã SUV-uri este
constituitã de preþ. Costul
unui Touareg începe de la
40.169 de euro CIP, pe când
preþul pentru noul Q7 începe

de la 44.412 euro CIP. Ambele
preþuri sunt pentru motorizã-
rile din test.

Pe ºosea ambele modele
s-au comportat exemplar,
AUTOspot oferindu-le nota
maximã pentru manevrabili-
tate ºi usurinþã în condus.

În concluzie care este mai
bun, Q7 sau Touareg? Înainte
de a rãspunde, vreau sã te
întreb: conteazã preþul sau
imaginea? Vrei ca SUV-ul tãu
sã se laude cã are reductor
sau doar sã se comporte la fel
de bine off-road ca unul care
are? Vrei sã te lauzi cã ai un
model care a apãrut pentru
prima oarã în 2006 sau con-
teazã mai mult scopul pentru
care îl cumperi? Conteazã o
diferenþã de câteva mii de

euro când preþul total
depãºeºte 50.000 de euro? 

La toate aceste întrebãri
AUTOspot nu-þi poate
rãspunde. Eu îþi spun doar
cã este cazul sã începi sã
�zâmbeºti� mai mult ºi sã te
bucuri mai des atunci când
vezi maºini frumoase, chiar
dacã acestea nu se aflã în
garajul tãu.

Rãzvan Dumitru

Maºinile ne-au fost puse la 
dispoziþie spre testare de cãtre

ªos. Odãi nr. 219-225, Bucureºti
Tel: 021 300.79.50/60/70

www.midocar.ro

MIDOCAR



OTOPENI

BUCUREªTI
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Volvo

Renault

ªos. de centurã

cca.1km

McDonald�s
ANVELOPE
! Bridgestone
! Goodyear
! Dunlop
! Firestone
! Fulda
! Dayton
! Sava

ACUMULATORI
! Exide fãrã întreþinere
! Exide cu gel

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

SERVICII
! Jantare
! Dejantare
! Echilibrare
! Reglare direcþie
! Verificare presiune
! Vulcanizare
! Etanºare

PR
OD

US
E

Partenerul tãu de drum!
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Koenigsegg, acest nume
aproape imposibil de
pronunþat este originar

din Suedia, þara de baºtinã a
supercarului acestei luni.

Noul model CCX face parte
din familia CC, iar alãturi de
modele ca CCR ºi CC8S, este
una dintre cele mai fantastice
maºini construite vreodatã. CCX
este a doua maºinã din lume
ca vitezã maximã, singurul
care a reuºit sã o devanseze
fiind celebrul Bugatti Veyron
16.4. Costurile unui Koenigsegg
CCX sunt undeva în jurul valorii
de 650.000 de euro, mai exact

la jumãtatea valorii unui Veyron.
CCX înseamna �Competition

Coupe X�, iar modelul a apãrut
odatã cu împlinirea a 10 ani
de când marca suedezã a cons-
truit ºi testat primul model
CC, la începutul anului 1996.

Am încercat sã las datele
tehnice pentru cât mai la sfârºit
dar nu mã mai pot abþine ºi
trebuie sã te ºochez ºi pe tine
aºa cum am fost ºi eu în
momentul în care le-am aflat.

Bestia reuºeºte sã plece
de pe loc ºi sã ajungã la 100
de km/h în doar 3.2 secunde!,
ajunge la 235 de km/h în 9,9

secunde ºi poate accelera pânã
la o vitezã de peste 396 km/h.
Cântãreºte 1.180 de kg, cam cât
un Polo Classic ºi are un rezervor
de 70 de litri. Dispune de un
motor de 4.7 litri ºi conform
producãtorului consumã 17,1
l/100km într-un regim mixt. Aº
vrea sã vãd ºi eu aºa consum
la o asemenea maºinã. Ah...
era sã uit un mic detaliu,
�motoraºul� dezvoltã nici mai
mult nici mai puþin de 806CP.

Pânã o sã ajungem sã o
luãm la o turã pe Magheru, te
invit sã visezi ºi tu alãturi de
mine la o lume mai bunã ºi
supercaruri la preþuri de nimic.

Rãzvan Dumitru

SUPER CARSutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

KOENIGSEGG CCX

Avion cu reacþie



Te-ai hotãrât sã cumperi
o maºinã second hand.
Te întâlneºti cu proprie-

tarul, o vezi, o conduci, îþi place.
Vrei sã o cumperi. Stop! Te-ai
gândit oare cã aspectul �impe-
cabil� al caroseriei ar putea
ascunde poveºti nu tocmai plã-
cute? Ce sã mai vorbim de acel
zgomot pe care proprietarul
încearcã sã-l estompeze dând
muzica mai tare? Înainte de a
o cumpãra te sfãtuim sã treci
pe la Autotest. Ei îþi vor spune
exact ce bube are maºina.

