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

dente uºoare
- Brokeri
- Credite

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

accesorii
- Rent-a-car
- Second hand

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

Noul Cod Rutier
pe... puncte!
Cel mai important eveniment al anului pentru ºoferii
români este, cu siguranþã, intrarea în vigoare de pe 20
septembrie a noului Cod Rutier. Cu bune ºi cu rele, el ne
va supraveghea �paºii� pe viitor, deci am trecut rapid în
revistã, la prima vedere, câteva plusuri ºi minusuri.

� Orice contravenþie în trafic se pedepseºte cu amendã
ºi un numãr de puncte de penalizare.

� Orice am face, dacã acumulãm 15 puncte în 6 luni,
pierdem permisul pentru 30 de zile.

� Dacã în urmãtoarele 12 luni de la data expirãrii
ultimei suspendãri, un conducãtor auto adunã alte 15
puncte, permisul va fi suspendat pentru 60 de zile. 

� Pe lângã reþinerea permisului doar la acumularea a
15 puncte de penalizare, acesta poate fi reþinut ºi pe
loc, în funcþie de gravitatea contravenþiei (vezi rubrica
Consilier juridic, pag.14).

� Dacã pierdem permisul îl putem recupera doar dupã
ce absolvim un curs de legislaþie rutierã în cadrul unei
instituþii autorizate (pânã acum, acest curs de legis-
laþie era necesar doar în cazul în care se solicita
reducerea perioadei de suspendare).

� Amenzile nu mai sunt actualizate o datã la câþiva ani,
ci valoarea unui punct de penalizare este egalã cu
10% din salariul minim brut pe economie, adicã
aproximativ 300.000 de lei vechi.

� Ca elemente noi, vor fi sancþionate folosirea instalaþiilor
de sonorizare din interiorul maºinii la un nivel de zgomot
care afecteazã deplasarea în siguranþã a ºoferului,
circularea pe drumurile publice fãrã una dintre plãcuþele
de înmatriculare, montarea pe maºinã a unei alarme
care sunã mai mult de un minut, iar intensitatea sem-
nalului depãºeºte pragul fonic prevãzut de lege, precum
ºi circularea în timpul zilei pe autostrãzi ºi drumuri
naþionale europene fãrã a avea faza scurtã aprinsã.

+ Punctele de penalizare se anuleazã la ºase luni de la
data constatãrii contravenþiei.

+ Utilizarea de cãtre conducãtorii auto a detectoarelor
de radar este acum legalã.

+ Pietonii vor purta rãspunderea integralã pentru acci-
dentarea lor în cazul în care nu respectã regulamentul
privind traversarea ºi circulaþia pe drumurile publice. 

Special nu am intrat foarte mult în litera legii, tratând
noul Cod Rutier doar la nivelul unei bârfe în pauza de
þigarã a unor colegi ºoferi de taxi. Pentru informaþii
detaliate ºi textul complet al legii vã invit sã urmãriþi
rubrica �Consilier juridic� atât în paginile revistei cât
ºi pe site-ul www.autospot.ro

Mircea POPA
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Din nefericire pentru îm-
pãtimiþi mãrcii, concernul
american Ford Motor Co.

a confirmat informaþiile con-
form cãrora va încerca sã vândã
marca de lux Aston Martin,
aflatã în portofoliul sãu. 

Cu toate cã în ultima vreme
vânzãrile au început sã creascã
vertiginos, comparativ cu înce-
putul anului, divizia de lux
din care face parte ºi Aston
Martin (Premier Automotive
Group), împreunã cu Jaguar,
Land Rover ºi Volvo, a pierdut

162 millioane de dolari în al
doilea trimestru din acest an.
Decizia de a vinde mãrci din
portofoliu va contribui la
implementarea restructurãrii
Ford, dar chiar ºi aºa aceste
�mici vânzãri� nu vor putea
rezolva problemele cu care se
confruntã la ora actualã pro-
ducãtorul american.

În momentul de faþã,
Ford este proprietar integral
al brandului Aston Martin.
Americanii au deþinut încã
din 1987, 75 de procente, iar

în 1994 a devenit proprietar
integral. Brandul englez aducea
profit de peste 10 ani, motiv
pentru care se sperã la o licita-
þie aprigã ºi la un interes spo-
rit din partea investitorilor.

ªTIRIutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

Telenovela
Daewoo
la ultimul
episod?

Da, aþi citit bine, în cele
din urmã problema de la
Craiova se pare cã ºi-a gãsit o
rezolvare. Reprezentanþii statu-
lui român au semnat contractul
prin care au rãscumpãrat acþiu-
nile deþinute de Daewoo. 

Aºa cum ne înºtiinþeazã
Ministerul Economiei ºi Comer-
þului, partea coreeanã va primi
60 de milioane de dolari, din
care 50 pentru pachetul de
acþiuni ºi 10 în contul datori-
ilor uzinei din Craiova cãtre
firme din grupul Daewoo.

O nouã �continuare� pentru
pasionaþii de telenovele, se
contureazã la orizont, Ford
Motor Co fiind �categoric
interesatã� în cumpãrarea
uzinei Daewoo de la Craiova.

Deºi sperãm într-un final
�categoric� ºi cât mai rapid,
puteþi merge totuºi sã cumpã-
raþi floricele ºi bere pentru a
putea �viziona� o nouã serie.

www.autospot.ro

Noul C30 este o maºinã
modernã. Este o maºinã
care þinteºte segmentul

persoanelor tinere, fãrã obligaþii,
sau cupluri cu un stil de viaþã
agitate.� Acestea au fost cuvin-
tele lui Frederik Arp, preºe-
dinte ºi director Volvo Cars, în
legãturã cu apariþia pe piaþa
europeanã a noului model C30.

Se aºteaptã vânzãri record,
volumul de maºini fabricate
fiind de 65.000 de unitãþi pe
an. Volvo preconizeazã cã
75% dintre clienþii lui C30 sã
fie din cele mai mari pieþe
europene: Italia, Germania,
Spania ºi Marea Britanie.

Noul C30 va gãzdui spaþiu
pentru patru adulþi datoritã celor

patru scaune separate. Acestea
sunt puþin centrate pentru a
oferi sentimentul de spaþiu ºi
o priveliºte cât mai bunã.

Noul C30 va deþine un
numãr variat de motorizãri,
începând de la 1.6 litri ben-
zinã, cu o putere de 100 CP.
Motorul de 1.6 este disponibil
ºi în varianta diesel, în cinci
cilindri D5, propulsat cu 109
CP. Printre variantele de
motorizãri vom gãsi ºi
motoarele turbo T5 cu o
putere între 180 ºi 220 CP.

Luna aceasta au fost
arãtate pozele oficiale, iar
maºina va fi prezentatã în
premierã mondialã la Salonul
Auto de la Paris din octombrie.

