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S P IS  TREŚC I

Drodzy Czytelnicy,

„Marzanno, Marzanno odpływaj, prosimy, nie
chcemy już więcej żadnych śladów zimy...” próbujemy
redakcyjnie rzucić urok na zimę, mając nadzieję, że
w końcu odpuści. Każdy sposób jest dobry, aby w koń -
cu zawitała upragniona przez nas wszystkich wiosna. 

A tymczasem z nowym wydaniem, pragniemy
Was Drodzy Czytelnicy zasypać ale nie śniegiem,
a wiosennym świeżym tchnieniem naszych artykułów.
W tym numerze dużo nowości prosto z salonu, a mo -
wa o nowym Mitsubishi Outlaner czy Hondzie CR-Z.
Poddajemy pod dyskusję odwieczny problemem,
auto nowe czy używane. Do tego dorzucimy nieco
mocniejszych wrażeń, czyli relacja ze słynnej walki
Andrzeja Gołoty z Przemkiem Saletą, a wszystko
zwieńczymy tradycyjnie dobrą dawką humoru.

Ps. zapraszamy również do nowo powstałych
działów jak Made In Japan TECH i Japan Fan Zone. 

Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, 
Marta Majewska

Redaktor prowadzący: Marta Majewska 

Współpraca: K. Szotowicz, M. Nowakowski,
M. Jurczewski, T. Wiśniewski, K. Putz.

Dokładaliśmy wszelkich starań aby nieco
umilać czas wszystkim Czytelnikom. 
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EUROPEJSKA WERSJA LUKSUSU
– INFINITI Q50

Do grona genewskich nowoÊci dołàczymy jeszcze

debiutujàcego ze swoim nowym modelem z linii Q

Infiniti Q50. Q50 została zaprojektowana, wyprodu -

kowana i wyposa˝ona tak, by móc z sukcesami rywa -

lizowaç z odwiecznymi liderami segmentu Premium D,

takimi jak Mercedes Bens czy BMW. 

Prezentuje si´ wspaniale, opływowa i sportowa

sylwetka, idealnie wywarzone proporcje, do tego re -

flektory przypominajàce ludzkie oczy, czy znany ju˝

„podwójny łuk” w grillu. CałoÊç idealnie komponuje si´

z przestronnym wn´trzem, które zostało wykoƒczone

aluminium „Kacchu”, inspirowane tradycyjnym uzbro -

jeniem samurajskim oraz wstawkami z drewna klo -

nowego, które z kolei nawiàzujà  do XVI-wiecznej

techniki malarskiej Urushi. 

To najbardziej europejska propozycja z dotych -

czasowych propozycji Infiniti.  Dlaczego?

Sà co najmniej trzy tego powody:

Po pierwsze to luksusowe auto z charakterem,

naładowane nowymi technologiami i rozwiàzaniami.

Do najwa˝niejszych wÊród wszystkich innych

technologii stosowanych przez Infiniti naszà uwag´

skupiły dwa rozwiàzania: bezpoÊrednie sterowanie

adaptacyjne i aktywny asystent pasa ruchu.

System bezpoÊredniego sterowania adaptacyjnego

– po raz pierwszy na Êwiecie technologia tego typu zo -

stała zastosowana w autach seryjnie produkowanych.

System umo˝liwia szybszà reakcj´ kół na ruch kie -

rownicy, poniewa˝ przekazuje na koła ruchy kierownicà

szybciej, ni˝ w przypadku układu mechanicznego.

Oferuje jednoczeÊnie cztery ró˝ne tryby jazdy –

z elastycznymi ustawieniami stopnia wspomagania

HONDA CIVIC TOURER

Honda podczas genewskiej imprezy zaprezen -

towała koncepcyjnà wersj´ kompaktowego kombi. To

spora nowoÊç tego japoƒskiego koncernu, gdy˝ ju˝

dawno Honda Civic nie była produkowana z takim

nadwoziem. Samo auto zostało zarówno zaprojekto -

wane jak i wyprodukowane w Europie i powstało

z myÊlà właÊnie o Europejczykach. Nie sà znane jeszcze

˝adne dane techniczne, jednak Tourer wydaje si´ byç

przestrzenny i zapewne b´dzie ciekawà propozycjà

auta w tym segmencie. Pod maskà dost´pna ma byç

cała gama silników dziewiàtej generacji. A i tutaj Honda

przygotowała pewnà nowoÊç – oferta silników została

wzbogacona o diesla 1.6.

Co do stylistyki, jest utrzymana w spor towym,

dynamicznym stylu. Opadajàce okna za oparciem

kanapy wykoƒczone zamontowanym z tyłu tylnym

spojlerem nadajà smukłoÊci, pomimo nieco mniejszej

funkcjonalnoÊci. Civic Tourer prezen tuje si´ lekko

i bardzo nowoczeÊnie jak na kombi. Auto do sprzeda˝y

ruszy w I kwartale 2014 roku. Ciekawe w jakiej

ostatecznie wersji  trafi do produkcji?

WIZJA INNOWACJI - SUBARU VIZIV

Podczas tegorocznych targów w szwajcarskiej

Genewie, Subaru zaprezentowało prototyp nowego

modelu Viziv. Ten koncepcyjny kompakt niczym nie

przypomina znanych do tej pory aut. Czy˝by japoƒski

koncern pokazał, ˝e b´dzie zmieniał wizerunek linii

stylistycznej marki?

Nazwa pochodzi od „Vision for Innovation”, co

dokładnie oznacza wizja dla innowacji. I taki jest

właÊnie ten kompaktowy model. Nie tylko za sprawà

swojego Êmiałego i dynamicznego wyglàdu, który

naprawd´ robi wra˝enie. A to dzi´ki nowoczesnemu

oÊwietleniu, otwieranych drzwi do góry czy ogromnych

20 calowych kół połàczonych z prostymi liniami.

Ponadto dlatego, ˝e Subaru zaproponował nowe roz -

wiàzania technologiczne, takie jak nap´d na wszystkie

koła, a układ nap´dowy został wyposa˝ony w Boxer

Diesel Hybrid. To przyszłoÊciowa propozycja koncernu,

która łàczy w sobie 2,0-litrowy wysokopr´˝ny silnik

typu Boxer z hybrydowym systemem. Bezstopniowa

skrzynia biegów Lineartronic (CVT), która posiada

jednà  jednostk´ elektrycznà z przodu, jak równie˝

dwa niezale˝ne stale nap´dzajàce pojazd silniki tylne.

Pomimo, i˝ jest to tylko propozycja koncepcyjna,

nowe rozwiàzania technologiczne, jak i zmiana wize -

runku kieruje mark´ Subaru ku przyszłoÊci.

kierownicy i przeło˝enia układu kierowniczego –

wybierane przez kierowc´ w zale˝noÊci od jego

preferencji lub warunków drogowych.

Aktywny asystent pasa ruchu – najbardziej

zaawansowany na Êwiecie system zapobiegajàcy nie -

kontrolowanej zmianie pasa ruchu. Polega na tym,

˝e to układ kierowniczy, a nie hamulcowy utrzymuje

samochód na właÊciwym pasie jezdni.

Oba zostały opracowane dyskretnie i subtelnie,

aby kierowcy nie odbieraç przyjemnoÊci z jazdy.

CałoÊç dopełniajà wyjàtkowe fotele, inspirowa-

ne przeprowadzonymi przez NASA badaniami nad

stanem niewa˝koÊci, które sà tak zaprojektowane,

aby maksymalnie podpierały kr´gosłup, zmniejszajàc

w ten sposób odczuwane zm´czenie podczas jazdy

na długich trasach.

Po drugie jest oszcz´dne.

W dwóch proponowanych wersjach silnikowych,

czyli Infiniti Q50 z silnikiem 2,2 diesla z bezpoÊrednim

wtryskiem, zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym jest

na poziomie 4,4 l na 100km. Natomiast wersja z sil -

nikiem hybrydowo-benzyzowym V6 i elektrycznym

z inteligentnym podwójnym sprz´głem zu˝ycie paliwa

w trybie mieszanym ma na poziomie 6,2 l na 100km.

Po trzecie jest szybkie.

Hybrydowa wersja Q50 z silnikiem o pojemnoÊci

3,5 litra i systemem Direct Response Hybrid, szacowane

przyspieszenie od 0 do 100 km/h mierzy na  5,5 sekundy.

Auto z takim przyspieszeniem zdecydowanie zagwa -

rantuje sobie miejsce w czołówce europejskich seda-

nów sportowych.

Infiniti Q50 w dwóch wersjach silnikowych do

sprzeda˝y w Europie wejdzie  jesienià 2013 r.
Autor: M.M.

èródło: auto.dziennik.pl          m.interia.pl/motoryzacja/

7dosetki.pl/samochody/infiniti-q50.html

Rok 2013 rozpoczyna się uznawaną przez niektórych najważniej -
szą imprezą roku, czyli 82 Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne
w Genewie. Impreza cieszy się tak dużym zainteresowaniem,
że większość premier przy gotowanych przez koncerny jest
pre zentowana właśnie podczas tego wydarzenia. W tym roku
swoje projekty promowało około 260 wystawców z całego świata,
z czego aż 180 premier nowych czy odświeżonych samochodów.

fot. Sarah Larson
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OUTLANDERMITSUBISHI
2013 ECOJAPONSKI SUV

¸
W ostatnim czasie na ulicach
polskich miast daje o sobie
znać nowy trend – wzrastająca
liczba aut typu SUV, czy jak
kto woli „miejskich terenówek”.
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Byç mo˝e zainteresowanie samocho -

dami tego segmentu, wynika ze złego stanu

dróg i obawy przed ewentualnymi uszko -

dzeniami elementów zawieszenia lub po

prostu od ch´ci poczucia „wy˝szoÊci”

nad u˝ytkownikami samochodów kom -

paktowych. Jednà z odpowiedzi pro -

ducentów samochodów na rosnàce za-

 potrzebowanie na pojazdy typu SUV jest

propozycja Mitsubishi z najnowszym mo -

delem Outlander 2013. Wbrew pozorom

du˝y nie zawsze znaczy paliwo˝erny.