De ce Autotest?
Ca sã ºtim pe ce dãm

banii. Înainte sã cumpãrãm o
maºinã second hand, aflãm la

Autotest dacã maºina doritã
meritã sau nu banii, dacã a
fost lovitã, cât este de uzatã
ºi ce defecte ascunse are.

Clienþii Autotest sunt cei
ce cumpãrã o maºinã second
hand, cei ce vor sã ºtie starea
maºinii înainte de a pleca în
vacanþã ºi cei ce duc maºina
la service pentru reparaþii sau
ultima garanþie ºi vor sã ºtie
starea exactã, fãrã a fi
pãcãliþi.

Ce informaþii oferã testul?
�Verificãm electronic dacã

vopseaua este originalã sau
nu, dacã a suferit un accident

ºi care sunt urmãrile în starea
actualã a maºinii, verificãm
motorul, suspesia, transmisia,
frânele, ºasiul în condiþii reale
de drum.� Practic, un inginer
cu înaltã calificare, conduce
maºina pe un stand cu role
conectat la calculator,
frâneazã, schimbã vitezele ºi
senzorii înregistreazã datele ºi
le comparã cu starea de nou a
maºinii respective.

Clienþii despre Autotest:
1. �Slavã Domnului cã nu

am cumpãrat maºina!!�
2. �Am aflat ce are ºi am

obþinut un preþ mai bun�

www.autospot.ro
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Nume................................. Prenume.....................................

Maºinã............................................... An fabricaþie..............

Tip testare: " motor    " vopsea    " completã

Unde aþi gãsit revista AUTOspot?.........................................

Talon de reducere
Decupeazã acest talon, completeazã-l ºi vino 
cu el la noi! Îþi vom oferi 50% reducere la orice
testare. E simplu ºi e pe bune! Ne gãseºti 
în incinta târgului auto din Vitan, splaiul Unirii 
nr. 450. Tel: 492.10.75, www.autotest2000.ro 50%

reducere

Lista de preþuri Autotest
! Testare completã tracþiune
2x4: 2.500.000 lei (250 lei noi)
! Testare completã 4x4:
3.500.000 lei (350 lei noi)
! Testare motor: 1.200.000 lei
(120 lei noi) 
! Testare motor 4x4:
1.750.000 lei (175 lei noi)

! Testare vopsea: 1.200.000
lei (120 lei noi) - caroserie
(urme de chituire ºi revopsire)

Nu cumpãra fãrã a testa!Nu cumpãra fãrã a testa!



Ce ne puteþi povesti
despre prima dvs. slujbã?
(despre naivitate, profesio-
nalism ºi supravieþuire)

M-am angajat pentru
prima oarã la 20 de ani, când
încã eram studentã, vârstã la
care nu putem vorbi de profe-
sionalism ci mai degrabã de
idealism, de aspiraþii care
depãºesc cu mult posibilitãþile
de moment sau chiar ºi pe
cele viitoare. Se spune deseori

cã viaþa e o junglã, cred
aºadar cã de la idealismul cu
care priveºti primul tãu job
eºti adus cu picioarele pe
pãmânt de instinctul de
supravieþuire.

Când eºti pregãtit cu
adevãrat pentru o poziþie cu
un grad înalt de responsabili-
tate? (despre ambiþie, expe-
rienþã ºi obiectivitate)

Cred cu tãrie în principiul
cã trebuie sã îþi doreºti succe-
sul dar în egalã mãsurã sã ºi
munceºti pentru a-l avea. Mã
bucurã sã vãd cã în România
nu existã bariere care sã
împiedice accesul tinerilor la
poziþii de mare responsabili-
tate, mai mult, din exemplele
personale aº spune cã sunt
chiar încurajaþi. Cine vrea sã
ajungã un manager de top
ar trebui totuºi sã nu ignore
latura mai puþin plãcutã:
timpul liber scade dramatic,
ai vrea sã faci cât mai multe
încât þi-e necaz cã trebuie sã
mai ºi dormi.