Volvo lanseazã C30

Vând Aston Martin! Aºtept oferte!
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Experimental, în câteva
oraºe din Germania ºi
Olanda, semafoarele,

indicatoarele ºi orice alte
instrumente de dirijare a
traficului rutier au fost scoase,
pentru fluidizarea circulaþiei.
Oricât de ciudat ar pãrea,
aceastã mãsurã a dat rezultate,
aºa cum rezultã conform unei
relatãri din Deutsche Welle.

Nemþii de la Siemens
VDO s-au gândit la ceva mai
practic ºi mai puþin radical.
Au lãsat semnele de circu-
laþie la locul lor ºi au pus la
punct un sistem computerizat
pentru automobile care poate
recunoaºte indicatoarele de

restricþionare a vitezei din
trafic. Cu ajutorul acestui
sistem, care va intra în pro-
ducþie începând cu 2008,
ºoferul autoturismului care
a depãºit viteza legalã va
putea fi imediat avertizat.
Mai mult, el va putea opta
pentru setarea automatã a
sistemului, care va reduce
viteza (funcþia se numeºte
Adaptive Cruise Control)
astfel încât sã corespundã
valorilor legale.

Ochiul sistemului îl
reprezintã o camerã video
ce înregistreazã o anumitã
secvenþã a drumului din faþa
automobilului ºi transmite
datele cãtre computerul de
bord. Tehnologia se numeºte
Traffic Sign Recognition � TSR
ºi constã în compararea indi-
catoarelor rutiere care sunt
în memoria calculatorului de
bord cu datele înregistrate în
timpul traficului.

Aplicabilitatea soluþiei
informatice furnizate de
Siemens VDO nu este deloc
de neglijat, pentru cã ni se
poate întâmpla frecvent sã
depãºim viteza fãrã sã ne
dãm seama, mai ales în cazul în
care cãlãtorim în strãinãtate
ºi nu cunoaºtem locurile.

Adio
amenzi 
pentru
vitezã!

Nokia va prelua 
un producãtor de 
software pentru sis-
teme de navigaþie

Nokia, cel mai mare pro-
ducãtor mondial de telefoane
mobile, a ajuns la un acord
pentru achiziþia compoaniei
germane gate5, care furnizeazã
software pentru sisteme mobile
de navigaþie, conform agen-
þiei de ºtiri Reuters.

Nokia ºi-a propus ca, dupã
finalizarea tranzacþiei, sã
ofere consumatorilor o gamã
variatã de aplicaþii disponibile
pe terminalele mobile, care
includ hãrþi digitale ºi sisteme
de navigaþie.

Ford, GM ºi Mazda
vor putea conecta
sisteme audio iPod

Grupurile auto Ford Motors,
General Motors (GM) ºi Mazda
vor oferi clienþilor posibilitatea
de a conecta rapid iPod-urile
la majoritatea modelelor de
autovehicule. Conducãtorii
auto vor putea introduce iPod-ul,
pentru a asculta muzicã,
într-un compartimen special,
de forma unei mãnuºi.

Mai mult, utilizatorii vor
avea opþiunea de a selecta
melodiile stocate pe iPod chiar
prin intermediul sistemului audio
al maºinii. GM va oferi compa-
tibilitate cu iPod la toate mo-
dele produse, pe când Mazda va
integra playerul pentru mode-
lele de autovehicule de teren pe
care le va realiza în 2007.

În prezent, conducãtorii
auto pot utiliza iPod-urile prin
intermediul unui adaptor special
pe care îl conecteazã la siste-
mul audio al automobilului.

Emilian Nedelcu

TEHNOLOGIEutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .



Cum þi-ai petrecut vara
aceasta? Ai avut timp pentru
Mihai Leu �omul� ºi ai lãsat
deoparte �pilotul�?

Din fericire, am avut mici
�portiþe�, când am reuºit sã�mi

petrec timpul alãturi de familie.
Bineînþeles cã nu am apucat sã
stau cu ei cât mi-aº fi dorit, dar
am fost împreunã la mare, unde
mi-am încãrcat bateriile.

Cum se face cã un
pugilist renumit ºi consacrat
ca Mihai Leu a trecut de la
marea lui dragoste, boxul, la
sportul pe patru roþi, raliul?
Ce au în comun cele 2 spor-
turi? Regãseºti la raliu ceva
din spiritul boxului? 

Chiar mã bucur cã mi-ai
pus aceastã întrebare. Aºa
cum ºtii, tatãl meu a fost
campion naþional de raliu. Cu
ajutorul lui am îndrãgit
maºinile încã de mic ºi deºi
am început sã boxez, nu am
încetat niciodatã sã le iubesc.
Am fost nevoit sã mã las de
prima mea �iubire�, boxul,
din cauza unei accidentãri

neaºteptate la umãr. Cu toate
acestea, nu am putut sã stau
departe de �lumea sportului�.
O asemãnare între cele douã
�opþiuni� ale mele aº spune
cã este adrenalina, ambele te
îþi oferã satisfacþii nebãnuite.
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Volvo S60 � în mâinile 
unui campion:
Mihai LEU

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . . VIP DRIVE 

www.autospot.ro

Doamnelor ºi domnilor,
în colþul roºu, campionul
mondial, cu 29 de
victorii, fãrã nici o
înfrângere... Mihaaaai
LEU! În colþul albastru, 
cântãrind 2050kg, cu o
putere de 185CP ºi un
cuplu de 400Nm, deþi-
nãtorul a 18 recorduri
britanice de vitezã pe
poligonul Millbrook,
campionul siguranþei...
Volvo S60!

www.autospot.ro secþiunea   
VIP - pentru mai multe 
poze cu S60 ºi Mihai Leu
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Care a fost prima maºinã
pe care ai condus-o ºi la ce
vârstã?

(Zâmbeºte)... Am pus
prima oarã mâna pe volan
când eram mic copil, atunci
când stãteam în braþele
tatãlui meu. Permisul de ºofer
l-am luat imediat ce am
împlinit vârsta de 18 ani. De
atunci foarte rar mã dau jos
de la volan. Poate doar atunci
când trebuia sã boxez!! (râde).
Ca primã maºinã, am condus un
Oltcit, urmãtoarea fiind o Dacie.

Ca pilot profesionist, cât
de importantã este maºina în
raport cu calitãþile ºoferului?

Pãrerea mea este cã
ambele sunt extrem de impor-
tante. Degeaba eºti un pilot
talentat dacã nu te ajutã
maºina sau degeaba dispui de
o maºinã competitivã dacã nu
eºti în stare sã o conduci. Înclin
totuºi în favoarea pilotului. 

Concurezi pe un
Mitsubishi Evo 9. Ce putere
are maºina ºi cam care ar fi
modificãrile faþã de cea de
serie?

Din punct de vedere al
motorului, maºina nu este
foarte modificatã, are în jur
de 290-300 CP, faþã de cei 265
în serie. În afarã de roll-baruri
ºi alte câteva amãnunte, un
rol esenþial îl are suspensia,
care este schimbatã în totali-
tate, fiind o suspensie spe-
cialã pentru raliu, ca ºi cutia
de viteze de altfel, un alt ele-
ment schimbat în totalitate.

