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Informacje motoryzacyjne

Skoda Rapid Sportback
pokrywające zakres mocy od 75 KM do 122
KM. Najbardziej oszczędna zadowala się 3,8 l
oleju napędowego na 100 km.
Ceny Spacebacka zaczynają się od 61 750 zł
za samochód z siedemdziesięciopięciokonnym
silnikiem benzynowym i wyposażeniem obejmującym m.in. system ESP, manualną klimatyzację Climatic, zdalnie sterowany centralny
zamek i czujniki parkowania.

35 newralgicznych punktów wpływających
na bezpieczeństwo i komfort podróżowania
oraz dokonają kontroli stanu akumulatora poprzez sprawdzenie jego ogólnej kondycji oraz
pomiar prądu rozruchu i prądu ładowania.
Kontrolę przejdą między innymi układ jezdny, a w nim amortyzatory, sprężyny, wahacze
i przeguby napędowe oraz układ kierowniczy.

V olkswagen dla

M itsubishi zapowiada

starszych
W Lublińcu powstał pierwszy w Polsce
serwis dedykowany samochodom starszym niż
5 lat. Serwisy Direct Express oferują szybkie
usługi w ekonomicznych pakietach i atrakcyjne stawki roboczogodzin. Ceny usług mają
lokować zakłady tej sieci pomiędzy autoryzowanymi stacjami obsługi i niezależnymi
warsztatami.
Części Economy zostały zaprojektowane
na potrzeby napraw starszych aut. W porównaniu do części oryginalnych zmodyfikowano

zimę
Najstarsi górale niewiele jeszcze mówią
o zimie, ale Mitsubishi już ogłosiło akcję
serwisową, mającą ułatwić kierowcom przygotowanie aut na ten czas. Do 30 listopada
kompleksowa kontrola samochodu przed zimą
będzie kosztowała 99 zł, a części potrzebne
do ewentualnych napraw oraz oryginalne akumulatory będą sprzedawane ze zniżką od 10
do 25 proc., zależnie od wieku pojazdu. Podczas tej kontroli mechanicy będą sprawdzać
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Bagażnik tego Rapida ma 415 l, a po rozłożeniu tylnej kanapy 1380 l. Podwójna podłoga
bagażnika pozwala podzielić jego przestrzeń
na dwa segmenty. Zachowano wszystkie praktyczne rozwiązania sedana, takie jak skrobaczka do szyb po wewnętrznej stronie pokrywy
wlewu paliwa z centralnym zamkiem, kieszeń
na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, dwustronna mata w bagażniku, pojemnik
na odpadki w drzwiach, a także liczne uchwyty
– na bilet parkingowy, na urządzenia multimedialne, na kubki z przodu i z tyłu. Jest także półka bagażnika, którą można schować za kanapą.
W europejskiej gamie silnikowej będą
cztery jednostki benzynowe i dwa turbodiesle

Ceny Spacebacka zaczynają się od 61 750 zł

Zachowano wszystkie praktyczne rozwiązania sedana

pewne cechy konstrukcyjne oraz zmniejszono różnorodność wariantów, co generuje
oszczędności i pozwala zaoferować korzystniejszą cenę. Volkswagen deklaruje jednak,
że modyfikacje nie odbiły się na jakości.
Sieć tych warsztatów ma być sukcesywnie rozwijana, ale na razie jest ich niewiele
– na całym świecie zaledwie 50.

M inivan na spółkę
Grupa PSA i General Motors mają wspólnie opracować minivana segmentu B, który
ma być zbudowany na nowej platformie grupy
PSA. Samochody mają się znacznie różnić
i zachować cechy charakterystyczne swoich
marek. Koncern PSA ma opracować silniki,
a biuro konstrukcyjne Opla ma zrealizować
projekt od strony inżynierskiej. Pierwsze pojazdy mają się pojawić pod koniec 2016 roku.
Produkcja ma zostać ulokowana w zakładach
GM w Saragossie.
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W rok po debiucie Skoda Rapid pojawia się
na naszym rynku w pięciodrzwiowej wersji
Sportback, czyli kombi. Zbudowany na platformie Rapida w wersji sedan samochód oferuje podobną ilość miejsca z tyłu, choć jest
od czterodrzwiowej wersji nieco krótszy.
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Rapid z większym kufrem

Mitsubishi ogłosiło akcję serwisową przed zimą