Avem nevoie de expe-
rienþã. Cum procedãm?
(anunþul clasic: �vârstã -
max. 25 de ani / experienþã
min. 10 ani�)

Probabil aþi auzit de cazul
unor companii de consultanþã
care spun �suntem pe piaþã de
10 ani ºi avem 600 de ani
experienþã�. Experienþa poate
veni aºadar în timp dar ºi din
proiecte specifice, care îþi pot
aduce într-o lunã cât alte

job-uri în doi ani. O situaþie
de genul �vârsta 25 de ani �
experienþã 5 ani� poate fi
întâlnitã�eu sunt una dintre ele.
Important este sã nu refuzi
nici o nouã provocare ºi sã

accepþi oricând sarcini variate,
sã eviþi pe cât posibil rutina.

Când mai avem timp de
prieteni, casã, familie etc.?
(despre ordinea prioritãþilor
în viaþã)

Timpul pentru prieteni, casã,
familie este cel... de dupã pro-
gramul de serviciu. Într-o anu-
mitã etapã de carierã timpul liber
este într-adevãr limitat, dar
tocmai de aceea, înghesuind
multe-multe activitãþi plãcute
în el, pare a fi un timp �de
calitate� � dupã cum spun
americanii. 

Ce anume v-a atras în
domeniul auto? (circums-
tanþe, mentori ºi alte zeitãþi
întâmplãtoare)

Întotdeauna mi-au plãcut
maºinile, de când eram micã
mã învârteam în jurul tatãlui
meu care meºterea câte ceva
la maºina lui (o Dacia 1300,
evident). În plus, încã de la înce-
putul carierei mele am fost
atrasã de domeniul de mar-
keting ºi de vânzãri, ºi am în
continuare o înclinaþie cãtre
tehnic: îmi place sã înþeleg
mecanisme ºi sã descopãr lu-
cruri noi. La Dacia am ajuns în
urmã cu 4 ani prin intermediul
unei agenþii de recrutare.

www.autospot.ro
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Raluca Simona LUPªA, 
Director Client 
Dacia Renault Nissan

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

Timpul liber scade dramatic, ai vrea 
sã faci cât mai multe încât þi-e necaz 

cã trebuie sã mai ºi dormi





Aºa cum v-am promis, e
timpul sã luãm taurul de
coarne (sau, mai bine zis,

portofelul de urechi) ºi sã ne
apucãm de tuning. Vom începe
�timid� în acest prim episod cu
modificãrile optice de bazã:
jante/anvelope ºi un body-kit
care ne va scoate din mulþime.

NU e bine sã luãm doar bara
faþã ºi sã ne amãgim cã nu am
intrat pe tãrâmul fantasmagoric
al kitsh-ului. NU e bine sã avem
un body-kit interesant ºi sã avem
cauciucuri cu jante de tablã ºi
capace. NU e bine sã avem bara
din faþã de la un kit de caroserie,
pragurile de la altul, bara din
spate de la un al treilea.

Upgrade-ul optic trebuie
sã fie unitar, sã se potriveascã
cu forma stock a maºinii. Jantele
urmeazã acelaºi curs unitar.
Estetica. Trebuie sã înþelegem
nevoia de bazã care ne-a fãcut
sã investim într-un upgrade
optic. Vrem o maºinã mai fru-
moasã, mai extravagantã.
Estetica e cheia, bunul gust e
lacãtul, kitsch-ul e uºa masivã
care stã gata-gata sã se
deschidã în direcþia greºitã.

Ce ºanse avem cu body-kit-ul?
Douã, mari ºi late, amândouã
necesitând lupa profesionistã a
unui consultant în design ºi styling,
omul potrivit la locul potrivit:
! Body-kit-uri de import;
! Body-kit-uri custom.

De ce consultanþã în
design ºi tuning? Pentru cã
atunci când vã duceþi la un
doctor pentru o operaþie vitalã
n-o sã ascultaþi de contabil.
Pentru cã atunci când mergeþi
la service-ul auto, n-o sã
ascultaþi de prietenii voºtri
care vã spun cã de fapt doar
v-a cãzut jiglerul în baia de ulei.
Pentru cã nu vã pune termopane
cel care v-a dat în garanþie
frigiderul ºi aragazul. Omul
respectiv, consultantul, are
studii în aceastã direcþie, ºtie
exact la ce se preteazã maºina
voastrã. Sigur e inginer, sigur are
studii aprofundate de design ºi
sigur urmãreºte piaþa de after-
market mai aprig decât urmãresc
brokerii bursa. De imaginaþie
sigur nu va duce niciodatã
lipsã. De ce sã-l ocoliþi ?!?