Atingem o coardã sensi-
bilã. Clasamentul general.
Eºti pe locul 9. Ce s-a întâm-
plat în acest sezon, ce nu a
mers bine?

Spre deosebire de box,
unde totul depindea de mine
100%, la raliu aportul meu
personal cred cã este undeva
în jur de 30%. Anul acesta cred
cã am fost urmãrit de ghinion.
S-a întâmplat sã parcurg
trasee fãrã nici o greºealã ºi
cu 10 km înainte de �Finish�
sã-mi cedeze maºina. Sau s-a

întâmplat sã intru într-un viraj
mai strâns ºi acolo unde trebuia
sã fie asfalt erau pietre ºi
nisip, motiv pentru care am
derapat ºi am fost nevoit sã
abandonez. În afarã de tine ca
pilot, sunt foarte mulþi factori
exteriori care pot influenþa un
rezultat, maºina, traseul,
echipa, chiar ºi spectatorii.

Urmeazã Raliul
Bucureºtiului. Este un raliu
de macadam, asta implicã o
dificultate sporitã. Preferi
asfaltul sau macadamul?

În legaturã cu Raliul
Bucureºtiului, acesta nu o sã

aibã loc anul acesta în capitalã,
el fiind mutat la Braºov. Cât
despre o alegere între
macadam sau asflat... le
agreez pe ambele. Sunt etape
când merg pe macadam ºi mã
gândesc la asfalt, iar alteori
mã plictisesc de asfalt ºi
vreau sã pilotez pe macadam.

Sunt convins
cã majoritatea
piloþilor s-au rãs-
turnat cel puþin o
datã, într-un mod
mai mult sau mai
puþin spectaculos.
Care a fost cea
mai periculoasã
�rãsturnare de
situaþie�? 

Ai perfectã
dreptate, cam toþi
piloþii �ºi-o furã�
cel puþin o datã.
Normal cã nici eu
nu am scãpat de
asta. Nu ºtiu sã-þi
spun cu exactitate
care a fost cea mai
�spectaculoasã�,
toate au un pic de
�nebunie�. Norocul

pilotului la o astfel de rãstur-
nare este cã maºina dispune
de o serie de ranforsãri ºi
roll-baruri, elemente care fac
caroseria sã nu se deformeze,
astfel nepericlitând viaþa celui
de la volan.

Revenind la maºina
testatã, cum þi se pare marca
Volvo, ce o defineºte ºi o
diferenþiazã de celelalte
mãrci? Ai mai condus vreun
Volvo pânã acum?

Volvo este una dintre
mãrcile mele preferate,
înainte sã-mi cumpãr maºina
pe care o conduc acum (BMW
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seria 5), chiar mi-am dorit un
S60. Am fost, l-am condus ºi
eram la un pas sã-l iau dar a
intervenit ceva ºi am amânat
acest lucru. Volvo este dupã
pãrerea mea o marcã exclu-
sivistã, o marcã preferatã de
cei care chiar se pricep la
maºini, cei care cunosc sem-

nificaþia ºi importanþa cuvân-
tului �siguranþã�.

Care este pãrerea ta în
legãturã cu evoluþia mãrcii?

Mi se pare cã, în ultima
vreme, cei de la Volvo au
evoluat în primul rând pe
partea de aspect exterior,
ºtiu cã ºi din punct de vedere
tehnic sunt pe val, dar eu
consider cã la capitolul
design au evoluat enorm.

Care este modelul
preferat de la Volvo?

Aºa cum þi-am spus, îmi
place foarte mult S60. ªi S40
îmi place deºi mi se pare
puþin cam micã, în schimb
S60 este ideal.

Ce pãrere ai despre S60?
Aprecieri, critici?

Apreciez senzaþia de sigu-
ranþã pe care þi-o oferã atunci
când o conduci. Mi se pare o
maºinã cu o mãrime idealã, în
sensul cã nu este nici prea
mare, poþi merge cu familia
absolut oriunde, dar la fel de
bine poate fi folositã ca
maºinã de oraº. Are o cutie

foarte bine etajatã, cu
rapoarte scurte, iar acest
lucru trãdeazã un condus
sportiv care, de ce sã nu
recunosc, îmi place.

Deci þi se pare o maºinã
sportivã, o recomanzi împã-
timiþilor?

Este o maºinã destul de
mare, deci nu o poþi compara
cu o maºinã sport. Are o serie
de elemente care te pot ajuta
sã ºofezi mai sportiv, are o
cutie foarte bunã, o suspensie
fermã, ºi mai ales are un cuplu
impresionant, 400 Nm. Acest
lucru te ajutã în situaþiile
limitã, rezolvând �problema�
într-un mod foarte elegant
ºi fãrã prea mare efort.

Dacã ar trebui sã carac-
terizezi marca Volvo în 3
cuvinte care ar fi acelea?

Siguranþã, seriozitate,
fiabilitate.

Rãzvan Dumitru
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Motorizare: D5, 2400CC
Putere maximã: 
185CP / 4000 rpm
Moment maxim:
400 Nm / 2750 rpm

Acceleraþie 0-100km/h: 8,2 s

Carburant: motorinã
Cutie de viteze: 6+1, manualã
Transmisie: faþã
Rezervor: 70 l
Vitezã maximã: 230 km/h
Consum: 
9 / 5,2 / 6,6 (urban/ extra/ mediu)
Masã proprie: 2050 kg

Maºina ne-a fost pusã la dispoziþie
spre testare de cãtre 
EIT Forum Auto SRL,  

importator Volvo în România
ªos.Bucureºti-Ploieºti 165-169 

sector 1, Bucureºti
www.volvocars.ro

Fiºã tehnicã S60

www.autospot.ro
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BMW 330i
atunci când �perfect� 

nu este de 
ajuns

Deºi au trecut
câteva zile
bune de când am

înapoiat maºina celor de
la Automobile Bavaria, sunt
încã într-o continuã stare de
deprimare. Simt cã nu-mi
gãsesc locul, simt cã ceva îmi
lipseºte ºi parcã nimeni ºi
nimic nu mã mai poate mulþumi.
Am senzaþia cã acesta este
unul dintre riscurile pe care a
trebuit sã mi le asum atunci
când am intrat în presa auto.

Sunt un fan declarat al
brandului bavarez, dar niciodatã
nu am crezut cã o asemenea
maºinã mã poate aduce de la
extaz ºi nebunie la agonie ºi
durere, într-un timp aºa de
scurt. Probabil aºa cum vã
aºteptaþi am sã iau aceste
trãiri în ordine cronologicã ºi
am sã încerc sã vã fac sã
întelegeþi, mãcar un pic, de
ce mã simt în halul acesta.

Pentru foarte mulþi oameni
numele Chris Bangle este
un fel de demon, o persona
non-grata, care a adus 

numai nenorociri firmei
bavareze. Acele persoane care
iubesc designul de modã veche,
oferit de cei de la BMW, cu
sigurantã cã îl urãsc, dar mai
suntem ºi noi ceilalti, situaþi
în tabãra adversã, care consi-
derãm cã schimbãrile radicale
aduse de acesta sunt o adevã-
ratã gurã de aer proaspãt
pentru automobilul german.

