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KIA SPORTAGE 

CORAZ BARDZIEJ 
OPŁYWOWY 
Nowoczesne SUV-y są autami 
wyraźnie apelującymi do emo
cji. Muskularne, potężne 
i oczywiście bardziej bezpiecz
ne -jak nowa KIA Sportage, 
która pod maską ma nowy 
turbodoładowany benzynowy 
silnik T-GD11.6 o mocy 177 KM, 
a na zewnątrz wzmocnioną 
strukturę nadwozia oraz duży 
wygodny bagażnik. Właśnie 
zadebiutowała w Polsce. 

SUV-y produkuje się wersjach: dużej luksusowej, średniej rodzinnej i małej (ta 
ostatnia powoli zastępuje kombi). Coraz więcej marek wprowadza własne modele. 
„SUV-y luksusowe nabywają głównie mężczyźni. To doskonały sposób na wyróż

nienie się, podkreślenie statusu społecznego i podbudowanie męskości. Może i jestem 
mniejszy od Schwarzeneggera, ale stać mnie na wyrównanie szans dzięki technice...", 
żartuje dziennikarz motoryzacyjny Maciej Perczyński, jedyny polski juror w konkursie 
na Światowy Samochód Roku (WCOTY). Mniejsze auta wybierają kobiety. „Takie auto 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa, a kobieta jeździ takim smokiem zwykle z dziećmi. 
Odczuwa więc w pełni zrozumiały komfort psychiczny", komentuje Perczyński. Kolejna 
grupa, która przekonała się do SUV-ów, to kobiety na menedżerskich stanowiskach. 
Tu, podobnie jak u mężczyzn, działa zasada prestiżu i... Schwarzeneggera. 

ROMANTYCZNIE OZDOBION 

SZYK, SPORT I TRADYCJA 
To chyba najładniejszy samochód w segmencie 
hatchback! Nowa Alfa Romeo Giulietta Sprint 
miała premierę podczas tegorocznego Salonu 
Samochodowego w Paryżu w 60. rocznicę 
debiutu modelu Giulietta. Jaka ona jest? 
Ma sportową duszę, eleganckie wnętrze i zgrab
ną sylwetkę. 
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AUTO NA (WY)BIEGU 
Świat mody oszalał na punkcie filmu „Zoo-
lander 2". Uznany model Derek Zoolander 
powraca do kin za kierownicą Fiata 500X. 
Na premierze komedii w Rzymie to niewiel
kie auto pojawiło się na czerwonym dywanie 
w oryginalnej żółtej tonacji. A co mają samo
chody do modellingu? Cóż, pamiętacie, że 
Zoolander lubi robić sobie zdjęcia? Pozuje 
nawet radarom... 

Tak oto zaprezentowała się w walentynki 
na Piazza dei Signori nowa Lancia Ypsilon. 
Ozdobiona przez artystkę Erikę Calesini 
błyszczącymi elementami 3D nowa 
Lancia została hitem imprezy Fashion City 
Car. Ypsilon jest we Włoszech najlepiej 
sprzedającym się autem w swoim 
segmencie. Wystarczy spojrzeć na tę linię... 
Włosi cenią piękno. 
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