În episodul viitor, diferenþele,
avantajele ºi dezavantajele

body-kit-urilor de import ºi
custom precum ºi noþiunile de
bazã pentru schimbarea anve-
lopelor ºi a jantelor. Pânã
atunci, vorba aia, sã tunaþi
bine ºi sã ne e-mail-ãm pe
bogdan.urdea@autospot.ro

Bogdan Urdea
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În miezul problemeiÎn miezul problemei

Super Ofertã

Detector Radar Whistler DE 1748

415,00 RON
399,50 RON 
- Sensibilitate Dublã
- All Band
- Afiºaj cu Pictograme
- Busolã Electronicã
- Real Voice selectabile
- Tehnologie VG-2,
- Safety Warning System
- 3 moduri �City�
- Modul de învãþare www.car-sound.ro



Nici nu s-a lãsat bine cãl-
dura peste Bucureºti, ºi ieºirile
noastre au cãpãtat brusc o tentã
senzual-eroticã. Spre deosebire
de serile de iarnã sau primãvarã
când toatã distracþia se concen-
tra în interiorul habitaclului,
acum toate regulile s-au schim-
bat, iar atenþia se îndreaptã spre
prezenþele feminine de dincolo
de geamurile coborâte ale ma-
ºinii. Regulile jocului sunt simple:
totul începe prin studiul de
�piaþã�, urmat de selecþie, con-
tactul vizual, apoi interacþiunea,
comunicarea non-verbalã ºi,
în final, verbalã. Aceste piese
sunt indispensabile în puzzle-ul
nopþii de pe Magheru. ªi, întocmai
ca în cazul rezolvãrii unui puzzle,
fiecare jucãtor are o strategie
ºi un mod de abordare diferite.
Având exemple foarte elocvente
în gaºcã nu am ezitat sã-i stu-
diez ºi sã redactez un mic com-
pendiu al metodelor lor de abor-
dare nocturne de pe bulevard.

Coiotul este un artist. Ro-
mantic, discret, uºor timid. Nu
braveazã ºi nu are texte dinainte
pregãtite. Este un fan al interac-
þiunii non-verbale, pe care o
foloseºte abil, asemeni unui
preludiu. Opreºte uºor la stop
lângã "victimã" ºi se uitã în
direcþia ei pânã când stabileºte
contactul vizual. Apoi, cu o
inocenþã construitã pe detaºarea

totalã de penibilul situaþiei, fie
îi face discret cu mâna, miºcând
doar degetele, fie abureºte
geamul suflând aer cald, pentru
ca mai apoi sã deseneze cu de-
getul o inimioarã pe care i-o
dãruieºte. Cu acest tip de abor-
dare discretã reuºeºte întotdea-
una sã fure un zâmbet din partea
fetelor ºi nu se grãbeºte sã
coboare geamul pentru a începe
o discuþie concretã. Totul se
rezumã la construirea acestei
relaþii discrete, pãstrând dis-
tanþa. Dacã fetele sunt destul
de deschise pentru a intra în
joc, rãspund de obicei ºi ele în
acelaºi stil la urmãtoarele opriri,
iar apoi fie prin coborârea gea-
mului fie printr-o oprire pe
dreapta are loc o discuþie scurtã
ºi un schimb de telefoane. Discu-
þiile sunt scurte deoarece Coiotul
nu este un maestru al vorbelor.
Neavând texte dinainte pregã-
tite, fie este inspirat ºi nimereºte
ceva amuzant, fie spune douã-
trei platitudini care deseori îl
compromit mai tare decât ar fi
putut-o face un text banal. 

Urmãririle pe bulevard nu
sunt punctul lui forte, ci preferã
þinte statice. Când este însã ne-
voit sã alerge dupã vânat în loc sã
aºtepte prada în nãvodul dinainte
întins, deseori au loc scene memo-
rabile. Nu mai demult de acum
câteva sãptãmâni, la o ieºire cu

Pinguinul pe Magheru, au vãzut o
maºinã de clasã micã intrând pe
strada cu cinematograful Patria,
pe contrases. Vãzând în trecere
cã pe locurile din faþã erau douã
fete, nu ezitã sã le urmeze
pentru a le da un sfat avizat:

� Fetelor, vedeþi cã aþi
intrat pe contrasens!

ªoferiþa, privindu-l puþin
stânjenitã, îi mulþumeºte pentru
informaþie.

� Dar ce faceþi voi, douã
fete singure pe-afarã? Noi
mergeam la un suc, puteþi sã
lãsaþi maºina aici ºi sã veniþi
cu noi! Ce ziceþi?

� Nu ºtiu ce sã zic, sã-l
întrebãm ºi pe prietenul meu,
zice fata sfãtuindu-se cu per-
soana din dreapta.

Dintr-o datã, aranjându-ºi
pletele, de pe scaunul din
dreapta îºi face vãzutã faþa ºi
prietenul, un rocker de modã
veche, bãrbos ºi înzestrat cu o
danturã de greblã:

� Sigur, dacã faceþi cinste
mergem! a mormãit el schiþând
ceea ce pãrea a fi un zâmbet.

