
nasza TELEWIZJA 13

Łukasz Pełnikowski
 Wprost z pokładu lotniskowca Cavour – najnowszego flago-
wego okrętu Marynarki Włoskiej, zjeżdża nowy Fiat Punto Evo 
z ambitną misją podbicia segmentu klasy B i uplasowania się 
w czołówce rankingów sprzedaży europejskich aut. Biorąc pod 
uwagę jego nowoczesność, technologiczną doskonałość oraz 
wprowadzone innowacje, możemy być o to spokojni.
 O ile zmiany zewnętrzne objęły nadanie autu bardziej luksuso-
wego i eleganckiego wyglądu, który bez wątpienia przyciąga 
uwagę, to najważniejsza Evo-lucja nastąpiła pod maską oraz 
w kabinie. Potwierdza to szeroki wachlarz silników zgodnych 
z normą Euro 5. I tak do wyboru mamy przede wszystkim jed-
nostki drugiej generacji: 1,3 MultiJet oraz 1,4 MultiAir – z rewela-
cyjną technologią opracowaną przez Fiat Powertrain Technolo-

Nowe Punto wyznacza nowe trendy
„Evo” – nazwa, która podkreśla ewolucję w projekcie samochodu, potrafiącego zadowolić klientów mających coraz większe 
wymagania pod względem technologii, czerpania przyjemności z prowadzenia oraz poszanowania środowiska naturalnego.

gies, o której szerzej w dziale „Technologie”. Obok tych nowocze-
snych silników dostępna jest również wersja napędzana LPG.

Innowacje
 Poza obniżonym spalaniem i emisjami, nowy Fiat Punto Evo 
oferuje system Start & Stop, który czasowo wyłącza silnik, kiedy 
zatrzymujemy samochód. System ten jest standardowym wypo-
sażeniem przy wszystkich nowych silnikach benzynowych i Die-
sla, zgodnych z normą Euro 5.
 Wewnątrz samochodu nowością jest system nawigacji 
Blue & TomTom, którego praktyczny, kolorowy ekran dotykowy 
pozwala zarządzać połączeniami telefonicznymi, nawigacją satelitarną 

dokończenie na stronie 14
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oraz wszystkimi informacjami po-
trzebnymi podczas prowadzenia po-
jazdu, a pobieranymi bezpośrednio 
z komputera pokładowego. 

Nowa era 
bezpieczeństwa
 Fiat Punto Evo ze swoimi sied-
mioma poduszkami powietrznymi 
podnosi poprzeczkę w kwestii bez-
pieczeństwa. Jako jedyny przedsta-
wiciel swojej klasy posiada w stan-
dardowym wyposażeniu poduszkę 
powietrzną chroniącą kolana kie-
rowcy. Oprócz znanych już syste-
mów ABS, EBD (elektroniczny roz-
dział siły hamowania) i ESP (elek-

Nowe Punto wyznacza nowe trendy
dokończenie ze strony 13 troniczny system stabilizacji toru 

jazdy), mamy tutaj tak przydatne 
systemy jak np. Hill Holder, który 
pomaga kierowcy podczas rusza-
nia pod górę, utrzymując samo-
chód przez kilka sekund w miejscu 
i zapobiegając tym samym jego 
zjechaniu do tyłu. Warto wspo-
mnieć także o przednich świa-
tłach przeciwmgielnych z funk-
cją doświetlania zakrętów, które 
włączają się w zależności od obro-
tu kierownicy. Fiat Punto Evo zdo-
był 5 gwiazdek w testach  Euro 
NCAP (najwyższy wynik).

