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Pulsar–
nowy hatchback Nissana

Nowy model Nissana zaprojektowany specjalnie dla europejskiego użytkownika

Wymiary nowego samochodu dorównują muskularnemu Qashqaiu

Nissan ma zamiar poszerzyć gamę swoich modeli o kompaktowego hatchbacka o nazwie
Pulsar. Zaprojektowany z myślą o Europie samochód ma być produkowany w Barcelonie.
Stylistycznie mieści się w rejonie muskularnej
masywności Qashqaia. Ma 4,385 m długości
i rozstaw osi 2,7 m.

120 ze spalaniem odpowiednio 3,0 l/100 km
i 3,6 l/100 km. Nawet Skoda zaprezentowała
kabriolet. Na razie jest to jednak tylko prototyp przygotowany na coroczny zlot nad
Worthersee.

L ato idzie ,
więc ... daszki z głów
Upał przypomniał części kierowców
o kabrioletach. Producentom też. Citroen
pokazał niedawno liftingowane DS3, które ma być dostępne także w wersji cabrio.
Najważniejsza zmiana to przednie światła
z diodami LED, które pozwalają na zaoszczędzenie od 35 proc. energii w przypadku
świateł mijania i do 75 proc. przy korzystaniu
ze świateł drogowych. Obok stylistycznych
nowinek, które dotyczą także wnętrza, pojawią się również bardziej „realistyczne”
nowości – silniki spełniające normy Euro6.
Nowy będzie 207-konny silnik THP155, który ma średnio palić 4,1 l/100 km, a także
dwa turbodiesle BlueHDi 100 i BlueHDi

F ord hołubi używane

Prototyp kabrioletu Skody

W ramach programu można także kupować
ogumienie w nieco niższych cenach.

N owe dwulatki czekają
Według serwisu Instytutu Samar u polskich dealerów jest jeszcze całkiem sporo
samochodów z rocznika 2013. Rekordzistą
jest Honda CR-V, której pozostały jeszcze
154 sztuki (co Samar wyliczył na podstawie
ogłoszeń dealerów), kolejne modele to Suzuki
SX-4 S-Cross (131 sztuk) oraz Fiat 500L (109
sztuk). Kolejne samochody są już dostępne
w liczbie poniżej 100 egzemplarzy, ale to nie
tylko auta, które nie zdobyły popularności, ale
także rynkowi liderzy. W pierwszej dziesiątce
są np. Skoda Octavia (91 sztuk), Kia Cee’d (69)
oraz Ford Focus (67). Po części są to niesprzedane samochody z kratką. Według Samaru
rabaty sięgają 10, a nawet 20 tysięcy złotych.
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Autoryzowane stacje obsługi coraz częściej spoglądają w stronę dużego rynku kilkuletnich aut, które omijają je szerokim łukiem
z powodu wysokich cen. Do grona marek oferujących specjalne programy dla kilkulatków
dołączył Ford. Pakiety tańszych usług programu Ford Motocraft Service są skierowane
do właścicieli aut co najmniej czteroletnich
i są oferowane przez wszystkie serwisy ASO
tej marki. Ford deklaruje, że standardem jest
wykorzystywanie tylko oryginalnych części
zamiennych, a poziom usług jest praktycznie nieosiągalny dla prywatnych warsztatów.
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Gama silników ma obejmować tylko
jednostki turbo, poczynając od 1,2 DIG-T
o mocy 115 KM oraz półtoralitrowego diesla dCi o mocy 110 KM. W przyszłym roku
do gamy dołączy benzynowa jednostka 1,6 l
o mocy 190 KM.
Wśród nowości wyposażenia są: elektryczny hamulec awaryjny, ostrzeganie
o poruszających się obiektach, ostrzeganie
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu oraz
ostrzeganie o pojazdach w martwym polu.
Pulsar będzie również wyposażony w system

NissanConnect drugiej generacji oraz diodowe
reflektory.

Odświeżony model Citroena DS3