W nowej odsłonie trzeciej generacji mode-

lu Outlander’a producent oferuje opcje

z no wym ekonomicznym silnikiem MIVEC

i DI-D. Pierwsza z nich, cicha 2 litro-

wa jednostka benzynowa o mocy 150 KM

i wysokiej kul turze pracy, współpracujàca

z automatycznà, bezstopniowà skrzynià

biegów CVT i 5-biegowà przekładnià ma -

nualnà oraz oszcz´dny, turbodoładowany

silnik Diesla o pojemnoÊci 2.2 litra i mocy

150 KM, dost´pny z nowà automatycznà

przekładnià oraz 6-biegowà manualnà

skrzynià biegów. Dodatkowe wyposa˝enie

w system ECO 4WD pozwala minimalizo -

waç zu˝ycie paliwa i energii, optymalizujàc

tym samym prac´ klimatyzacji i nap´du

4WD. EkonomicznoÊç Outlander’a zwi´k -

sza tak˝e zastosowany przez producenta

nowy system Auto Stop & GO. Według

danych technicznych i osiàgo wych, dzi´ki

zastosowaniu Auto Stop & Go jednostka

nap´dzana olejem nap´dowym spala w try -

bie mieszanym 5,5l/100 km, a silnik benzy -

nowy 6,9/100km. Porównujàc wszystkie

dost´pne silniki modelu Outlander’a trzeciej

generacji, najmniejsze spalanie w trybie

mieszanym (miasto/trasa) oferuje wersja

2.2 DID 6 MT 4WD Diesel 6 MT, KM

(kW)/obr./min 150(110)/3500. Dodatkowo

zainstalowana w tym modelu elektronika,

zarzàdzajàca rozdziałem siły nap´dowej

daje kierowcy mo˝liwoÊç wyboru spoÊród

trzech trybów pracy: 4WD ECO, 4WD

AUTO i 4WD LOCK. Pierwszy odpowia-

da za aktywacj´ nap´du na tylnà oÊ, tylko

wtedy, gdy jest to niezb´dne, oszcz´dzajàc

przy tym zu˝ycie paliwa. W trybie auto -

matycznym układ przeniesienia nap´du

w pełni do stosowuje swoje działanie do

aktualnych potrzeb, zaÊ w trzecim przez

cały czas moment obrotowy jest proporcjo -

nalnie rozkładany na wszystkie koła.

W nowej generacji Outlander’a pro -

ducent oprócz znakomitych osiàgów,

zapewnia szero ki pakiet bezpieczeƒstwa.

SUV wyposa˝ony jest w 7 poduszek po -

wietrznych oraz kon strukcj´ RISE –

Reinforced Impact Safety Evolution, która

absorbuje sił´ i rozkłada energi´ uderzenia.

W samochodzie zainsta lowano równie˝

tempomat adaptacyjny, który bez ingeren-

cji człowieka sam utrzymuje bezpiecznà

odległoÊç od innych pojazdów oraz ostrzega

przed niekontrolowanà zmianà pasa ruchu.

Funkcja mało przydatna w wa runkach

miejskich, natomiast gwarantuje wygod´

i bezpieczeƒstwo podczas długich podró˝y,

kiedy ryzyko chwilowego przyÊni´cia kie -

rowcy jest du˝e. 

Oprócz zalet ekonomicznych i poziomu

bezpieczeƒstwa, testowany przez Nas model

Outlander’a w wersji wyposa˝enia Intense

Plus jest niezwykle przestronny i komfor -

towy. Posiada 7 miejsc w trzech rz´dach,

a po zło˝eniu tylnych siedzeƒ powstaje

płaska i pojemna przestrzeƒ baga˝nika.

Nowy SUV wyposa˝ony jest równie˝

w całà gam´ innych elementów wyposa˝e -

nia, w tym rów nie˝ w system nagłaÊniajàcy

Premium Audio Rockford Fosgate 710W

z dziewi´cioma głoÊnikami, co niewàtpliwie

sprawi wielkà przyjemnoÊç miłoÊnikom

słuchania muzyki. W nowej wersji nie

zapomniano o kilku istotnych elektro -

nicznych gad˝etach m.in. takich jak bez -

przewodowy system otwierania bez u˝ycia

kluczyka – KOS, kamer´ cofania, elektrycz -

nie sterowane, składane i podgrzewane

lusterka w kolorze nadwozia. Wersja ta

wyposa˝ona jest w dwustrefowà klimaty -

zacj´ wraz z ergonomicznie i komfortowo

rozmieszczonymi nawiewami powietrza.

Z punktu widzenia stylistyki, samo-

chód pomimo du˝ych gabarytów posiada

subtelnà i opływowà sylwetk´, a rozmiar

auta jest zupełnie nieodczuwalny w trakcie

jego pro wadzenia. Wn´trze samochodu

jest eleganckie i przykuwa uwag´. Przede

wszystkim wielkim plusem jest design

wew nàtrz, wszystko skupia si´ na kolo-

rowym wy Êwietlaczu obudowanym pane-

lem polakie rowanym fortepianowà czernià.

CałoÊç jest zaprojektowana bardzo kom -

fortowo, a przede wszystkim ergonomicz-

nie, nie ma tu zb´dnych przycisków,

wszystko jest dokładnie przemyÊlane, a wy -

profilowany ku kierowcy kokpit ułatwia

sterowanie m.in. klimatyzacjà i dotyko-

wym ekranem, bez odwracania uwagi

kierowcy od patrzenia w kierunku jazdy.

Testowany przez nas Outlander z silni-

kiem benzynowym przy ruszaniu jest

naprawd´ cichy, a auto matyczna skrzy-

nia biegów idealnie sprawdza si´ w wa -

runkach zatłoczonych miast. Jednak dla

ludzi lubiàcych pr´dkoÊç i pierwsze

miejsce przy starcie ze Êwiateł minusem

mo˝e byç przyspieszenie, podczas któ-

rego silnik wchodzi na doÊç wysokie

obroty generujàc przy tym doÊç du˝y hałas.

Producent przewidział jednak na to spo-

sób, mianowicie łopatki zmiany biegów

pod kierownicà, które nie wàtpliwie po -

magajà w jeêdzie.

• Felgi aluminiowe 18”

• Reflektory ksenonowe przednie

z szerokim kàtem oÊwietlania

i funkcjà auto poziomowania

• 7-osobowa kabina

• Przesuwany, składany i chowany

III rzàd siedzeƒ

• System dost´pu bez kluczykowego (KOS)

• System Premium Audio Rockford Fosgate

710W (CD/MP3)

• 9 głoÊników

• Kamera cofania

• Czarne relingi dachowe

• Elektrycznie sterowane, składane

i podgrze wane lusterka w kolorze nadwozia

• Kierunkowskazy w lusterkach bocznych

• Zestaw głoÊnomówiàcy Bluetooth®

ze ste rowaniem w kierownicy

• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

• Przednie, boczne i kurtynowe

poduszki bez pieczeƒstwa

• Poduszka kolanowa kierowcy

• System stabilizacji toru jazdy

i kontroli trakcji (ASC + TCL)

• System wspomagania hamowania (BAS)

• System ostrzegania o nagłym

hamowaniu (ESS)

• System ABS z elektronicznym

rozkładem siły hamowania (EBD)

• System wspomagania ruszania

pod gór´ (HSA)

• 3-ramienna skórzana kierownica

z elek trycznym wspomaganiem

• Skórzany drà˝ek zmiany biegów

• Tempomat ze sterowaniem w kierownicy

• Sterowanie systemem audio w kierownicy

Podczas marcowego Salonu Samochodo -

wego w Genewie została zaprezentowana

europejska wersja Outlandera 4WD Plug-in

Hybrid Electric (PHEV).

Samochód dost´pny jest ju˝ na rynku

japoƒskim, w Europie zadebiutuje dopiero

w lipcu br. Outlander Eco b´dzie ró˝nił si´

jednak od wersji z dalekiego wschodu ze

wzgl´du na obowiàzujàce na terenie UE

inne wymagania. Model ma oferowaç:

emisj´ CO2 (cykl mieszany): 44 g/km, zu˝ycie

paliwa (cykl mieszany): 1,9 l/100 km, zasi´g

elektryczny w trybie jazdy: 52 km.

• Układ nap´dowy na cztery koła z dwo-

ma stałymi silnikami elektrycznymi Twin

Motor 4WD

• Silnik spalinowy benzynowy poj. 2 l

(89 kW lub 121 KM), przedni silnik ele -

ktryczny + przemiennik: 60 kW (82 KM)

/ 137 Nm, generator 70 kW (95 KM)

• Zespół akumulatorów 300 V – 12 kWh,

80 ogniw, litowo-jonowe

• Tylny silnik elektryczny + przemiennik

60 kW (82 KM) / 195 Nm

• Podczas hamowania oba silniki elektry -

czne działajà jak generatory, odzyskujàc

energi´ kinetycznà i wykorzystujàc jà do

podładowania akumulatora.*

* Dane te podlegajà jeszcze ostatecznej

homologacji UE. 

èródło: Dane udzielone przez MITCAR SP. J.

Autor: K.Sz

MITCAR SP. J.
ul. Sporna 1/3, 02-846 Warszawa
tel. 22 543 37 10  www.mitcar.pl

Nowy model Outlandera został
udost´pniony do testów dzi´ki
uprzejmoÊci dealera samocho -
dów Mitsubishi – Firmie Mitcar.