Dla gentlemana 
i mistrza kierownicy

 Aby ułatwić klientowi wybór właściwej wersji, Fiat Punto Evo 
występuje w dwóch liniach: Comfort i Sport.
 Linia Comfort obejmuje wersje Active (trzy- lub pięciodrzwio-
wą), Dynamic (trzy- lub pięciodrzwiową) oraz Emotion (pięcio-
drzwiową). Oferowane wersje skierowane są do klientów poszu-
kujących wygody, elegancji i funkcjonalności. 
 Dla osób poszukujących bardziej sportowych wrażeń Fiat 
przygotował linię obejmującą trzydrzwiowe wersje Sport i Fun.
 Gamę uzupełnia linia dedykowana do automatycznej, se-
kwencyjnej skrzyni biegów Dualogic, montowanej razem 
z 90-konnym silnikiem 1,3 MultiJet w wersjach Emotion, Dynamic 
i Fun oraz 77-konnym silnikiem 1,4 16V w wersjach Dynamic i Fun.
 Nowy Fiat Punto Evo, tak jak inne modele Fiata, objęty jest 
3-letnią gwarancją, którą producent udzielił w przekonaniu 
o  trwałości i niezawodności swoich pojazdów.  
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 Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku 
i dążąc do ciągłego podnoszenia poziomu obsługi klienta ciągle 
poszerzamy gamę swoich produktów oraz oferujemy  komplekso-
wą  obsługę przy  zakupie samochodu :  pomoc certyfikowanych 
sprzedawców, testowanie najnowszych modeli, skup lub zamiana 
starego samochodu, komis, przyjmowanie w rozliczeniu, rejestra-
cja i ubezpieczenie samochodu oraz  kredyty czy leasing  zała-
twiamy na miejscu.

Nowy salon Alfa Romeo w Poznaniu
AUTO-CENTRUM Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne SA- wielo-
letni autoryzowany dealer Fiata i Lancii - od 1 stycznia 2010 
roku w salonie przy ulicy Wojciechowskiego 7-17 w Poznaniu 
sprzedaje również samochody marki ALFA ROMEO.

 Obecnie marka ALFA ROMEO proponuje 7 modeli o różnym 
wyposażeniu i rozbudowanej gamie silników m.in.: Alfa 159, 147, 
GT , Brera, Spider oraz MITO. 
 Już wiosną  zapraszamy na premierę nowej   Alfy Romeo  - bę-
dzie to Giulietta, model który łączy użyteczność z komfortem naj-
wyższej próby i doskonałością techniczną.
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 Cały świat wstrzymał oddech, gdy w Indiach pokazano mały, miejski samochód, który od razu 
okrzyknięto najtańszym samochodem świata. Ten 4-osobowy, rzeczywiście nieduży pojazd to pro-
dukt inżynierów koncernu Tata o nazwie Nano. Interesujący bo funkcjonalny. Interesujący bo eko-
nomiczny. Interesujący bo rzeczywiście tani. Interesujący bo spełniający wszystkie ostre wymaga-
nia rynku europejskiego w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz ekologii. I do tego – 
co szczególnie interesuje kobiety - o ładnej bryle nadwozia.

Nano, Vista, Aria

od roku z polskich dróg samochody użytkowe, w tym model 
Xenon oferowany od jesieni 2009 roku w 4 wersjach zabu-
dowy skrzyni ładunkowej ” – powiedziała prezes Ewa Szpot.
 Ile będzie kosztował Nano na rynku polskim, kiedy bę-
dzie oferowany przez swarzędzką firmę Ewa Szpot, czy 
zgodnie z tradycją gwarancja na nowe modele będzie wy-
nosiła - tak jak obecnie - 3 lata lub 100 000 km czy też bę-
dzie jeszcze dłuższa – na te i na inne pytania można będzie 
uzyskać odpowiedź już w dniach 20    i 21 marca w hali 
nr 5 MTP. Jedno jest natomiast już dzisiaj pewne – po raz 
pierwszy w historii już w 5 dni po Genewie aż trzy przed-
premierowe pokazy odbędą się w Poznaniu. Będzie to tak-
że mocny akcent pokazujący możliwości koncernu Tata 
w roku 65-lecia rozpoczęcia przez tę firmę produkcji samo-
chodów. 

(maw)

 Niczym jednak są nawet najbarwniejsze opisy samocho-
du wobec możliwości jego dotknięcia, zajęcia miejsca 
za kierownicą, przekonania się  w 100 procentach czy jest to 
ten najwłaściwszy wybór. Niemal dokładnie za miesiąc, 
w dniach 20-21 marca na terenach Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbędzie się po 7 letniej przerwie ko-
lejna edycja Motor Show. To tam właśnie, do stoiska firmy 
Ewa Szpot – jedynego w Wielkopolsce dealera marki Tata – 
przyjadą wprost z Genewy, bezpośrednio po zakończeniu 
80 Międzynarodowego Salonu Samochodowego aż 3 mo-
dele samochodów marki Tata, w tym wspomniane już Na-
no. Pozostałe dwa to Indica Vista oraz mini van Aria. 
„Z przyjemnością potwierdzam tę jakże miłą informację 
i serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska, 
w którym pokażemy jako pierwsi w Polsce zarówno przed-
premierowe modele Nano, Indica Vista i Aria, jak i znane już 