Este inutil sã spun cã acea
searã s-a terminat mai rapid,
cam la fel de rapid cum a ºi
demarat Coiotului la vederea
hidoasei arãtãri, promiþând cã
nu-ºi va mai abandona niciodatã
stilul de a interacþiona non-ver-
bal pânã nu se convinge foarte
clar cu cine are de-a face...

Doctoru�
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Am o mulþime de prieteni ºi o serie de
amici, toþi având în comun pasiunea pentru maºini ºi dispo-
nibilitatea pentru distracþii ieftine. Cluburi, baruri, biliard ºi
chiar tenis sau fotbal în salã... cam aºa ne petreceam serile.
Nu de mult însã, au descoperit plimbãrile nocturne cu maºina
prin Bucureºti. Nu mã înþelegeþi greºit, ºi înainte mergeam
cu maºinile, dar ceea ce probabil greºeam era cã aveam
punctele de plecare ºi de destinaþie prestabilite. Ei bine,
asemeni unui elev de generalã ajuns pentru prima datã la
discotecã, am lãsat în urmã toate ideile preconcepute ºi am
intrat, de voie de nevoie, în �clubul� celor de �pe Magheru�.
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Interacþiunea non-verbalãInteracþiunea non-verbalã
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! ALFA ROMEO 166
BERLINA 2,4 JTD
140CP ARGINTIE 
10.300 EURO, 2002,
Motorina, 85.100 km,
2,400 cmc, 140 CP
0721.375.021
cutie manualã 6+1; 4
geamuri electrice; oglinzi
electrice încãlzite; servo-
direcþie; 6 airbaguri;
climatronic; pilot automat;

computer bord; xenon;
jante aliaj; proiectoare;
închidere centralizatã;
alarmã; scaune electrice
încãlzite cu memorie ºi
reglaj lombar, torpedou
frigorific, magazie 6 cd-uri,
sistem audio profesional,
car kit nokia 6310i,
impecabilã, accept orice
verificare la service autor-
izat Alfa Romeo, preþul
este negociabil ºi urgent!

! BMW 525 2,5 D
163CP ARGINTIU
18.800 EURO, 2003,
Motorinã, 95.000 km,
2.500 cmc, 163 CP 
0724.262.750
geamuri electrice, oglinzi
electrice încãlzite; servo;
climatronic; pilot automat;
computer bord; xenon; jante;
proiectoare; piele; închi-
dere centralizatã; alarmã;
abs; navigaþie+tv; scaune
încãlzite; taxe achitate

! DACIA SOLENZA
1,4 MPI 75CP GRI
METALIZAT GRAFIT
5.450 EURO, 2003,
Benzinã, 39,300 km,
1.390 cmc, 75 CP
0721.216.670
geamuri electrice faþã;
servo-direcþie; A.C.; jante
aliaj; proiectoare; închidere
alarmã; model scala.

! OPEL CORSA
1,0 I 58CP
ARGINTIU
6.100 EURO, 2002,
Benzinã, 73.700 km,
1.000 cmc, 58 CP
0722271230,
0765326966 
geamuri electrice; oglinzi
electrice; aer condiþionat;
închidere centralizatã;
abs; cas.+6 boxe+ co-
menzi volan; închidere

centralizatã din teleco-
mandã; taxe achitate;
consum mediu 5%

! SUBARU
IMPREZA 2,0 I
224CP NEGRU
21.000 EURO, 2004,
Benzinã, 79.000 km,
2.000 cmc, 224 CP
0723.639.508
cutie manualã 5+1; 4
geamuri electrice; oglinzi
electrice încãlzite heliomate;
servo-direcþie; 6 airbaguri;
aer condiþionat; jante aliaj;
proiectoare; închidere
centralizatã; alarmã; 
model wrx, tracþiune inte-
gralã (4x4), jenþi 17 subaru,
rãcire suplimentarã, inter-
cooler, radio-cd, stare
perfectã de funcþionare,
adusã recent, toate taxele
achitate, km reali (carte
service)

! VOLKSWAGEN
POLO 1,6 I 75CP
VERDE INCHIS
4.900 EURO, 1995,
Benzinã, 185.000 km,
1.600 cmc, 75 CP
0720.528.091
geamuri electrice; oglinzi
electrice încãlzite; servo-
direcþie; aer condiþionat;
jante aliaj; proiectoare;
închidere centralizatã; 
abs; radio casetofon