ECO news

Podsumowanie wyposa˝enia testowanego modelu Intense Plus:
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KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE

10H2077-OYO
TOYOTA AURIS/COROLLA 1.4i 16V, 1.6i 16V

SYSTEM BOSCH rok prod. 2007>

DRÑ˚EK KIEROWNICZY

30K4040-OYO
HONDA CR-V
rok prod. 2007>

TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA

30H1097-OYO
NISSAN JUKE

rok prod. 2010>

DRÑ˚EK KIEROWNICZY

30K5048-OYO
MITSUBISHI ASX, LANCER

rok prod. 2007>

TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA

30H2136-OYO
TOYOTA AURIS/COROLLA 1.4i 16V, 1.6i 16V

SYSTEM BOSCH rok prod. 2007>

ÂWIECA ˚AROWA SUBARU

72E7000-OYO
SUBARU FORESTER/IMPREZA/LEGACY 

DIESEL 2.0TD 16V rok prod. 2008>
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ZESTAW ŁO˚YSK KOŁA TYLNEGO Z PIASTÑ

20L3035-JPN
MAZDA CX-7 4WD

rok prod. 2006>

TARCZA HAMULCOWA TYLNA

40H2066-JPN
TOYOTA CAMRY

rok prod. 2006>

FILTR PALIWA

30F4020-JPN
HONDA CR-V 2.2i-CTDI 16V

rok prod. 2007>

GUMA DRÑ˚KA STABILIZATORA PRZÓD

70Z4040-JPN
HONDA CIVIC
rok prod. 2006>

TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA

30H0537-JPN
HYUNDAI ELANTRA III 1.6I

rok prod. 2011>

KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE

10H0335-OYO
KIA VENGA
rok prod. 2009>
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JeÊli zdecydujemy si´ na kupno no -

wego auta, to nale˝y pami´taç o do -

datkowych kosztach jego utrzymania,

zwiàzanych z gwarancjà producenta.

Obliguje ona posiadacza samochodu

do przeprowadzania regularnych, płat-

nych przeglàdów gwarancyjnych oraz

uprawnia do bezpłatnego usuni´cia

ewentualnych awarii. W przypadku

gwarancji dwuletniej koƒczy si´ za zwy-

czaj na dwóch przeglàdach, jeÊli nie

sà wymagane dodatkowe, które sà

zwiàzane z gwarancjà antykorozyjnà.

W przypadku gwarancji pi´cio, bàdê

siedmioletniej, koszty przeglàdów te -

chnicznych mogà wynieÊç nawet kilka -

naÊcie tysi´cy złotych. Warunki gwaran-

cji okreÊla producent danej marki dla

poszczególnych modeli. Gwarancjà nie

sà obj´te elementy, które zu˝ywajà

si´ podczas normalnej eksploatacji.

KoniecznoÊç ich wymiany nie wynika

z wady fabrycznej, lecz z przewidzianego

przez producenta, nast´pstwa u˝ycia.

Z tego wzgl´du koszty ich wymiany

ponosi właÊciciel auta. Do takich ele -

mentów zalicza si´ m.in.: filtry, smary,

oleje, płyny, klocki hamulcowe, paski

nap´du i alternatora, bezpieczniki, tarcze

sprz´gła, regulacje geometrii za wiesze-

nia, regulacje ciÊnienia w kołach. Nale˝y

wziàç pod uwag´ równie˝ wy sokie

koszty ubezpieczenia nowego samocho du.

Gdy kupujemy nowe auto, oprócz

ubezpieczenia OC nale˝y rów nie˝ wy -

kupiç Autocasco, w przypadku kupna

samochodu na kredyt. Korzystnie jest

równie˝ dołàczyç do tego pakietu

ubezpieczenie NNW, poniewa˝ w razie

wypadku z pewnoÊcià przyda si´ do -

datkowa ochrona. Nale˝y pami´taç,

˝e zakres ochrony u poszczególnych

ubezpieczycieli jest ró˝ny, a cena

ostateczna polisy zale˝y od zwy˝ek

i zni˝ek, które posiadamy, a tak˝e

aktualnych promocji. Kolejnà wadà za -

kupu nowego samochodu jest utrata

jego wartoÊci. Najwi´cej samochód

traci w pierwszych 3 – 5 lat u˝ytkowania.

W innych przypadkach straty mogà

byç wi´ksze. Gdy po trzech latach

u˝ytkowania naszego samochodu podej -

miemy decyzj´ o jego sprzeda˝y mo˝e

si´ okazaç, ˝e zakupujàc auto warte

60 tys. zł podwy˝szà sum´ zainwe sto

wanà w koszty jego utrzymania

i obsługi do 85-90 tys. Nale˝y zatem

byç przygotowanym finansowo na takie

przedsi´wzi´cie.

Dla porównania – utrata wartoÊci

w pojazdach u˝ywanych kształtuje si´

na poziomie od kilku do kilkunastu

procent. Kupujàc kilkuletnie auto nie

nale˝y równie˝ si´ martwiç drogimi

obowiàzkowymi przeglàdami w ASO. 

Kupujàc kilkuletnie auto warto jest

skorzystaç z porad rzeczoznawcy lub

zło˝yç wizyt´ w autoryzowanym war -

sztacie bàdê centrum diagnostycznym

w celu oceny stanu technicznego pojazdu.

Samochody sprzedawane po bardzo

niskiej cenie mogà stanowiç zagro˝enie

w codziennej eksploatacji, gdy˝ mogà

si´ okazaç zwykłymi wrakami. Trzeba

równie˝ liczyç si´ z tym, ˝e kompleksowa

ocena eksperta b´dzie nas kosztowaç.

Jednak ze wzgl´du na własne zdrowie

i bezpieczeƒstwo z pewnoÊcià warto

ponieÊç takie koszty. Innà alternatywà

jest kupno u˝ywanego auta w autory -

zowanym salonie albo w komisie.

W przypadku, gdy zostanie nam

sprzedany samochód z ukrytymi wada-

mi, z pewnoÊcià łatwiej jest uzyskaç

zwrot pieni´dzy. Na kupno u˝ywane-

go samochodu mo˝na si´ zdecydowaç

tylko w przypadku, gdy mamy pewnoÊç,

˝e było ono odpowiednio serwisowane

i pochodzi z zaufanego êródła. Nale˝y

zatem zwracaç uwag´ na informacje

zawarte w ksià˝ce serwisowej dotyczà-

ce przeglàdów wykonywanych w ASO

oraz napraw. 

Autor: K.P.

Zakup samochodu to decy -
zja, która wymaga wielu
przemyśleń. Zanim zdecy -
dujemy się na kupno wy -
marzonego pojazdu warto
się zastanowić jakie kryte -
rium jest dla nas decydu -
jące – czy pewność pro-
duktu i jego prestiż w przy -
padku nowego auta, bądź
niższa cena i lepsze wy -
posażenie w przypadku
auta pochodzącego z ryn -
ku wtórnego. Zwolenników
jednego i drugiego rozwią -
zania jest mnóstwo, i oba
te rozwiązania mają swoje
wady i zalety.

AUTO NOWE
CZY UZYWANE?
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Samochody hybrydowe cieszà si´

coraz wi´kszà popularnoÊcià, czego do -

wodem jest wzrastajàca ich iloÊç na

naszych drogach. Rosnàcy popyt Êwiad-

czy o tym, ˝e kierowcy stajà si´ nie

tylko bardziej ekologiczni ale równie˝

oszcz´dniejsi. 

TOYOTA PRIUS
silnik: 1800i 16V
typ hybryda
rok prod.
12.2009>

20F2100-JPN

filtr powietrza

40F2012-OYO

filtr kabinowy

20H2031-OYO

klocki hamulcowe

tylne

10L4029-JPN

ło˝ysko

60Z4034-OYO

∏àcznik

10F2015-JPN filtr oleju

60Z2076-OYO

¸àcznik stabilizatora przedni lewy/prawy

HONDA CR-Z
silnik 1500i 16V, typ hybryda, rok prod. 02.2010>

90R2008-JPN

łaƒcuch rozrzàdu

30H4044-JPN tarcza hamulcowa przód

10H4042-OYO

klocki hamulcowe

przód

40F4017-JPN filtr kabinowy Wymienione wy˝ej cz´Êci dost´pne tylko
w dobrych sklepach motoryzacyjnych.

Wymienione wy˝ej cz´Êci
dost´pne tylko w dobrych

sklepach motoryzacyjnych.

Auta przyszłoÊci, bo tak mo˝emy

Êmiało je nazywaç stajà si´ jeszcze

bardziej ekologiczne ze wzgl´du na wy -

korzystanie w nich najnowszych tech -

nologii. To z kolei spowoduje, ˝e zacz-

nà bardziej konkurowaç z tradycyjnie

zasilanymi silnikami.

Wraz z rosnàcym zainteresowaniem

roÊnie te˝ oferta cz´Êci do tego typu

samochodów.

Zobacz jakie cz´Êci polecamy do

jednych z najpopularniejszych hybrydo -

wych aut na polskich drogach: Toyoty

Prius i Hondy CR-Z.

H JAK HYBRYDOWY
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Zanim rozwikłamy t´ zagadk´, przyj -

rzyj my si´ bli˝ej Daihatsu. To jedna

z naj starszych marek samochodowych na

Êwiecie. Powstała w 1907 roku, ale dopiero

od 1951 nazywa si´ Daihatsu (wczeÊniej

Hatsudoki). Obecnie 51,2 procent akcji tej

firmy nale˝y do Toyoty. Po co najwi´kszemu

producentowi takie małe przedsi´biorstwo?

Otó˝ Daihatsu mo˝e i jest małe, ale po-

trafi robiç wielkie (duchem) silniki. Jedno

z najwi´kszych osiàgni´ç tej marki to

3-cylindrowy benzy nowiec o pojemnoÊci

1 litra, który jest nie tylko najl˝ejszà

jednostkà nap´dowà na Êwiecie (wa˝y 69 kg

i daje z siebie 68 KM), ale równie˝ wielo -

krotnie zdobywał tytuł naj lepszej konstruk -

cji w swojej klasie. Trudno si´ wi´c dziwiç,

˝e nap´dza nie tylko kilka modeli Toyoty

(Yaris, Aygo, iQ), ale tak˝e bliêniacze

modele Daihatsu, Subaru i malezyjskiej

Perodui. Subaru i Perodua? Tak, Toyota

współpracuje z obiema firmami w zakre-

sie małych samochodów, sprzedawa nych

przede wszystkim w Japonii i na innych

rynkach azjatyckich. 

Âcisła współpraca z innymi firmami

i specjalizacja w niewielkich silnikach to nie

wszystko, co warto o Daihatsu wiedzieç.