Sã încerci sã-i spui unui
fan sã fie obiectiv la volanul
unui 330i este ca ºi cum i-ai
spune lui Gigi Becali cã Steaua
nu are nici o ºansã în grupele
Ligii Campionilor.

Caroseria �actorului prin-
cipal� nu exagereazã cu trasã-
turile sportive, lãsând ca mo-
torul ºi renumele sã vorbeascã
de la sine. Ea este proiectatã,
aºa cum am mai spus-o, de
cãtre Chris Bangle ºi accen-
tueazã personalitatea Seriei 3,
personalitate moºtenitã de la
generaþiile precedente. Cel

mai
interesant lucru este cã, deºi
unii cârcotaºi spun cã este un
model �urât�, Seria 3 se vinde
mai bine ca oricând.

Totul a început în momentul
în care m-am aºezat pe sca-
unul soferului ºi am închis uºa.
Brusc, nu am mai auzit nici un
zgomot, poate doar, undeva
pe fundal, batãile inimii, care
cu siguranþã nu erau în limita
normalului. Puteþi spune
orice, dar în momentul în care
te urci într-un BMW, este cu
totul ºi cu totul altceva faþã
de restul maºinilor. 

Mi-am gãsit foarte uºor o
poziþie optimã de condus, fiind
ajutat de comenzile electrice
cât ºi de poziþionarea idealã a
acestora. Fiecare comandã
este la locul ei, nimic nu a
fost pus la întâmplare. Pânã ºi
mult bârfitul ºi criticatul
i-Drive era la locul optim, iar
dupã câteva minute chiar m-am
�împrietenit� cu el. 

www.autospot.ro secþiunea   
Media pentru mai 
multe poze cu BMW-ul
testat de AUTOspot



A urmat un moment pe
care nu o sã-l uit multã vreme
de acum încolo: pornirea
motorului ºi sunetul greu de
descris în cuvinte al acelui 6
în linie. Motorul la ralanti
aproape cã nici nu se aude,
iar pe mãsurã ce accelerezi
devine din ce în ce mai agresiv.
Peste 4500 de turaþii îþi dã
senzaþia cã este în stare sã se
ia la întrecere cu oricine, ori-
unde, iar pe la 6000 de ture
urlã ca o adevãratã bestie. 

Cu greu trec peste acest
amãnunt ºi îmi întorc privirile
cãtre interior. Am avut pe
mânã o dotare full, singurele
lucruri lipsã fiind trapa ºi TV
(moft, cine mai stã sã se uite
la TV, când are 258 de cai sãl-
batici sub capotã!). 

Materialele folosite sunt
de cea mai înaltã clasã,
îmbinarea între piele ºi plastic,
iar în anumite locuri stofã,
fiind una dintre cele mai atent
realizate pe care le-am vãzut.
Apropo de materiale: pielea
de pe scaune a fost cu ade-
vãrat incredibilã, fãcându-l pe
Alex, fotograful nostru sã
exclame: �Bãi frate, e cel mai
confortabil loc în care am stat
vreodatã�. ªi, credeþi-mã pe
cuvânt, a vãzut ceva maºini la
viaþa lui, fie ºi doar prin prisma
meseriei! Spaþiul interior
este foarte ergonimic ºi com-
pact, fapt ce m-a dus cu gândul
la mesajul din piesa trupei
BUG Mafia: �..maºina se trans-
formã-n avion, când pe
bancheta din spate pot sta
doar 2... beton!� 

Ne-am dat cu un 330i,
6 cilindri în linie, 3000 cmc ºi
nici mai mult nici mai puþin
de 258 CP. Maºina are 1,540 kg,
iar de aici poþi trage singur
concluziile. A fost echipatã cu

o cutie automatã, care în
modul �drive� este extraordi-
nar de plãcutã ºi confortabilã,
iar în momentul în care cuplezi
pe �sport� transformã maºina
într-o adevãratã �furie� pe
patru roþi. Mai mult, vitezele
pot fi schimbate ºi manual
atunci când se doreºte un
condus ºi mai sportiv.

Singurul defect (dacã îl
pot numi aºa) care îmi vine
acum în minte este acela cã,
la volanul maºinii, viteza nu
se simte iar riscul unui accident
este cu atât mai mare cu cât
vitezometrul se îndreaptã spre
gradaþia maximã. 330i acce-
lereazã fãrã nici o problemã
pãnã la limitarea electronicã
de 250 km/h. A nu se încerca
aºa ceva �acasã� ºi fãrã
supraveghere de specialitate!

Cu o suspensie impecabilã,
cu o acceleraþie de-a dreptul
�mind blowing�, cu o calitate
per total greu de închipuit,
BMW 330i este una dintre
cele mai complete maºini
testate de AUTOspot. Pânã
la urmatorul BMW testat,
ascultã-mi sfatul... dacã ai
bani, ia-þi un Seria 3!

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

Automobile Bavaria
importator general pentru România

Tel: 233.20.20
www.automobilebavaria.ro

Motorizare: 6L, 2996 cmc
Putere maximã: 
258 CP / 6600 rpm
Moment maxim:
300 Nm / 2500-4000 rpm
Acceleraþie 0-100km/h: 6,3 s
Carburant: benzinã
Cutie de viteze: automatã
Transmisie: spate
Rezervor: 63 l
Vitezã maximã: 250 km/h
Consum (urban/ extra/ mixt):
12,7 / 6,4 / 8,7
Masã proprie: 1.555 kg
Preþ CIP model testat:
31.980 EUR

Fiºã tehnicã 330i

TEST DRIVEutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

www.autospot.ro



Service-ul Mitsubishi
Motors � Întotdeauna
lângã tine

Personalul instruit, de
înalt profesionalism, folosind
echipamente specializate de
diagnosticare ºi piese de orig-
ine, este pregãtit sã vã ofere
asistenþã în Service-ul autor-
izat Mitsubishi Motors, M Car
Distribution. Veþi primi antici-
pat toate informaþiile legate
de costuri, evitându-se astfel
orice surprizã neplãcutã la
ridicarea vehiculului.

Servicii prestate: vopsito-
rie, mecanicã, electricã,
tinichigerie, ITP, PDI

De asemenea, în service-ul
M Car Distribution sunt disponi-
bile piesele de origine Mitsubishi
Motors pe care noi le recoman-
dãm pentru a menþine integri-
tatea ºi siguranþa vehiculului
dumneavoastrã dar ºi pentru a
asigura protecþia pasagerilor. 

Garanþia Mitsubishi
Motors � Întotdeauna
lângã tine 

Garanþia oferitã de M Car
Distribution pentru maºinile
comercializate este de trei ani.
Pentru primele 24 de luni se
acordã o garanþie fãrã limitã
de km, în timp ce pentru cele-
lalte 12 luni rãmase (de la luna
25 la luna 36) se aplicã o limi-
tare de 100.000 km, luându-se în
considerare momentul în care una
dintre aceste condiþii expirã prima
dupã data începerii garanþiei.