ANUNÞURI SECOND HAND

Cutie manualã 5+1
servodirecþie 
2 airbag-uri
kilometri reali
unicul proprietar

Preþ: 4,950 EURO

An fabricaþie: 2001

Alimentare: Benzinã

Kilometri: 27.000 km

Cilindree: 1000 cmc

Putere: 55 CP

Tel: 0722.293.275

OPEL CORSA HATCH-
BACK ALBASTRU MET

Preþ: 16.500 EURO 

An fabricaþie: 2005 

Alimentare: Benzinã 

Kilometri: 14.000

Cilindree: 1.600 cmc

Putere: 105 CP

Tel: 0723.521.202

Geamuri electrice, Oglinzi
electrice, Trapã electricã,
Cutie automatã, Full
Option fãrã piele, Jante
aliaj uºor, Alarmã Viper,
Dublu climatronic, 6
airbag-uri, servodirecþie.
Maºina este aproape
nouã, primul proprietar.

AUDI A3 COUPE 1,6 ALBASTRU

Anunþul tãu poate apãrea în
urmãtorul numãr AutoSpot.

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

www.autospot.ro





ANVELOPE/JANTE

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

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

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

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

0745.PNEURI, 0720 PNEURI
Tel verde: 08008.763874
www.depozituldeanvelope.ro
office@depozituldeanvelope.ro
service roti, indreptat jante
aliaj, vânzãri jante, anvelope

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

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

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

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

ASIGURÃRI

! ASIROM SA
Bd. Carol I, nr. 31-33, sector 2
Tel: 317.81.39, 317.81.37
www.asirom.com.ro
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! ASIBAN
Bd. Mãrãºti, nr. 2, sector 1
Tel: 222.95.60, 222.95.61
www.asiban.ro
asiban.sa@asiban.ro

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

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

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

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

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

AUDIO/ALARME

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL
� MILITARI 
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

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

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

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

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

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

! SOFT & HARD 
CONSULTING
Str. Matei Basarab, nr. 104,
bl.72, sc.2, et.3, ap.47, sector2

Tel: 322.28.67, 0741.258.343
www.shc.ro, office@shc.ro
Reþele date ºi voce. Sisteme
antiefracþie. Sisteme
supraveghere video.
Sisteme control acces.

! SONY ROMANIA
Sos. Bucureºti-Ploieºti
(Bucharest Business Park),
nr. 1A, bl. 4, sector 1
Tel: 318.47.10
www.eu.sony.com
office.ro@eu.sony.com

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

www.autospot.ro
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BENZINÃRII MOL
BUCUREªTI

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

! AFUMAÞI
DN2, km 11+720

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

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

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

! BRÂNCOVEANU
ªos. Brâncoveanu Prelung.
Secuilor sect 4

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

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

! COLENTINA
ªos. Colentina nr. 374E

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

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

! FUNDENI
ªos. Fundeni nr. 161.

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

! GIULEªTI
Calea Giuleºti nr. 39/

Pod Grant, sect.6

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

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

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

! LUJERULUI
Str. Lujerului fn., sect. 6

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

! MILITARI
Bd-ul Iuliu Maniu nr. 205-
215 sect. 6

! MORARILOR
Intersecþia Bdul Basarabia
cu str Lucretiu Patrascanu,
sect.3

! ODÃI
ªos. Odãi nr.425.-431.

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

! OTOPENI2
DN1, km13+00 

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

! PLEVNEI
Sos Plevnei nr.159, sect.6

! POSTAVARUL
Sos. Postavarului nr. 24.

! RÂMNICU VÂLCEA
Str. Râmnicu Vâlcea  nr. 12.

! TITAN
B-dul N.Grigorescu nr. 34B
sect 3
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! TUDOR 
VLADIMIRESCU
Bd-ul Tudor Vladimirescu
nr. 64-78, sect.5

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

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

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

BIROUL ACCIDENTE 
UªOARE

! SECTOR 1
Secþia 5 Poliþie, ªos.
Bucureºtii Noi
Tel. 323.30.30, int. 17.934

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

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

! SECTOR 4, 5
Brigada de Poliþie Rutierã,
str. Candiano Popescu,
nr. 57-59, Tel. 335.84.06