Firma ta ma skłonnoÊci do nazywania

swoich modeli w absolutnie fascynujàcy

sposób. Oto przykłady. Był model na czeÊç

Sylvestra Stallone’a (Rocky), prawdopodob -

nie wy chwalajàcy wdzi´ki wojowniczej

ksi´˝niczki (Xenia) oraz taki, który miał

skłonnoÊci eks hibicjonistyczne i nie miał

nic do ukrycia (Naked). Ba, zdarzył si´

równie˝ taki po francusku czarujàcy

(Charmant, z fr. właÊnie czarujàcy) i Rugged

Field Sports Resin Top. Jak to przetłuma -

czyç? Rugged to po angiel sku nierówny,

field to pole, sports to spor towy, resin to

˝ywica, a top to wierzchołek. Daihatsu

najwyraêniej uznało, ̋ e taka nazwa ma sens,

my niestety wcià˝ go szukamy. Inne

j´zykowe szaleƒstwa? Model Pantryboy

Supreme sugerował, ˝e chłopcy powinni

parkowaç Daihatsu w znakomitej spi˝arni

(pantry to po angielsku spi˝arnia, boy to

chłopak, a supreme to znakomity). Nie -

samowite, prawda? W Polsce najbardziej

znany jest model Charade, który był ch´t -

nie kupowany w latach 90., gdy Daihatsu

było jeszcze obecne na polskim rynku.

Potem firma wycofała si´ m.in. z Polski

z powodu wysokich ceł na auta produkowa -

ne poza Europà (wszystkie modele, oprócz

Materii, wcià˝ powstajà w Japonii).

Podstawowy model nazywa si´, w za -

le˝noÊci od rynku, Charade lub Cuore

(z włoskiego serce, banalna nazwa,

prawda?) i jest najoszcz´dniejszym autem

z oferty Daihatsu. Pali Êrednio 4,4 l, a przy

okazji zapewnia niezłe osiàgi (silnik 1,0

70 KM, 11,1 s do setki, maksymalnie 160

km/h). Jest te˝ jednym z najbardziej

zwrotnych modeli na rynku – Êrednica

zawracania to ledwie 8,4 m. Tym autem

mo˝na wi´c za wróciç niemal˝e w miejscu! 

Model Copen jest natomiast najmniej -

szym coupé-cabrio Êwiata. Mierzy 3,4 m, ma

dwa miejsca, metalowy dach, który chowa

si´ do baga˝nika, i rasowe dodatki, takie

jak fotele Recaro czy kierownic´ Momo.

Pod  jego maskà pracuje minimalistyczny

silniczek 1,3 l (wczeÊniej było 0,6 l turbo)

o mocy 87 KM, który, uwaga!, czyni go

najszybszym modelem Daihatsu (9,5 s

do setki, maksy malnie 180 km/h). Choç

Copen mo˝e wy glàda niepowa˝nie, troch´

jak zabaweczka, to jego design zdobył

nagrod´ za najlepszy projekt 2004 roku

w konkursie Red Dot Design. I kto by

pomyÊlał! 

Do niemoralnie wr´cz zwrotnego Ser -

duszka i minimalistycznego, ale charyz -

matycznego Copena dołàczyła jakiÊ czas

temu Materia. Auto ma kanciaste nadwozie,

wi´c wyglàda nieco jak pojazd bojowy, ale

wewnàtrz jest zaskakujàco przestronne.

Mo˝e mieç silnik 1,3 l (91 KM) lub 1,5 l

(103 KM), skrzyni´ mechanicznà lub ma -

nualnà, nap´d na przednie lub cztery koła

– szeroki wybór, rzadko kiedy w tej klasie

mo˝na przebieraç mi´dzy tyloma opcjami.

Materia to z technologicznego punktu wi -

dzenia Toyota bB i Toyota Coo (kolejna

dziwna nazwa – coo oznacza po angielsku

gaworzyç, gruchaç). Ponadto Materia jest

bodaj˝e najbardziej inspirujàcym w pro -

wadzeniu autem Êwiata, skoro Jeremy

Clarkson porównał je z 600-konnym super -

samochodem Ascari A10. Ba, Materia jest

tak naprawd´ autem nie do zaje˝d˝enia.

Dlaczego? Bo to techniczny bliêniak Sciona

xB, który jakiÊ czas temu został uznany za

najbardziej niezawodny samochód w USA.

Robi wra˝enie, prawda? 

W miar´ normalnym modelem jest

Sirion. Owszem, nazwa znowu jest ory -

ginalna (tak nazywa si´ rzeka w krainie

Beleriandu z powieÊci Tolkiena), ale reszta

nie szokuje. Silniczki sà niewielkie (1,0 l

70 KM, 1,3 l 91 KM, 1,5 l 103 KM), a wn´ -

trze praktyczne (przesuwana kanapa) i doÊç

przestronne. Sirion jest najpopularniejszym

modelem Daihatsu, a z najmniejszym

silnikiem jest równie˝ najwolniejszym

modelem tej marki (13,9 s do setki,

maksymalnie 160 km/h). 

W ofercie Daihatsu znalazło si´ tak˝e

miejsce dla terenówki Terios. Poprzedni

model słynàł z tego, ˝e był bardzo wàski

(mniej ni˝ 1,5 m), wi´c wyglàdał tak, jakby

miał si´ zaraz przewróciç. Jego nast´pca

te˝ za szeroki nie jest (1,7 m), ale nie spra -

wia wra˝enia, ˝e byle podmuch wytràci

go z rów nowagi. Terios mo˝e mieç nap´d

na przednie lub cztery koła, ma jeden silnik

1,5 l 103 KM i jest jednà z najdzielniejszych

małych te renówek na rynku (ma w koƒcu

centralnà blokad´ mechanizmu ró˝nico -

wego, co jest rzadko spotykanym rozwià -

zaniem w wi´k szoÊci terenówek, nawet

wi´kszych i powa˝ niejszych). Mo˝na po -

wiedzieç, ˝e Terios to taki Suzuki Jimny,

ale wygodniejszy i bar dziej ucywilizowany. 

Daihatsu od zawsze pozostawało wierne

kilku zasadom. Auta tej marki sà proste,

szczere i niewielkie (wyjàtek to Toyota

Camry, oferowana od koƒca lat 90. jako

Daihatsu Altis). Małe wymiary i ograniczo -

na do minimum masa sprawiajà, ̋ e spalanie

modeli tej marki jest wr´cz niezauwa˝alne,

a emisja CO2 właÊciwie nie istnieje. Trudno

si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e teraz, w tych eko -

logicznie zwariowanych czasach, gdy liczy

si´ downsizing, niskie spalanie, czyste

spaliny i urok osobisty (stàd popularnoÊç

Mini i Fiata 500), Daihatsu ma potencjał

na podbój Êwiata. Czekamy wi´c, a˝ marka

wróci do Polski. 

Filip Otto

Fot. Daihatsu

Artykuł udost´pniony dzi´ki uprzejmoÊci wy -

dawnictwa magazynu miłoÊników aut japoƒskich

JAPAN TRENDS.

Daihatsu udowadnia, że
nierówne pole sportowej
żywicy wierzchołka ma
sens. O co chodzi?
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BEZPIECZNIE
DENSO 

Aby
urzeczywistnić
wizję ruchu
drogowego
bez kolizji,
DENSO
opracowało
i wprowadziło
do sprzedaży
zarówno
pasywne,
jak i aktywne
technologie
bezpieczeństwa,
które chronią
pasażerów
pojazdu
i zapobiegają
wypadkom.

Jednà z tych technologii jest

ulepszony, bardziej skuteczny radar

pracujàcy w zakresie fal milimetro-

wych, wprowadzony na europejski

i japoƒski rynek w ubiegłym roku.

Nowy czujnik charakteryzuje si´

dłu˝szym i szerszym zakresem wy -

krywania, co pozwala poprawiç szyb -

koÊç reagowania aktywnych systemów

bezpieczeƒstwa, takich jak system

ochrony przedzderzeniowej PCS (Pre-

crash Safety System) oraz system

dostosowujàcy pr´dkoÊç pojazdu ACC

(Adaptive Cruise Control). 

Nowy, wielostrefowy radar DENSO

ma podobny rozmiar, co poprzedni

model, ale dzi´ki starannej selekcji

materiałów jest znacznie taƒszy i ma

lepsze osiàgi. Umo˝liwia wykrywanie

pojazdów w odległoÊci do 205 metrów

i w promieniu ±18° (przy odległoÊci

innego pojazdu ok. 35 metrów od

czujnika). Poprzedni model wykrywał

samochody w odległoÊci 151 metrów

i w promieniu ±10°.

„Wi´kszy zakres wykrywania

umo˝liwia pojazdom wyposa˝onym

w system ACC utrzymaç bezpiecznà

i stałà odległoÊç od pojazdów znajdu -

jàcych si´ przed nimi, nawet podczas

jazdy z wi´kszà pr´dkoÊcià” – mówi

Hiroyuki Wakabayashi, dyrektor wy -

konawczy DENSO Information and

Safety Systems Business Group.

„Szerszy kàt detekcji pozwala po -

jazdowi szybciej i w odpowiedni spo-

sób reagowaç na zachowania kierow -

ców innych pojazdów, np. na zakr´tach

i skrzy˝owaniach”.

Nowy radar pracujàcy w zakresie fal

milimetrowych jest dost´pny jako op-

cja fabryczna dla samochodu Mazda 6,

którego produkcj´ rozpocz´tego w Eu -

ropie i Japonii w ubiegłym roku. W naj -

bli˝szej przyszłoÊci planowane jest

wprowadzenie czujnika na wszystkie

rynki samochodowe – DENSO b´dzie

stopniowo udost´pniaç nowy system

czujników radarowych fal milimetro -

wych dla kolejnych modeli pojazdów

na całym Êwiecie.

Drugà technologià, którà DENSO

intensywnie rozwija, jest wyÊwietlacz

TFT LCD Head-Up Display (HUD),

który ma zostaç wprowadzony na ry-

nek w roku 2015. WyÊwietlacz DENSO

b´dzie najwi´kszym tego typu urzà -

dzeniem na Êwiecie. Stworzony po to,

by wspomagaç koncentracj´ kierowcy

(utrzymywanie wzroku na drodze, a ràk

na kierownicy), wyÊwietlacz HUD

pokazuje istotne dla prowadzàcego

informacje – takie jak pr´dkoÊç pojazdu

– na przedniej szybie samochodu.