De asemenea, pentru
toate componentele originale

Mitsubishi achiziþionate de
la punctele de lucru M Car
Distribution, se acordã o
garanþie de 2 ani fãrã limitã
de parcurs cu menþiunea
necesitãþii montãrii acesteia în
service-ul M Car Distribution.

MAP Mitsubishi Motors �
Întotdeauna lângã tine

Toate autoturismele
Mitsubishi livrate de M Car
Distribution, beneficiazã de
un program dezvoltat în cadrul
Departamentului After Sales.
Este vorba de MAP, Programul
de Asistenþã Mitsubishi Motors,
care a fost conceput pentru a
completa experienþa deþinerii
unui autovehicul marca
Mitsubishi ºi pentru a vã oferi
liniºtea de a conduce.

Acest pachet de servicii a
fost creat pentru a asigura cli-
enþii Mitsubishi cã neplãcerile
(produse ºoferului sau pasage-
rilor prin apariþia unor probleme
tehnice sau evenimente rutiere
nedorite) vor fi minime atât în
timpul vacanþelor cât ºi în
viaþa de zi cu zi.

MAP este disponibil 24 h
din 24 h, 7 zile pe sãptãmânã ºi
vã oferã servicii rapide ºi efi-
ciente, create pentru a face
faþã oricãrei situaþii, disponi-
bile permanent, pe întreg teri-
toriul României ºi al Europei.

nr. 9 � septembrie 200612
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M Car Distribution
întotdeauna lângã tine

M Car Distribution SRL
Bd. Expoziþiei nr.2, sectorul 1,

Bucureºti, Tel: 202.64.37 
Orar: L-J: 08-20, Vineri: 08-19,

Sâmbãtã: 09-13

Martie 2006 a marcat
apariþia în reþeaua de
dealeri ÞiriacAuto a com-
paniei M Car Distribution,
partener zonal Mitsubishi
Motors pentru Bucureºti.
În prezent, M Car
Distribution dispune de
douã showroom-uri ºi o
unitate de service, situate
în sectorul 1, Bd. Expoziþiei
nr. 2 ºi în sectorul 6, Calea
Giuleºti nr. 6-8, acesta
din urmã fiind inaugurat
în luna iunie 2006.

SERVICII POST VÂNZAREutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

În perioada 1 septembrie-15
noiembrie, M Car Distribution
oferã la orice model din gama
Colt garanþie pe perioada a 3
ani, în limita a 100.000 de km
sau pe un an fãrã limitã de km
ºi, în plus 3 ani revizii gratuite,
în limita a 100.000 de km.
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Cele 3 praguri ale iadului:
Suspendare pentru 
30 de zile:

Depãºirea coloanei de
autovehicule oprite la culoarea
roºie a semaforului sau la tre-
cerile de nivel cu calea feratã;
neacordarea prioritãþii de tre-
cere a pietonilor aflaþi în traver-
sare regulamentarã, pe sensul
de deplasare al autovehiculului;
nerespectarea culorii roºii a
semaforului, depãºire neregu-
lamentarã, nerespectarea
indicaþiilor agentului de circu-
laþie; neprezentarea imediatã
la poliþie dupã producerea
unui accident uºor.

Suspendare pentru 
60 de zile:

Nerespectarea regulilor
privind prioritatea de trecere,
depãºirea sau trecerea pe

culoarea roºie a semaforului;
dacã prin aceasta s-a produs
un accident soldat cu pagube
materiale; nerespectarea inter-
dicþiei temporare de circulaþie
instituite pe un anumit segment
de drum public; nerespectarea
regulilor de circulaþie la trece-
rea unei coloane oficiale;
circulaþia pe sens opus, cu
excepþia cazurilor în care se
efectueazã regulamentar
manevra de depãºire.

Suspendare pentru 
90 de zile:

Conducerea sub influenþa
bãuturilor alcoolice; conducerea
vehiculului cu defecþiuni grave
la sistemul de frânare sau
direcþie; neoprirea la trecerea
de nivel cu calea feratã când
barierele sunt coborâte sau în
curs de coborâre; depãºirea
cu mai mult de 50 km/h a
vitezei maxime admise pe
sectorul de drum respectiv.

Dincolo de iad...
Noul Cod Rutier va

sancþiona cu închisoare fapte
pentru care în prezent fãptaºul
poate scãpa cu suspendarea
pedepsei sau amendã penalã.
În cazul infracþiunilor, noile
sancþiuni financiare ating
chiar ºi 3500 RON. 
! Pentru conducerea unui

autovehicul care nu are
drept de circulaþie în
România sau al cãrui certi-
ficat de înmatriculare a fost
reþinut pentru defecþiuni
tehnice grave la sistemul
de frânare = închisoare de
la 3 luni / închisoare de la
6 luni la 2 ani sau amendã.

! Pentru conducerea unui
autovehicul cu numãr fals de
înmatriculare = închisoare
de la 1 an la 5 ani aceeaºi
sancþiune, cu suspendare /
fãrã suspendare.

! Pentru conducerea pe dru-
murile publice a unui auto-
vehicul de cãtre o persoanã
care are o îmbibaþie alco-
olicã de peste 0,80 mg/l
alcool pur în sânge ori o
concentraþie ce depãºeºte
0,40 mg/l alcool pur în
aerul expirat sau care se
aflã sub influenþa unor
produse stupefiante =
închisoare de la 1 an la 5
ani / închisoare de la 1 an la
5 ani (rãspunderea penalã-
valabilã de la o concen-
traþie de 1,00 mg/l).

! Pentru conducerea unui
vehicul pe drumurile
publice fãrã permis de
conducere = închisoare
de la 6 luni / închisoare
de la 1 la 5 ani la 3 ani
sau amendã.

! Pentru pãrãsirea locului
accidentului fãrã aproba-
rea poliþiei ºi modificarea
sau ºtergerea urmelor unui
accident rutier în urma
cãruia o persoanã a decedat
sau a fost rãnitã = închisoare
de la 6 luni la 5 ani / închi-
soare de la 2 ani la 7 ani.

Av. Andreea Stanciu
www.legal-consult.ro

www.autospot.ro
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Cum sã câºtigi o suspendare 90-60-30
Continuãm sãpãturile
în noul Cod Rutier
(repet: aplicat începând
cu 20 septembrie!!!)
pentru a fi în cunoºtinþã
de cauzã la întâlnirea
cu domniile lor, numiþi
generic Poliþia Rutierã.
Deja mi-am dezvoltat
afinitatea pentru neno-
rociri, aºa cã voi con-
tinua cu situaþiile în care
permisele de conducere
vor fi reþinute, pe loc, pe
o perioadã de 30, 60
sau 90 de zile ºi ceva
mai la vale, despre
condiþiile de sancþionare
cu închisoarea.

www.autospot.ro secþiunea   
Consilier Juridic pentru
a afla noile modificãri 
ale codului rutier
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De foarte multã vreme,
Volkswagen nu mai este
doar �maºina poporului�.