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

BROKERI

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

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

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

CREDITE

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

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

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

! OTP BANK 
ROMANIA
Str. Buzeºti, nr. 66-68, 

sector 1

Tel: 307.57.00

www.otpbank.ro

office@otpbank.ro

� Credit nevoi personale

� Credit ipotecar

� Credit investiþii pentru

corporaþii

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

DEZMEMBRÃRI

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

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

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

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

FOOD STOPS

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

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

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

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

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

LEASING

! BCR LEASING
Piata Alba Iulia, nr. 8, bl. 17,
sector 3, 

Tel: 323.73.10
www.bcr-leasing.ro
office@bcr-leasing.ro

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

! MOTORACTIVE
Str. Sf. Vineri, nr. 29, et. 2,

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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pe diferite teme



sector 3, Tel: 318.88.22
www.motoractive.ro
general@motoractive.ro

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

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

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

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

PIESE ªI ACCESORII

! AL PADRINO
� Bd. N. Bãlcescu, nr. 7,
sector 1
Tel: 312.55.90, 312.47.36
� Calea ªerban Vodã, nr.
280A, sector 4
Tel: 336.29.17, 
335.46.48

� Str. 1Mai (fostã
Compozitorilor), nr. 26A,
sector 6
Tel: 402.88.48, 413.53.20
� Sos. ªtefan cel Mare, nr.
17, sector 2
Tel: 210.21.90, 
210.24.90
www.alpadrino.ro
alpadrino@easynet.ro
Piese de schimb pentru
marci europene, japoneze,
coreene, americane

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

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

- TITULESCU
Bd. N.Titulescu, nr. 81-87,
sector 1
Tel: 202.91.48 / 49

www.augsburg.ro
vanzarititulescu@augs-
burg.ro

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

! AUTO TOTAL
Calea Plevnei, nr. 114, sector 1

Tel: 317.59.05(07-11,13)
www.autototal.ro
office@autototal.ro

! BENNETT AUTO
� Str. Maior Al. Câmpineanu,
nr. 1, sector 1, Tel: 223.29.57
� Str. Lizeanu, nr. 28, sector 2
Tel: 211.15.19
Mercedes, Fiat, VW,
Peugeot, Ford, Volvo, BMW,
Audi, Opel, Renault, Citroen,
Daewoo

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

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

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

! COMPOLI SRL
Bd. Dacia nr. 123
Tel: 212.47.48, 0744.610.610
compoli@gmail.com
Vânzãri, reparaþii ºi
recondiþionãri electromo-
toare ºi alternatoare auto ºi
industriale (japoneze,
europene, americane)

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

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

! SERUS 
piese de schimb ºi accesorii 

Bd. Timiºoara, nr. 60 E,
sector 6, 
Tel: 444.08.03/ 06
www.serus.ro
renault@serus.ro

RENT-A-CAR

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

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

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

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

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

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

SECOND HAND

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

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

! AUTOVIT
Splaiul Unirii nr.450
www.autovit.ro

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

! BRANDY TRADE
Bd. Iuliu Maniu, nr. 291-301,
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Montãm ºi reparãm
anvelope 

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

Tel: 021 230 14 04
Mobil: 0745 PNEURI 

0720 PNEURI
www.depozituldeanvelope.ro

Hai pe forum!
www.autospot.ro/forum

Te provocãm la 
discuþii interesante 

pe diferite teme





sector 6, Tel: 318.76.50(51-53)
www.brandytrade.ro
vanzari@bradytrade.ro

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

SERVICE

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

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
- COLENTINA
Str. N. Apostol, nr. 2-4,
sector 2, 
Tel: 240 97 25
www.augsburg.ro
ProgramariColentina@augs
burg.ro
Service pentru autoturisme
europene ºi japoneze,
inclusiv autoutilitare
ºi camioane

- SERVICE RAPID
MILITARI
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã nr. 5-6,

sector 6, Tel: 305 06 30
www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro

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

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

! DACOSERV - 
SERVICE DACIA
� Bd. Preciziei, nr. 4, sector 6
Tel: 317.09.86, 316.02.84
� Sos. Salaj, nr. 225, sector 5
Tel: 423.92.11
www.dacoserv.ro
Service. ITP. Piese de
schimb. Asigurãri

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

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

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

SPÃLÃTORII

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

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

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

ªCOLI DE ªOFERI

! TEO
� Str. Olteniþei, nr. 244, bl. 8
6, sc. 2, et. parter, ap. 22,
sector 4
Tel: 331.00.23, 0724SOFERI
� Str. Câmpia Libertãþii,
nr. 43, bl. MC3, et. parter,
sector 3
Tel: 324.61.08, 0727PERMIS
� Bd. Constructorilor, nr. 24,
bl.19, sc.1, ap.2, sector 6
Tel: 220.77.45, 0720SCOALA
www.vreaupermis.ro
office@vreaupermis.ro
Dacia berlina: 330RON,
Matiz, Supernova: 370RON,
Solenza: 420RON, Logan:
420RON, VIP:600RON

! WWW.SCOALA-
DE-ªOFERI.RO
Sos. Panduri, nr. 13, bl. P19,
sc. 1, et. parter, ap. 4, sector 1
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Lasã-ne pe noi 
sã ne ocupãm de

cumpãrãturile tale!