Dzi´ki temu kierowcy mogà łatwo

uzyskaç wa˝ne dane, wcià˝ skupiajàc

si´ na drodze.

„JesteÊmy przekonani, ˝e powrót

technologii HUD – udoskonalonej i wy -

korzystanej w celu podniesienia bez -

pieczeƒstwa – b´dzie sukcesem na

Êwiatowym rynku”, twierdzi Reben

Werman, Manager w Body Component

Systems of DENSO International

America. 

Nowy wyÊwietlacz HUD DENSO

mo˝na wykorzystaç do prezentowania

informacji dostarczanych przez inne

technologie oparte na pracy czujników

(np. ostrzeganie kierowców o zbli˝a -

jàcych si´ pieszych, informacje o przesz -

kodach lub wyÊwietlanie wirtualnych

linii wyznaczajàcych kraw´dzie jezd-

ni w nocy bàdê w złych warunkach

pogodowych). WyÊwietlacz HUD jest

tak˝e pomocny w nawigacji pojazdów:

na przedniej szybie mogà byç wy -

Êwietlane np. kierunek jazdy i pasy

jezdni; informacje sà przekazywane

kierowcy szybciej i bardziej naturalnie.

Zwi´kszono równie˝ jasnoÊç wyÊwie -

tlacza, aby zapewniç lepszy i wyraê -

niejszy obraz nawet w pełnym słoƒcu.

W roku 2012 korporacja DENSO

wprowadziła kolorowy wyÊwietlacz

TFT HUD na rynek koreaƒski, a obec -

nie pracuje nad innymi programami

dla pojazdów z rynków azjatyckich,

Ameryki Północnej i Europy.

Odpowiedni pas jezdni na wyświetlaczu HUD DENSO

Poprzedni model radaru DENSO

Nowy model radaru DENSO
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Przed walkà wieczoru były jeszcze

inne spotkania, a oto ich rezultat:

Łukasz Rusiewcz - Izuagbe Ugonoh

(6 rund, kategoria junior ci´˝ka)

- Po 6 rundach wygrał Izuagbe.

Krzysztof CieÊlak - Kamil Łaszczyk

(10 rund, kategoria lekka) 

- Decyzjà s´dziów wygrał Łaszczak.

Maciej Sulecki - Robert Âwierzbiƒski

(8 rund, kategoria Êrednia)

- Wygrana z du˝à przewagà Suleckiego.

Dariusz S´k - Remigiusz Wóz

(8 rund, kategoria półci´˝ka) 

- Wygrana Dariusza S´ka, Wóz poddany

przez trenera.

Paweł Gła˝ewski - Bartłomiej Grafka

(10 rund, kategoria półci´˝ka)

- wygrana Gła˝ewskiego na punkty.

Damian Trzciƒski - Krzysztof Zimnoch

(10 rund, kategoria ci´˝ka)

- wygrana Zimnocha po przez nokaut

w pierwszej rundzie.

I w koƒcu wyczekiwana walka wie -

czoru mi´dzy dwoma doÊwiadczonymi

bokserami polskiego ringu. Rozpoczyna

si´ pojedynek Saleta vs Gołota.

Runda I - Andrzej odwa˝nie i zdecy -

do wanie zaczàł, runda doÊç wyrównana

z przewagà dla Andrzeja Gołoty.

Runda II - Gołota ponownie rozpo -

czàł lewym prostym. Saleta po przebiciu

przez gard´ oddał kilka ciosów. Gołota

jednak szybko si´ odwdzi´czył wymia-

nà ciosów. Runda wyrównana jednak

z przewagà Andrzeja.

Runda III -  Gołota odwa˝nie atakuje

ale tym razem Saleta efektywnie unika -

jàc ciosów, szybko zaatakował Andrzeja.

Padło kilka ciosów w głow´, mocny atak

ze strony Przemka mocno zm´czył

Andrzeja. Saleta koƒczy rund´ z du˝à

przewagà.

Runda IV -  Saleta rozpoczàł kolejnà

intensywnà w ciosy rund´. Gołota odpo -

wiada na ostry atak Salety. Wypluwa

po raz trzeci ochraniacz. Otrzymał kilka

ciosów w głow´, ale pod koniec mocno

zaatakował Salet´. Âwietna runda, dobre

widowisko.

Runda V - Saleta atakuje przeciw -

nika swoimi prostymi. Gołota mimo kil -

ku mocnych prawych na szcz´k´ Salety,

nie wykorzystał wielu okazji, gdy Saleta

si´ odsłania. Przemek z kolei jest groêny

i szybko odpowiada. Koƒcówka nale˝y

ju˝ tylko do Gołoty. Widownia szaleje.

Runda VI - Rozpoczàł Saleta od kil -

ku ciosów, od których Andrzej si´ na

chwil´ zachwiał. Po raz piàty wypluwa

ochraniacz. Saleta zadał kolejne ciosy.

Gołota próbował odeprzeç atak bezsku -

tecznie. Bardzo groêne prawe i lewy

sierpowy Salety, sprawiajà, ˝e Andrzej

starał si´ przetrwaç. Nast´pnie Saleta

zadał dwa ciosy w tył głowy, a zaraz

potem Gołota padł na deski. Odliczenie

do 10 i koniec! Gołota znokautowany!

Sensacja!

Na ring wbiega ekipa Salety z Rober -

tem Złotkowskim na czele, cieszàca si´

z wygranej walki z Andrzejem Gołotà.

Saleta pociesza Andrzeja, jednak

ten wydaje si´ zaskoczony zaistniałà

sytuacjà.  

To wymarzony koniec kariery

Przemka Salety! Gratulujemy obu

bokserom, bo pokazali prawdziwego

ducha walki na najwy˝szym poziomie.

Ucierajàc nosa, tym którzy nazywali

obu sportowców „emerytami boksu”,

pokazali, ˝e nawet w wieku 45 lat

potrafià byç w tak doskonałej formie

i daç widowisko na najwy˝szym sporto -

wym poziomie.

Firma GeParts była sponsorem

Teamu Przemysława Salety!

Całà gal´ mo˝na było obejrzeç na

platformie Cyfrowy Polsat i w telewizji

internetowej ipla w usłudze per-pay-view.

Autor: M.M.
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SALETA vs GOŁOTA
Podczas gali Polsat Boxing Night, która odbyła się
w prestiżowej Ergo Arenie, mieliśmy okazję obejrzeć
niesamowite spotkanie dwóch wielkich polskich bokserów
Przemysław Saleta vs Andrzej Gołota.

WALKA
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Znana z ciekawych projektów firma

Thalmic Labs jest po premierze ko -

lejnego cacka.

Mowa o bransolecie MYO, która

spowoduje, ˝e korzystanie z myszki,

klawiatury czy nawet monitorów grozi

przejÊciem do lamusa bowiem powoli

wchodzi nowa era komunikacji – gestem.

Zamysł i wysiłki naukowców  bransolety

były takie, aby dostosowaç sterowanie

urzàdzeniami do sposobu jak funkcjo -

nuje człowiek.

Ju˝ od pewnego czasu obserwujemy

przełamywanie od tradycyjnego stero -

wania, tak jak to jest w przypadku

Kinecta, który czyta gesty, reaguje na

wydawane komendy głosowe.

Opaska MYO, na pomysł której

wpadło kilku absolwentów mechatroniki

University of Waterloo, jest o tyle re -

wolucyjna, i˝ nie potrzebuje do jej

działania kamer zewn´trznych, gdy˝

przekłada ruchy r´ki na komendy,

dzi´ki wykrywaniu aktywnoÊci elek -

trycznej w mi´Êniach przedramienia

u˝ytkownika. Co wi´cej badania wy -

kazujà niesamowità precyzj´ urzàdze-

nia, która wyłapuje nawet najmniejsze

ruchy palców. Dzi´ki temu zastosowa-

nie bransolety ma nieograniczone pole,

od przewijania ekranu po sterowania

robotów. Co wa˝niejsze jest to nie-

droga technologia, na którà nawet jak

b´dziemy musieli poczekaç kilka mie -

si´cy, b´dzie na nià staç wi´kszoÊç

zainteresowanych. My nie mo˝emy si´

ju˝ doczekaç.

Google Glass bo tak nazywa si´

wspomniane urzàdzenie b´dzie wy -

posa˝one w ró˝ne funkcje. Do naj -

ciekawszych, a zarazem kontrower-

syjnych nale˝y system InSight, który

b´dzie rozpoznawał osoby, np. naszych

znajomych w zatłoczonych miejscach,

centrach handlowych, stadionach, uli -

cach itp. Co ciekawsze b´dzie je roz -

poznawał po analizie rzeczy, które

dana osoba nosi. W momencie iden -

tyfikacji wyÊwietli si´ imi´ danej osoby.

Sam system opiera si´ na aplikacji

przygotowanej pod smartfony, która

wykonuje zdj´cia danego u˝ytkownika,

a nast´pnie na bazie naszych maili,

Internetu itp. tworzy plik zawierajàcy

takie informacje jak uło˝enie kolorów,

wzory, tekstura itd. Na podstawie

takiego wzoru okulary Google Glass

wyszukujà danà osob´ w tłumie.

Z innych funkcji jakie ma posiadaç

to urzàdzenie to: robienie zdj´ç, funk-

cja nagrywania wideo, przeszukiwanie

Internetu, tłumaczenia i udzielanie

wskazówek odnoÊnie drogi (Google

Maps), wysyłanie wiadomoÊci na czacie

i wielu innych. Urzàdzenie Googla

wzbudza ekscytacj´, gdy˝ to kolejny

krok w kierunku uczłowieczenia no-

wych technologii, gdzie technologia

mam ułatwiaç ˝ycie.

Nie wiemy jeszcze kiedy okulary

b´dzie mo˝na kupiç, jednak Google

podało ich przybli˝onà cen´ 1500 USD.

Zatem za około 5000 zł fani nowych

technologii b´dà mogli posiadaç modne

okulary i poczuç si´ troch´ jak James

Bond.

Autor: M.M.