Producãtorul german a reuºit
de-a lungul anilor sã dovedeascã
cã este capabil ºi are resursele
necesare sã creeze modele
competive, modele ce se pot
compara cu absolut orice
marcã premium.

Noul prototip al celor de
la Volkswagen poartã numele
de Iroc, acesta fiind o prescur-
tare de la un mai vechi proiect,
Scirocco. Este deja ºtiut faptul
cã AUTOspot apreciazã maºinile
frumoase, prin urmare am
desemnat noul model de la
Volkswagen, conceptcar-ul lunii.

La fel ca ºi Scirocco, Iroc
marcheazã un moment de
rãscruce din punct de vedere
al stilului, datoritã grilei radi-
atorului ºi unei senzualitãþi
distincte a formelor. Conceperea

celor douã modele Volkswagen
este relativ apropiatã, deºi cele
douã vehicule sunt separate
de mai mult de trei decenii.

Cu toate acestea, spre deo-
sebire de Scirocco, Iroc nu este
un coupe clasic, ci o maºinã sport
cu un design progresiv, care oferã
un plafon foarte alungit ºi o parte
posterioarã foarte abruptã.

Iroc beneficiazã de
numeroase subtilitãþi la nivel
de detalii. Culoarea fascineazã
încã de la primele priviri: deºi
nu are un stil retro, verdele
folosit este un omagiu adus
primei generaþii de Scirocco,
pentru care s-a folosit exact
aceastã nuanþã de culoare
în 1976. La fel ca ºi atunci,
culoarea poartã numele în
traducere liberã, �Verde
metalizat Viper�.

Datoritã consolelor foarte
mici, Iroc beneficiazã de un

ampatament de 2.680 mm.
Conceptul are 1.400 mm
înalþime, 4.240 mm lungime ºi
1.800 mm lãþime. Jantele din
aliaj uºor au fost desenate
special pentru Iroc ºi pneurile
235 au dimensiuni de 19 inch. 

Iroc este propulsat de un
motor TSI, cunoscut sub denumi-
rea de Twincharger. Transmisia
este asiguratã cu ajutorul cutiei
de viteze automate DSG. Mon-
tate în premierã pe modelul
Golf GT, motoarele TSI sunt în
prezent cele mai eficiente
propulsoare pe benzinã, cu
patru cilindri, din lume. 

În speranþa cã Iroc va deveni
�realitate�, vã lãsãm sã vã delec-
taþi cu imaginile �vedetei�
noastre ºi vã invitãm pe site-ul
autospot.ro pentru mai multe
detalii despre concepte ºi nou-
tãþi din fascinanta lume auto.

Rãzvan Dumitru

IROC-Verde de Volkswagen

CONCEPT CARSutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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SECOND HAND

MERCEDES CLS 500
decembrie 2004, 306 CP,
34.000 km, full option, AMG
styling
68.000 Euro inclusiv TVA

RANGE ROVER
Supercharged
2006, 8.000 km, full option,
Styling ARDEN
80.000 Euro+TVA

VOLKSWAGEN Touareg
2,5 TDI, 2005, 54.000 km, full
option, cutie manualã
42.000 Euro DDP 
discutabil

MERCEDES S klasse
S350 Long, 16.800 km,
decembrie 2005
89.500 Euro DDP

BMW 730 D Long
218 CP, octombrie 2005,
18.000 km, full option, piele
bej, 2 x TV Tuner
60.000 Euro DDP

AUDI A8 4.0 TDI
2004, 38.000 km, full option
Predare leasing - avans
26.000 Euro

PORSCHE 911 Turbo
997 Biturbo, 0km, 2006, nou-
nouþ, full option
160.000 Euro CIP

BENTLEY Continental GT
2004, 24.000 km, full option,
piele roºie
160.000 Euro inclusiv TVA

BMW X5 4,8 IS
374 CP, 2004, 62.000 km,
full option
67.000 Euro DDP

MERCEDES S430 4matic
2003, full option, TV tuner,
48.000 km, 
45.000 Euro DDP

AUTO-JILE
EXCLUSIVE-AUTOMOBILE

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

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

MERCEDES GL 450
2006, full option, 0 km 

70.000 Euro CIP (posibilitate leasing)

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

www.autospot.ro
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SKODA Fabia
1.4 TDI / 75CP, Airbag ºofer ºi
pasager, aer condiþionat semi-
automat �climatic�, geamuri
electrice faþã, computer de bord,
CD-player, 2005, 18.000 km
9.600 EUR + TVA

AUDI A3
1.9 TDI / 130CP - Quattro, cli-
matronic, ABS, ESP, tapiserie
piele, închidere centralizatã,
oglinzi exterioare electrice,
2001, 57.000 km
12.850 EUR + TVA

VW Passat HL B5 1.9 TDI /100CP,
airbag ºofer ºi pasager, înch. cen-
tralizatã, ESP, ABS, A.C., geamuri
electrice faþã/ spate, scaune faþã
încãlzite reglare pe verticalã ºi
lombar, piele, 2000, 123.500 km,
11.200 EUR (TVA inclus)

AUDI A4
1.9 TDI / 130CP, climatronic cu
2 zone, geamuri electrice
faþã/spate, computer de
bord, ESP, ABS, faruri Xenon,
2004, 50.000 km
18.500 EUR + TVA

VOLKSWAGEN Touareg
5.0 TDI  313 CP, ABS, ASR, ESP,
EDS, sistem de închidere ºi
pornire �Keyless Access�,
2002, 81.000 km
34.000 EUR + TVA

SEAT Toledo Reference
1.6 / 102CP, radio CD cu 6
difuzoare, geamuri electrice
faþã, aer condiþionat semiau-
tomat, proiectoare ceaþã,
2004, 19.300 km
11.500 EUR + TVA

Weltauto
Porsche Bucureºti Nord 

ªos. Pipera-Tunari nr.2
Tel: 021-203.28.87 
Fax: 021-208.37.91

www.weltauto.ro

VOLKSWAGEN Golf 
1.4 / 75CP, 2 uºi, 6 airbag-uri,
aer condiþionat climatic,
geamuri electrice, 2004,
42.000 km
11.000 EUR (TVA inclus)

Volkswagen Sharan
1.9 TDI / 115CP - 4 Motion, cli-
matronic, scaune faþã încãlzite,
ABS, ESP, geamuri faþã/spate
acþionate electric, proiectoare
ceaþã, Xenon, 2003, 55.824 km
18.000 EUR (TVA inclus)

AUDI A3 SB Attraction
1.6 FSI/115CP, ABS, ESP, geamuri
electrice faþã/spate, faruri ceaþã,
oglinzi reglabile electric, scaune
faþã reglabile pe înãlþime, înch.
centralizatã, jante aliaj, 2004,
26.400 km 16.800 EUR+TVA