FRIGIDER AUTO
TTRROOPPIICCOOOOLL BBOORRDD BBAARR TTBB-1155

CARACTERISTICI:
Capacitate totalã: 15 litri
Tensiune de alimentare: 12V (la bricheta auto)
Putere medie consumatã: 54 W
Masã proprie: 5,2 kg
Dotãri:
! LED-uri indicatoare pentru funcþia de

rãcire/încãlzire
! LED pentru monitorizarea bateriei auto
! volumul interior permite depozitarea 

unui PET de 1,5l ºi 2l

0721.036.690
0765.438.771
www.car-sound.ro
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Tel: 411.14.00, 410.57.35
www.scoala-de-soferi.ro
contact@scoala-de-soferi.ro
LOGAN: 490RON, Solenza:
450RON, Matiz: 450RON,
Supernova: 450RON, STU-
DENTII BENEFICIAZA DE
REDUCERE!!30RON
Plata în rate: minim 100RON

TAXI

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

! EURO FLY TAXI
Tel.: 9440, 0788.512.463
Peugeot, Pornire: 1.20 RON
Tarif/km: 1.20 RON / 20
RON  în afara oraºului
Staþionare/h: 12 RON 

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

! PROFTAXI
Tel: 9422, 0723.297.108,
0745.018.602
Dacia, Logan, Cielo

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

TRACTÃRI

! AUTOMOBIL 
CLUBUL ROMÂN
Str. Tache Ionescu, nr. 27,
sector 1, Tel: 222.22.22
www.acr.ro

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

! FILO DIRETTO 
INTERNATIONAL 
ROMANIA
Bd. Basarabiei, nr. 28A,
sector 2
Tel verde 0800.16.00.16
www.filodiretto.ro
office@filodiretto.ro
Remorcaje pe platformã la
nivel naþional ºi internaþio-
nal disponibil 24/24h.

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

! ªAMA SERVICE
Tel: 0722.515.050
Tractãri auto NONSTOP.
Tarife:
- transport platforma
interurban: 1.95 lei/Km +
TVA (+ taxa manevrare 49 lei)
- transport platf. urban: 16 lei
- transport platforma inter-
national: 1 Eur/Km (+ taxa
manevrare 20 Eur)

TUNING

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL 

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

! MASTERTUNER
Bd. Timiºoara (in spatele
Skoda Brady Trade),

nr. 60-62, sector 6
Tel: 212.18.85 0722.275.522
www.mastertuner.ro
Tuner specializat in tuningul
de motor. Dealer UNICHIP,
NITROUS EXPRESS, JR Filters.

! PILOT POWER 
TUNING
Sos. Pantelimon, nr. 264,
sector 2
Tel: 2556653 0724 515912
www.pilotauto.ro
bucuresti@pilotauto.ro
Picturã aerograf. Eºapa-
mente. Design auto.
Accesorii

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

ADRESE UTILE

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

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

VULCANIZÃRI

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

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

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

Revista AUTO SPOT ºi Expert Detailing
îþi oferã ºansa de a beneficia de un

pachet complet de întreþinere pentru
maºinia ta (interior/exterior)

Ce trebuie sã fac?
Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi

un SMS la numãrul 1323 cu textul ASC
urmat de numele tãu ºi eºti automat

înscris în concurs. 

exemplu: ASC DAN POPESCU

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

Câºtigãtorii ediþiei din numãrul trecut sunt: Diana Suciu
(Fiesta), Mihai Cristea (A6) ºi Robert Mihoc (Octavia)

Servicii profesioniste de
întreþinere, protejare ºi
înfrumuseþare a maºinii tale
Din momentul în care þi-ai luat maºina de la
dealer, asupra ei încep sã acþioneze factorii
de mediu ºi uzurã. 

Simpla spãlare, deºi îþi curãþã maºina de praf ºi
de o parte din depuneri, nu poate rezolva aceste
probleme (ba dimpotrivã, dacã nu este realizatã
de personal corect pregãtit ºi echipat corespun-
zãtor, poate chiar accentua uzura suprafeþelor).

Expert Detailing îþi oferã toate serviciile de care ai
nevoie pentru întreþinerea, refacerea, înfrumuse-
þarea ºi protejarea suprafeþelor maºinii tale.
ªi chiar ceva în plus.
pentru mai multe detalii www.expertdetailing.ro

CONCURS