èródło:  tech.money.pl, giznet.pl

fot. Google Glass Project by Max Braun

Na tegorocznych mi´dzynarodowych targach CeBIT w Hanowerze firma
Huawei, globalny dostawca rozwiàzaƒ teleinformatycznych, zaprezentowała
pierwsze produkty do transmisji danych przy stosowane do monta˝u
w samochodach. Jeszcze nie tak dawno nowoÊcià, a zarazem wyznacznikiem
luksusu było posiadanie w aucie telefonu satelitarnego, a teraz... dzi´ki
rozwojowi technologii, w na szych samochodach mo˝emy korzystaç
z najnowoczeÊniejszego mobilnego Internetu – LTE. Zaprezentowane
przez Huawei moduły i hotspot LTE zapewniajà u˝ytkownikowi stabilnà
łàcznoÊç bez przewodowà w ró˝nych warunkach, bez wzgl´du na pogod´,
ukształtowanie terenu czy dost´pnoÊç stałego êródła zasilania. Hotspot
wewnàtrz samochodu to odpowiedê na zmieniajàce si´ potrzeby i coraz
wi´ksze oczekiwania konsumentów. Ale zanim ka˝dy z nas b´dzie co rano
wsiadał do samochodu seryjnie wyposa˝onego w moduł LTE, ju˝ dziÊ mo˝emy
wyposa˝yç si´ w por´czny tablet lub modem LTE, który tak˝e podczas jazdy
samochodem b´dzie zapewniał nam lub naszym pasa˝erom rozrywk´ przez
Internet. Urzàdzenia LTE to idealne rozwiàzanie dla osób, które wi´kszoÊç
czasu sp´dzajà w trasie, np. przedstawicieli handlowych czy kurierów.
Teraz ju˝ nie muszà zatrzymywaç si´ w poszukiwaniu sieci Wi-Fi, aby spraw -
dziç poczt´ czy przyjàç zamówienie. Parametry techniczne Internetu LTE
pozwalajà na korzystanie z niego tak˝e w jadàcym z pr´dkoÊcià do 120
km/h samochodzie – tu apelujemy jednak o rozwag´ i ostro˝noÊç, a obsług´ komputera, tabletu lub smartfonu w trakcie jazdy radzimy powierzyç pasa˝erowi. Na chwile obecnà zasi´giem
Internetu LTE obj´tych jest ponad 50% Polaków, a tam gdzie jeszcze nie dotarł, nowoczesne urzàdzenia oferowane przez Cyfrowy Polsat pozwalajà na korzystanie z innych technologii,
takich jak HSPA/HSPA+ czy EDGE/GPRS, dzi´ki którym praktycznie wsz´dzie mo˝emy mieç dost´p do bogatych zasobów Internetu. Znakomite parametry transmisji danych w technologii

LTE dajà u˝ytkownikowi nadzwyczajne mo˝liwoÊci, a współczesny internauta oczekuje coraz wi´cej. Nie tylko
odwiedza strony internetowe w celu zdobycia informacji, ale te˝ oglàda filmy, słucha muzyki, wysyła zdj´cia,
bierze udział w telekonferencjach, nawet w aucie. W konsekwencji tylko sieci LTE sà w stanie obsłu˝yç
błyskawicznie rosnàca liczb´ przesyłanych danych. Cieszy wi´c, ̋ e z LTE mo˝e skorzystaç praktycznie ka˝dy
z nas, bo lider tej technologii w Polsce – Cyfrowy Polsat – oferuje kilka pakietów danych w bardzo korzystnych
cenach, rozpoczynajàcych si´ ju˝ od 14,90 zł. Nikt si´ nie spodziewał, ˝e szybkoÊç i jakoÊç Ferrari tak szybko
zostanà zaproponowane w cenie samochodu kompaktowego. A tak jak dzisiaj wielu osobom trudno jest
wyobraziç sobie ˝ycie bez samochodu, tak nie sposób te˝ odmówiç sobie mobilnego dost´pu do Internetu.

Chcesz być jak super bo -
hater? Teraz to możliwe
za sprawą małego urzą -
dze nia w postaci małej
opaski. Dzięki niej możesz
posiąść moce, a dokład-
niej zarządzać i kontrolo -
wać wszyst kie urządzenia
co dziennego użytku.

Firma Google niebawem wypuści na rynek swój
rewolucyjny gadżet, jakim są interaktywne okulary.

MADE IN JAPAN TECH
Bransoleta MYO

Niezwykłe okulary Google Glass

Internet w komputerze, Internet w smartfonie, Internet w AUCIE
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HONDA CR-V
DZIEDZICTWO ZOBOWIĄZUJE

Honda CR-V pierwszej generacji, która po -

jawiła si´ na rynku w latach dziewi´çdziesiàtych

ubiegłego stulecia, była alternatywà dla rodzinnych

samochodów kombi i oferowała nabywcy wy˝szy

przeÊwit, nap´d na cztery koła, ekonomiczny silnik

oraz właÊciwoÊci jezdne i komfort podró˝owania

typowe dla auta osobowego. Dobrze skalkulowana

cena oraz wysoka niezawodnoÊç sprawiły, ˝e SUV

Hondy stał si´ hitem sprzeda˝y.

DziÊ w segmencie kompaktowych aut spor -

towo-u˝ytkowych konkuruje wiele ró˝nych modeli

stworzonych w oparciu o odmienne filozo fie –

jedne epatujà mocà i doskonałymi właÊciwoÊ ciami

terenowymi, inne stawiajà na wszechstronne

rozwiàzania konstrukcyjne i bezpieczeƒstwo.

Debiutujàca na rynku Honda CR-V czwartej gene -

racji kontynuuje misj´ protoplasty, łàczàc w sobie

praktyczne aspekty sprzyjajàce dalekim podró˝om

oraz wiodàcà w klasie dynamik´, z której słynà

samochody produkowane przez japoƒski koncern.

Honda CR-V to z zało˝enia auto rodzinne,

jednak zarówno w najnowszej, jak i w poprzednich

generacjach, projektanci nadwozia przykładali

ogromnà wag´ do zaakcentowania genów modelu

klasy SUV. Mimo, ˝e wymiary zewn´trzne pozo -

stały praktycznie niezmienione w stosunku do

poprzednika – nowy CR-V jest nawet nieco ni˝szy

i krótszy – auto sprawia wra˝enie masywnego

i zarazem ekskluzywnego. Z drugiej strony, no -

woczesne reflektory ze Êwiatłami LED do jazdy

dziennej, majestatyczna osłona chłodnicy, mu -

skularne nadkola i smaczki w postaci zw´˝ajàcej

si´ ku tyłowi linii okien czy zintegrowanych

aluminiowych relingów, uwidaczniajà sportowà

natur´ SUV-a.

In˝ynierom pracujàcym nad nowym wciele -

niem popularnego SUV’a Hondy zale˝ało te˝ na

stworzeniu wn´trza dajàcego wra˝enie nieogra -

niczonej przestrzeni. Zadanie zostało wykonane

perfekcyjnie i na pokładzie nowego modelu CR-V

mo˝na poczuç si´ jak w samochodzie o klas´

wi´kszym. Zarówno osoby siedzàce z przodu, jak

i z tyłu majà du˝o miejsca nad głowami i na sze -

rokoÊci ramion, natomiast pasa˝erowie zajmujàcy

wygodnà tylnà kanap´ nie b´dà te˝ narzekaç na

brak miejsca na kolana. Warto jednoczeÊnie za -

uwa˝yç, ˝e powi´kszony przedział pasa˝erski

nie ograniczył rozmiaru przestrzeni ładunkowej.

W baga˝niku o standardowej pojemnoÊci 589 litrów

z pewnoÊcià zmieszczà si´ baga˝e całej rodziny

spakowanej na dwutygodniowy urlop, natomiast

po zło˝eniu oparç tylnej kanapy, pojemnoÊç trans -

portowa wzrasta do 1648 litrów.

Nie mo˝na mieç te˝ zastrze˝eƒ do jakoÊci

wykonania kokpitu i u˝ytych w kabinie materiałów.

Elementy w najbli˝szym otoczeniu pasa˝erów

siedzàcych z przodu, jak na przykład górna cz´Êç

deski rozdzielczej i panele drzwiowe, zostały po -

kryte mi´kkim materiałem o przyjemnej fakturze.

Uwag´ przykuwa zupełnie nowa tablica wska -

êników z du˝ym, czytelnym pr´dkoÊciomierzem

oraz konsola Êrodkowa z 5-calowym wyÊwietla-

czem wielofunkcyjnym i-MID, który steruje m.in.

funkcjami systemu audio czy telefonu. W tym

miejscu nale˝y pochwaliç stylistów pracujàcych

nad wn´trzem Hondy CR-V za umieszczenie pa -

nelu sterujàcego funkcjami dwustrefowej klimaty -

zacji automatycznej tu˝ nad drà˝kiem przekładni.

Dzi´ki temu wszystkie niezb´dne przełàczniki

i elementy obsługi znajdujà w zasi´gu wzroku

i ràk kierowcy. O wysokiej jakoÊci wn´trza nowego

SUV-a Êwiadczy równie˝ doskonałe wygłuszenie

hałasów dobiegajàcych do uszu podró˝ujàcych

zarówno od strony silnika, jak i podwozia. To bez

wàtpienia najcichszy CR-V, jakim przyjdzie jeê-

dziç klientom ceniàcym kolejne pokolenia SUV-a

Hondy.