SKODA Fabia Combi 1.4 TDI
75CP, Airbag ºofer ºi pasager,
A.C. semiautomat, oglinzi elec-
trice ºi încãlzite, geamuri electrice
faþã, ABS, jante aliaj, computer
de bord, 2005, 25.000 km
10.200 EUR + TVA

SKODA Octavia 2.0 TDI
140CP, Airbag ºofer ºi pasager,
CD player, computer de bord,
geamuri faþã/spate acþionate
electric, oglinzi electrice, ABS,
ASR, 2005, 32.000 km
14.700 EUR + TVA

VOLKSWAGEN Passat TL B6
2.0 TDI / 140CP, 6 airbag-uri,
A.C. climatic, geamuri electrice
faþã/spate, oglinzi electrice ºi
încãlzite, radio CD, ESP, 2006,
23.000 km
23.000 EUR (TVA inclus)

VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI
105CP, 4 uºi, airbag ºofer ºi
pasager frontal, lateral ºi
pentru cap, geamuri electrice
faþã/spate, climatronic, radio
CD, ABS, ASR, 2005, 18.000km
13.000 EUR + TVA

SEAT Leon 1.9 TDI
90CP, ABS, geamuri electrice
faþã, radio CD �Aura� 8 difu-
zoare, închidere centralizatã
cu telecomandã, scaune faþã
sport, 2004,  17.114 km
11.900 EUR + TVA
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Este incredibil cum toatã
viaþa oraºului este legatã
de zona centralã ºi de axul

nord-sud definit de Bd. Magheru.
Fiecare eveniment sau protest
se face printr-un marº pe Bule-
vard, fiecare meeting important
are loc în Piaþa Universitãþii,
iar cu ocazia meciurilor de fot-
bal din cupele europene sau
ale echipei naþionale câºtigã-
torii încearcã sã-ºi revendice
Piaþa, sã ocupe Bulevardul ºi
sã-l marcheze în culorile
echipei lor, parcã pentru a
cuceri astfel întreg oraºul
pentru totdeauna.

La sfârºitul lunii august,
echipa Steaua a reuºit sã se
califice din nou în grupele
Ligii Campionilor, eveniment
care a scos iarãºi lumea pe
stradã. Ca de obicei, steliºti
sau nu, membrii �clubului de
pe Magheru� nu puteau scãpa
aceastã ocazie pentru a se
afiºa în faþa mulþimii adunate
în Piaþã ca la urs (ºi nici mãcar
nu erau departe de adevãr cãci
nu mult dupã miezul nopþii ºi-a
fãcut apariþia ºi Gigi Becali).

Publicul este pe poziþii:
spectacolul se desfãºoarã cu
�sala� plinã. Mii de oameni pe
trotuare înarmaþi cu steaguri,
scandãri, bunã-dispoziþie. Toþi
urmãresc maºinile care parcurg

distanþa între Romanã ºi Unirii
cu o vitezã de 5-10 km/h ºi cu
muzica la maxim. Unii nu sunt
neapãrat suporteri ai echipei
sãrbãtorite dar au maºini tari,
claxoane, boxe ºi neoane, ºi
profitã de ocazie ca sã le afi-
ºeze, alþii sunt fani adevãraþi
ºi se urcã cât mai mulþi într-o
maºinã, ieºind pe geamuri sau
trape, ºi folosind-o ca pe un
suport pentru steaguri, fulare ºi
alte obiecte din aceeaºi gamã. 

Singurii dezorientaþi ºi
aparent depãºiþi de situaþie
sunt poliþiºtii care sunt nevoiþi
sã punã ordine în acest haos
total. Despre cei care participã
la marºul victoriei se poate
spune orice numai cã circulã
regulamentar nu, ca urmare
toþi apeleazã la bunãvoinþa
agenþilor de circulaþie trimiºi
la locul evenimentului.
Aceºtia, evident nepregãtiþi
pentru astfel de momente ºi
scoºi pe stradã la ore târzii,
cad victimele glumelor cu iz
de galerie a suporterilor:

� Trãiascã Poliþia Românã!
se aud saluturi ironice din
maºinile care abia se miºcã pe
lângã agenþii care fac semne
sã circule mai repede.

� Vã rog sã nu mai scandaþi
trivialitãþi ºi sã daþi muzica
mai încet!

� Dar a câºtigat Steauaaa! 
� ªi dacã a câºtigat

Steaua ce? Acum hai sã ieºim
toþi pe strãzi cu pietre, cu to-
poare cã a câºtigat Steaua, nu?

Nu terminã bine poliþistul
cu morala ºi este imediat
etichetat ca dinamovist, apoi,
la amintirea rivalilor, gama
scandãrilor se schimbã:

� Cine nu saaare, cine nu
saaare, ori este gabor ori e
prost de moaaare...!

De data asta politiºtii stau
liniºtiþi, ascunzându-se sub
cozoroc, sperând parcã sã nu
fie deconspiraþi.

Piaþa se umple. Vine auto-
carul echipei victorioase, jucã-
torii ies ºi salutã �galeria�. Tele-
viziunile aleargã dupã senza-
þional, se iau interviuri previzi-
bile unor suporteri mai curajoºi
în timp ce gaºca adunatã în spa-
tele vorbitorilor strigã triviali-
tãþi. Un puºtan cu un steag s-a
urcat pe monumentul �km 0� ºi
a devenit �ºef de galerie�. Pu-
blicul este uºor de manipulat,
iar scandãrile devin repetitive.
Dupã ce pleacã autocarul lumea
începe sã se retragã. Uºor-uºor
noaptea se aºterne peste
aceastã performanþã transfor-
mând-o în amintire. Ne vedem
la urmãtoarea victorie!

Doctoru�

Am o mulþime de prieteni ºi o
serie de amici, toþi având în comun pasiunea pentru
maºini ºi disponibilitatea 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 echipei Steaua, calificatã
în grupele Ligii Campionilor dupã 10 ani de pauzã,
am lãsat ºi eu în urmã toate reþinerile ºi am intrat,
de voie de nevoie, în �clubul� celor de �pe Magheru�.

PE MAGHERUutoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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Marºul
victoriei



OTOPENI

BUCUREªTI

D
N

1

Volvo

Renault

ªos. de centurã

cca.1km

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

ACUMULATORI
! Exide fãrã întreþinere
! Exide cu gel

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

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

PR
OD

US
E

Partenerul tãu de drum!