Nowa Honda mo˝e zostaç wyposa˝ona w silnik

benzynowy o pojemnoÊci 2 litrów lub wysoko -

pr´˝ny o pojemnoÊci 2,2 litra. Nowoczesny diesel

i-DTEC o mocy maksymalnej 150 KM i maksymal -

nym momencie obrotowym 350 Nm to jednostka

znana z modelu poprzedniej generacji, jednak

w najnowszej odsłonie jest ona bardziej wydajna

paliwowo i ekologicznie. Silnik benzynowy i-VTEC

dysponuje obecnie mocà 155 KM, zwi´kszonà

o 5 KM w stosunku do jego poprzednika. Ma on

mniejszy apetyt na paliwo, jest jeszcze bardziej

„zielony” i po raz pierwszy w historii europejskiej

odmiany modelu CR-V, mo˝e byç zestawiony z na -

p´dem wyłàcznie na koła przedniej osi. Oba silniki

zachwycajà kulturà pracy i wysokà dynamikà, b´dà -

cà po cz´Êci zasługà 6-biegowej r´cznej skrzyni bie -

gów o precyzyjnych i krótkich drogach prowadze-

nia drà˝ka. Kierowcy ceniàcy przede wszystkim

komfort podró˝owania mogà te˝ zdecydowaç si´

na przekładni´ automatycznà pozwalajàcà w pełni

wykorzystaç potencjał drzemiàcy w silniku.

Pewne zachowanie auta na drodze to z kolei

zasługa zmian wprowadzonych w zawieszeniu,

układzie kierowniczym oraz układzie nap´du na

wszystkie koła. Nowa Honda CR-V wykorzystuje

samoadaptacyjny elektryczny układ wspomagania

kierownicy MA-EPS nowej generacji dobierajàcy

odpowiednià sił´ wspomagania w zale˝noÊci od

warunków eksploatacji. Podczas jazdy z wysokà

pr´dkoÊcià układ „usztywnia si´” i pozwala kierow -

cy precyzyjnie kontrolowaç tor jazdy samochodu,

natomiast obracanie kołem kierownicy podczas

manewrowania na parkingu pod supermarketem

nie wymaga od prowadzàcego praktycznie ˝adne-

go wysiłku. Ponadto, konstruktorzy odpowiedzialni

za zestrojenie podwozia zastosowali kolumny

McPhersona z przodu, układ wielowahaczowy

z tyłu oraz najnowszà, sterowanà elektronicznie

wersj´ układu nap´du wszystkich kół Real Time

AWD, która zastàpiła rozwiàzanie mechaniczno

hydrauliczne stosowane w modelu poprzedniej

generacji. Efekt? Szybsze reakcje systemu w mo -

mencie utraty przyczepnoÊci kół, na przykład pod -

czas ruszania na Êliskiej nawierzchni, a tak˝e ni˝sze

zu˝ycie paliwa, wi´ksza zwinnoÊç i lepsze wła -

ÊciwoÊci jezdne. Kierowca mo˝e zatem odnieÊç

wra˝enie, ˝e prowadzi kompaktowy samochód

osobowy, zapewniajàcy odpowiednià sił´ tłumienia

nierównoÊci i pełnà kontrol´ podczas szybszego

pokonywania zakr´tów. 

Nad bezpieczeƒstwem podró˝ujàcych czuwa

m.in. komplet poduszek powietrznych oraz bo -

gactwo układów wspomagajàcych kierowc´, jak

system kontroli stabilnoÊci jazdy VSA, system sta -

bilizacji toru jazdy przyczepy TSA czy rozbudowa -

ny układ hamulcowy z czterokanałowym ABS-em,

elektronicznym systemem rozdziału siły hamowa -

nia EBD oraz asystentem hamowania. Ochron´

zapewnia te˝ opracowana przez Hond´ struktura

nadwozia ACE, która w razie zderzenia zapobie-

ga deformacji przedziału pasa˝erskiego poprzez

rozproszenie energii uderzenia z dala od kabiny. 

Honda CR-V nowej generacji mo˝e równie˝

zostaç wyposa˝ona w zaawansowany pakiet wspo -

magajàcy jazd´ ADAS, który obejmuje układy

ACC, LKAS i CMBS. Tempomat adaptacyjny ACC

utrzymuje stałà odległoÊç do samochodu jadàcego

z przodu. System utrzymywania na pasie ru-

chu LKAS „nie pozwala” samochodowi zjechaç

z wybranego pasa ruchu poprzez odpowied-

nie sterowanie silnikiem wspomagania układu

kierowniczego. System ograniczajàcy skutki koli-

zji CMBS ostrzega kierowc´ o ryzyku uderzenia

w pojazd jadàcy z przodu, a gdy kolizja jest nie -

unikniona pomaga zredukowaç jej skutki.

Wszystko to składa si´ na obraz dojrzałego

SUV-a o nowoczesnej stylistyce nadwozia, prze -

stronnym, praktycznym i komfortowym wn´trzu

i doskonałych właÊciwoÊciach jezdnych. To pro -

dukowane w Wielkiej Brytanii auto ma wszelkie

predyspozycje, by odnieÊç rynkowy sukces. W koƒ -

cu od czasu debiutu pierwszej generacji CR-V’a

w 1995 roku, na całym Êwiecie sprzedało si´

ponad pi´ç milionów egzemplarzy tego modelu,

a dziedzictwo zobowiàzuje.

èródło: Dane udzielone przez

HONDA PLAZA

Czwarta generacja modelu
Hondy, który otworzył Europej -
czykom oczy na segment SUV
jest już w polskich salonach.

Informacje i zdj´cia zostały
udost´pnione dzi´ki uprzejmoÊci
autoryzowanego dealera
samochodów i motocykli

Honda Plaza
ul. Malownicza 29a 
02-272 Warszawa
tel.: +48 22 431 00 00 
fax: +48 22 431 00 01
salon@hondaplaza.pl 
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W dniu 19.01.2013 r. wszedł w ˝ycie

nowy tekst ustawy z dnia 5 stycznia

2011 r. o kierujàcych pojazdami (Dz. U.

z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zm.).

Głównym zało˝eniem wprowadzo -

nych zmian była poprawa bezpieczeƒ -

stwa ruchu drogowego i zmniejszenie

liczby ci´˝kich wypadków w Polsce.  Pod

tym wzgl´dem nasz kraj trzykrotnie

przewy˝sza Êrednià w krajach UE.

Statystyki wskazujà, ˝e najliczniejszà

grupà osób, która im ulega sà kierowcy

w wieku mi´dzy 18-24 rokiem ˝ycia,

którzy posiadajà prawo jazdy krócej ni˝

dwa lata. Wprowadzone zmiany oraz po -

prawki majà słu˝yç zminimalizowaniu

nieprawidłowoÊci w szkoleniu przyszłych

kierowców. 

W przypadku uprawnieƒ kat. B zmia -

nie uległa forma egzaminu teoretycz-

 nego. Jego zdanie b´dzie trudniejsze

ni˝ do tej pory, albowiem baza pytaƒ

dotyczàca cz´Êci teoretycznej nie b´dzie

nigdzie udost´pniona. Ponadto, baza

pytaƒ, które mogà pojawiç si´ na egza -

minie została zwi´kszona z 360 do kilku

tysi´cy. Osoba przyst´pujàca do egzami -

nu b´dzie musiała zdaç test składajàcy

si´ z 30 pytaƒ z wiedzy podstawowej

oraz z 12 – z wiedzy specjalistycznej,

które majà niskie, Êrednie bàdê wysokie

znaczenie dla bezpieczeƒstwa ruchu

drogowego. Punktacja za odpowiedê na

dane pytanie została okreÊlona stosownie

do poziomu znaczenia dla bezpieczeƒ -

stwa ruchu drogowego. Za udzielenie

prawidłowej odpowiedzi otrzymuje si´

od 1 do 3 punktów, maksymalnie mo˝na

uzyskaç 74 punkty. Czas na udzielenie

odpowiedzi na pytanie z wiedzy pod -

stawowej oraz specjalistycznej wynosi

20 sekund, bez mo˝liwoÊci powrotu

do wczeÊniejszego pytania. W pyta-

niach wykorzystano ilustracje, filmy

oraz animacje. W przypadku uzyskania

wy niku minimum 68 punktów, istnieje

mo˝liwoÊç przystàpienia do egzaminu

praktycznego. Forma egzaminu prak -

tycznego w brzmieniu obecnej ustawy

pozostaje bez zmian.

Ustawa wprowadza równie˝ tzw.

okres próbny dla poczàtkujàcych kierow -

ców. B´dzie on wynosił dwa lata. Przez

osiem miesi´cy po uzyskaniu prawa

jazdy kierowcy b´dà musieli jeêdziç

z okràgłà nalepkà barwy białej z zielonym

symbolem liÊcia klonowego, który nale˝y

umieÊciç na przedniej i tylnej szybie.

Dopuszczalna pr´dkoÊç jazdy, której

nie wolno im przekraczaç wynosi 50

km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h

poza nim, oraz 100 km/h na drodze

ekspresowej dwujezdniowej i autostra -

dzie. W okresie mi´dzy 4 a 8 miesiàcem

jazdy kierowca b´dzie zobowiàzany

odbyç kurs doszkalajàcy w zakresie

bezpieczeƒstwa ruchu drogowego oraz

praktyczne szkolenie z zagro˝eƒ w ruchu

drogowym. JeÊli w ciàgu dwóch lat

trwania okresu próbnego kierowca po -

pełni dwukrotnie wykroczenie stwier -

dzone mandatami bàdê prawomocnymi

wyrokami sàdu, okres próbny zostaje

przedłu˝ony o kolejne dwa lata. 

W przypadku kierowców ubiegajà -

cych si´ o prawo jazdy kategorii A

zmianie ulegnie forma egzaminu prak -

tycznego. Przyszli motocykliÊci b´dà

musieli wykazaç si´ wi´kszymi ni˝ do -

tychczas, umiej´tnoÊciami wykonywania

manewrów. Zwi´kszenie nacisku na

manewrowanie ma na celu sprawdzenie

predyspozycji nabytych w czasie trwania

szkolenia.

Ustawa podwy˝szyła równie˝ do 24

lat wiek wymagany do uzyskania upraw -

nieƒ kat. A, D i D+E . Kandydat, który

ubiega si´ o uzyskanie prawo jazdy kat. C

oraz C+E powinien mieç ukoƒczone

21 lat. Ustawa przewidziała równie˝

wyjàtki od przyj´tych progów wieko-

wych. W przypadku osób starajàcych

si´ o prawo jazdy kat. C lub D, którzy

ukoƒczà kwalifikacj´ wst´pnà, b´dzie

mógł uzyskaç uprawnienie w wieku

18 lat. JeÊli kandydat uzyska kwalifika-

cj´ wst´pnà w zakresie przewozu osób,

b´dzie mógł rozpoczàç jazd´ w wieku

lat 18.

Dla kierowców, którzy uzyskajà kwa -

lifikacj´ wst´pnà w kategorii D, D+E,

minimalny wiek zdobycia uprawnieƒ

wynosi 21 lat lub 23 lata, z zastrze˝e-

 niem, ˝e taka osoba mo˝e wykonywaç

przewóz osób na regularnych liniach

komunikacyjnych i trasach, które nie

przekraczajà 50 km. 

Powy˝sza ustawa wprowadza tak˝e

nowe kategorie prawa jazdy. Nale˝à do

nich: kategoria AM, A1 i A2. Kategoria

AM została utworzona dla u˝ytkowników

motorowerów i lekkich quadów, których

pojemnoÊç skokowa wynosi nie wi´cej

ni˝ 50 cm3, o mocy nie wi´kszej ni˝ 4 kW

i maksymalna pr´dkoÊç do 45 km/h.

Istnieje mo˝liwoÊç zdobycia tych upraw -

nieƒ po ukoƒczeniu 14 roku ˝ycia.

Kategoria A1 umo˝liwia poruszanie si´

motocyklami o pojemnoÊci do 125 cm3.

maksymalnej mocy 11 kW, i stosunku

mocy do masy nie przekraczajàcym 0,13

KM/kg, motocyklem trzykołowym o mo -

cy do 15 kW. Kategoria A2 jest poÊrednià

kategorià prawa jazdy i jest dozwolona

od 18 roku ˝ycia. Osoba legitymujàca si´

tym prawem jazdy ma mo˝liwoÊç prowa -

dzenia motocykli o mocy nieprzekra -

czajàcej 35 kW i stosunku mocy do masy

nieprzekraczajàcym 0,272 KM/kg.

Dokument prawa jazdy b´dzie wy -

dawany na czas okreÊlony, nie dłu˝szy

ni˝ 15 lat. Po tym okresie kierowców

czekajà badania lekarskie. Ta zmiana

nie dotyczy kierowców którzy uzyskali

prawo jazdy przed wejÊciem w ˝ycie

ww. ustawy.

Autor: K.P.

ZMIANY W USTAWIE
O RUCHU DROGOWYM
Najważniejsze zmiany jakie czekają na kierowców w ustawie o kierujących pojazdami
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HUMOR
WłaÊciciel pewnej małej firmy wezwał agenta

ubezpieczeniowego do swojego biura.

– Chciałbym ubezpieczyç od kradzie˝y wszystkie

przedmioty, które tutaj pan widzi!

A po chwili dodaje:

– Z wyjàtkiem tego zegara na Êcianie.

– Dlaczego jego pan nie ubezpiecza?

– Poniewa˝ pracownicy, których zatrudniam nie

spuszczajà go z oczu przez cały dzieƒ.

*  *  *

Grupa handlowców przyjechała do fabryki pre -

zerwatyw.

Zwiedzajàcych oprowadza dyrektor fabryki,

a wokół niego uwija si´ spora grupka dzieci.

KtoÊ pyta:

– Czy to pana dzieci? To nie najlepsza reklama

paƒskiego zakładu.

– To nie reklama... To reklamacje!

*  *  *

Otwierajàc nowe centrum handlowe pewien

biznesmen otrzymał wiàzank´ kwiatów. Zastano -

wiła go zawartoÊç dołàczonego bileciku: „B´dzie

nam ciebie brakowaç – koledzy”.

Kiedy próbował odgadnàç od kogo mogà po -

chodziç te kwiaty zadzwonił telefon. Była to kwia -

ciarka, która przepraszała, ze przesłała niewłaÊciwa

wiàzank´.

– Och, nie ma za co – powiedział właÊciciel super -

marketu. – Jestem biznesmenem, wiec wiem,

˝e takie rzeczy si´ zdarzajà.

– No tak – dodała kwiaciarka – ale paƒska wià -

zanka w wyniku tej pomyłki została wysłana na

pogrzeb.

– Ciekawe... A co było napisane na bileciku? –

zapytał przedsi´biorca.

– „Gratulacje z powodu nowej lokalizacji”.

*  *  *

Firma zatrudnia nowego dyrektora finansowego,

wybrano kilku kandydatów: matematyka, filozofa,

ekonomist´ i prawnika. Pierwszy na rozmow´

kwalifikacyjnà do prezesa wchodzi ekonomista:

– Mam tylko jedno pytanie. Ile jest dwa plus dwa?

– pyta prezes.

– No, je˝eli spojrzymy na to pod kàtem matema -

tyki to 4, ale je˝eli weêmiemy pod uwag´ zasad´

zysków korporacyjnych... itp. itd.

– Dzi´kuj´, skontaktujemy si´ z panem.

Nast´pnie wchodzi filozof:

– Mam tylko jedno pytanie. Ile jest dwa plus dwa?

– pyta znowu prezes.

– Hmmmm, to trzeba by si´ zastanowiç nad

symbolikà liczby dwa... mo˝na by zaczàç od kul -

tury antycznej albo nawet hinduizmu... trzeba

by te˝ pomyÊleç o aspektach znaczenia połàcze -

nia obu dwójek... itd. itd.

Kolejny wchodzi matematyk i słyszy to samo

pytanie.

– Cztery – odpowiada bez zastanowienia.

Ostatni wchodzi prawnik i na zadane pytanie

powoli wstaje, podchodzi do okna, zaciàga ˝aluzje,

zamyka drzwi na klucz. Wraca na swoje miejsce,

siada, spoglàda prezesowi prosto w oczy i pyta:

– A ile ma byç?

*  *  *

Jakie jest ulubione ciastko szefa?

– TyrajMisiu.

*  *  *

Przez pustynie idà dwaj dyrektorzy. Widaç, ˝e

sà zm´czeni, potwornie spragnieni i opadajà z sił.

W pewnym momencie jeden rzuca drugiego na

ziemi´ i mówi: „MówiłeÊ kiedyÊ, ˝e masz wod´

w kolanie. Gadaj, w którym!”

*  *  *

Dyrektor firmy do przebywajàcego na wczasach

pracownika napisał pismo.

– PPPPPPP – W odpowiedzi otrzymał list od tego

pracownika – DUPA.

Po powrocie dyrektor zaprasza go na dywanik:

– To ja pisz´ elegancko: Po Przyznanà Premi´

Prosz´ Przyjechaç PoÊpiesznym Pociàgiem, a Pan

mi tu wulgaryzmy ?

– Ja? Ale˝ ja odpisałem Dzi´kuj´ Uprzejmie

Przyjad´ Autobusem.

*  *  *

Przed rozpocz´ciem poniedziałkowej zmiany

nagle w szatni pojawił si´ dyrektor kopalni.

Spojrzał po znieruchomiałych twarzach i odezwał

si´ ostrym głosem:

– Kto z was wczoraj pił?

W szatni powiało grozà. Wszyscy milczà.

– Jo pił! – przerwał nagle cisz´ Francik i podszedł

do dyrektora.

– To zbieraj si´ – rozkazał dyrektor – Idziemy na

klina, a reszta do roboty!!!

*  *  *

– Wy, Kowalski, lubicie ciepłà wódk´?

– Nie, dyrektorze.

– A mo˝ne lubicie spocone baby?

– Te˝ nie.

– To dobrze – dostaniecie urlop w listopadzie.

*  *  *

Pewnego dnia do Bank of Canada przyszła

starsza pani z wielkà torbà pieni´dzy. Upierała si´,

˝e chce mówiç z prezesem dlatego, ˝e chce otwo -

rzyç rachunek, a ma na to rzeczywiÊcie du˝o

pieni´dzy. Po długiej debacie, pracownik zaprowa -

dził jà do biura prezesa. 

Prezes banku zapytał: „Ile pieni´dzy chce pani

wpłaciç?”

Powiedziała, ˝e 165 000 dolarów.

„No!”, odparł prezes i zapytał si´, jak mogła

zaoszcz´dziç tyle pieni´dzy. 

Starsza pani odpowiedziała, ˝e z zakładów. 

Prezes, bardzo zdziwiony, zapytał: „Z jakich

zakładów?” 

Starsza pani: „Na przykład – załó˝my si´

o 25 000 dolarów, ˝e ma pan kanciaste jàdra”.

Prezes zaczàł si´ Êmiaç: „Takiego zakładu nie

da si´ przecie˝ wygraç!!!“

Starsza pani odpowiedziała: „Chce si´ pan

zało˝yç?”

„OczywiÊcie”, odpowiedział prezes, „Mog´

panià zapewniç, ˝e moje jàdra naprawd´ nie sà

kanciaste”.

Starsza pani odpowiedziała: „Dobrze, zawarliÊ -

my zakład. JeÊli si´ pan zgodzi, przyjd´ jutro

o 10.00 rano z moim prawnikiem jako Êwiadkiem”.

„Nie ma problemu” odparł prezes.

Tego wieczoru prezes był z powodu zakładu

bardzo nerwowy i strawił sporo czasu przed

lustrem na oglàdaniu swych jàder. Obracał je tam

i z powrotem, we wszystkich kierunkach, aby si´

upewniç, ˝e nie sà kanciaste i ˝e zakład ma

wygrany. 

Na drugi dzieƒ dokładnie o 10.00 starsza pani

przyszła z prawnikiem do biura prezesa. 

Prezes spuÊcił spodnie aby ona i jej prawnik

zobaczyli naprawd´ wszystko. Starsza pani po -

deszła bli˝ej i poprosiła, czy mo˝e dotknàç. 

„OczywiÊcie, prosz´!”, odparł prezes, „Musi pani

byç pewna na 100 %.” 

Starsza pani z uÊmiechem to zrobiła...

Prezes popatrzył si´ na jej prawnika i widzi,

jak ten bije głowà o Êcian´. 

„Dlaczego on to robi ?” zapytał si´ starszej pani.

„Prawdopodobnie dlatego, ˝e zało˝yłam si´

z nim o 100 tysi´cy dolarów, ˝e dzisiaj około

dziesiàtej b´d´ trzymaç w dłoni jàdra prezesa

Bank of Canada”.
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