ANVELOPE/JANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . . ADRESE UTILE
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ASIGURÃRI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUDIO/ALARME

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

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

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

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

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

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

www.autospot.ro
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Montãm ºi reparãm
anvelope 

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

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

Mobil: 0745 PNEURI 
0720 PNEURI

www.depozituldeanvelope.ro

Promoþie anvelope de iarnã:
175/65 R14:

- Pirelli Winter Carvi 82T - 315RON - 237RON

185/65 R14:
- Pirelli Winter Carvi 86T - 332RON - 249RON

185/65 R15:
- Pirelli Winter Carvi 88 T - 355RON - 267RON

195/65 R15:
- Pirelli Winter Carvi 91T - 360RON - 270RON
- Pirelli Winter 192SZ - 415RON - 312RON 

205/55 R16:
- Pirelli Winter Carvi 91T - 625RON - 469RON
- Pirelli Winter W210SZ -  745RON - 559RON

225/55 R16:
- Pirelli Winter W210SZ 95H - 845RON - 634RON

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

! WIZARDS
Splaiul Independenþei
(curtea clubului IDM),

nr. 319B, sector 6

Tel: 316.52.05, 0724.724.014

www.wizards.com.ro

office@wizards.com.ro

BENZINÃRII MOL
BUCUREªTI

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

! AFUMAÞI
DN2, km 11+720

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

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

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

! BRÂNCOVEANU
ªos. Brâncoveanu Prelung.
Secuilor sect 4

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

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

! COLENTINA
ªos. Colentina nr. 374E

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

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

! FUNDENI
ªos. Fundeni nr. 161.

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

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

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

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

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

! LUJERULUI
Str. Lujerului fn., sect. 6

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

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

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

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

SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE

Membrã a GRUPULUI LUKOIL
Str. Elena Vãcãrescu (ªos. Nordului) nr.100A, sector 1, Bucureºti, România
Tel: 230.04.63, 230.09.62, Fax: 230.35.08, www.asitokapital.ro, office@asitokapital.ro

www.autospot.ro

Distribuitor:

Alarme ºi sisteme audio
Cele mai mici preþuri!!!
Telefon: 0744-370-587
info@olmar.ro, www.olmar.ro

Olmar
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! ODÃI
ªos. Odãi nr.425.-431.

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

! OTOPENI2
DN1, km13+00 

! PALLADY
B-ul Theodor Pallady nr. 66,

Sect. 3

! PLEVNEI
Sos Plevnei nr.159, sect.6

! POSTAVARUL
Sos. Postavarului nr. 24.

! RÂMNICU VÂLCEA
Str. Râmnicu Vâlcea  nr. 12.

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

Sect 3

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

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

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

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

BIROUL ACCIDENTE 
UªOARE

! SECTOR 1
Centrul de Daune Omniasig
Bucureºti, Calea Griviþei
nr. 355-357
Tel. 323.30.30, int. 22190

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

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .
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! SECTOR 3
Secþia 12 Poliþie, str. Prof.
ªtefan Nicolau, nr. 3-5
Tel. 323.30.30, int. 21.531

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

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

BROKERI ASIGURÃRI

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

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

CREDITE

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

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

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

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

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

DEZMEMBRÃRI

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

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

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

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

FOOD STOPS

! DINEª FOIªOR
Rotiserie Foiºorul de foc
Tel: 252.06.34
www.dines.ro

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

! GREGORY'S 
ROMANÃ
Bd. Magheru, nr. 32-34,
sector 1, Tel: 312 26 13

! GREGORY'S 
VICTORIEI
Piata Victoriei, bl. A6, sector 1

ADRESE UTILE
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Tel: 212 56 63
www.gregorys.ro

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

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

LEASING

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

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

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

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

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

! PORSCHE 
LEASING
Sos. Pipera - Tunari, nr. 2,

sector 1, Tel: 208.26.00
www.porscheleasing.ro

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

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,
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@augsburg.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

! 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

! 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.

! 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)
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021-331.00.23, 0729.SOFERI, 0729.PERMIS, 0729.SCOALA
www.vreaupermis.ro

ªcoala de ºoferi TEO
Îndrãzneþii înving!



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

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

RENT-A-CAR

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

! DINMAR 
RENT-A-CAR
Str. Vasile Stroescu, nr. 26,
sector 2

Tel: 252.11.21, 252.11.19
www.dinmarleasing.ro

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

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

SECOND HAND

! AUTO-JILE
exclusive-Automobile
ªos. Bucureºti-Ploieºti
nr. 137C, sector 1, Bucureºti
Tel: 021-319.04.27, 
Fax: 319.04.26
Mobil: 0740.257.427,
0788.801.111

! 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
Unicul laborator de testare
auto din România

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

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

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

! WELTAUTO
Porsche Bucureºti Nord
ªos. Pipera-Tunari nr.2
Tel: 021-203.28.87 
Fax: 021-208.37.91
www.weltauto.ro

SERVICE

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

! AUGSBURG 
INTERNATIONAL 
- COLENTINA
Str. N. Apostol, nr. 2-4,
sector 2, Tel: 240 97 25

www.augsburg.ro
programaricolentina@augs
burg.ro

- SERVICE RAPID
MILITARI
Autostrada Bucureºti-Piteºti,
ªos. de Centurã nr. 5-6,
sector 6, Tel: 305 06 30
www.augsburg.ro
programarimilitari@augs-
burg.ro

! AUTO
COBÃLCESCU
Str. Valea Oltului, nr. 15,
sector 1, Tel: 444.19.13
www.autocobalcescu.ro
Mecanica, Electrica,
Caroserie, ITP, Spalatorie

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

! DORMAG 
Bd. Despot Vodã 46-48
Tel: 212.44.62
Service specializat BMW,
Vw, Audi, Seat, Skoda

! 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
Service. ITP. Piese de
schimb. Asigurãri

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

utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . . ADRESE UTILE
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SPÃLÃTORII

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

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

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

ªCOLI DE ªOFERI

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

Solenza: 420RON, Logan:
420RON, VIP:600RON

! WWW.SCOALA-
DE-ªOFERI.RO
Sos. Panduri, nr. 13, bl. P19,
sc. 1, et. parter, ap. 4, sector 1
Tel: 411.14.00, 410.57.35
www.scoala-de-soferi.ro
contact@scoala-de-soferi.ro
LOGAN: 490RON, Solenza:
450RON, Matiz: 450RON,
Supernova: 450RON, STU-
DENTII BENEFICIAZA DE
REDUCERE!!30RON

TAXI

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

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

! 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 

! RODELL
Tel: 9415, 0723.399,
0744.669.415
Dacia, Solenza, Logan

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

TRACTÃRI

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

! B&D TRACTÃRI 
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
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

ADRESE UTILE

www.autospot.ro

Hai pe forum!
www.autospot.ro/forum

Cele mai       interesante
discuþii pe teme auto



nr. 9 � septembrie 200630

ÎNSCRIE-TE ªI CÂªTIGÃ!utoutoaaSS PP OO TT. . .SS PP OO TT. . .

Câºtigã un set de folii
pentru maºina ta!

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

urmat de tipul foliei pe care o vrei
(medie, închisã sau foarte închisã) ºi 

eºti automat înscris în concurs. 

exemplu: ASC INCHISA

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

CONCURS

www.autospot.ro

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

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

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

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

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

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

mai multe detalii pe www.expertdetailing.ro/spot

! ªAMA SERVICE
Tel: 0722.515.050
Tractãri auto NONSTOP. 

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@augsburg.ro

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






