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Fontos, hogy egy autóban minden benne legyen, ami valóban szükséges, 
de az sem mellékes, hogy mindehhez mennyiért juthatunk hozzá. Škoda 
Octavia Winter modelljeinkben mindent megtalál, amire szerintünk való-
ban szüksége lehet a kényelmes és biztonságos vezetéshez, most 
3 567 000 forintért az Öné lehet. Érdeklődjön márkakereskedéseink-
ben, amíg a készlet tart!

Az Ön Skoda-márkakereskedője:
Duna Autóház

2030 Érd, Fehérvári út 63-65.
Tel.: 23/521-252 • szalon@dunaauto.hu

Tanulmányozza az extrafelszerelések listáját,
és döntse el Ön, hogy elégedett-e!

• Climatic automatikus klímaberendezés • Elektromos ablakemelő
• Stream mp3-as CD rádió  • ABS,
• Első könyöktámasz hűthető rekesszel, • ASR,
• Fűthető első ülések,   • EDS,
• Távirányítású központi zár,  • MBA,
• Vezető- és utasoldali légzsák,  • 15”-os könnyűfém keréktárcsák
• Oldallégzsákok elől,   • Plusz szerelt téligumi készlet
• Ködfényszóró

A modell a versenypályákra tartogatja a száguldozást

Bódi Sylvit idegesítik 

a mazsolák

A vezetés és az autók iránti 
rajongás nem csak a férfiak 
kiváltsága. Sok csinos nõ hódol 
ennek a szenvedélynek. Bódi 
Sylvi is közéjük tartozik, aki 
már egészen kicsi kora óta a 
sebesség megszállottja. – 
Nagyon szeretek vezetni, bár a 
forgalomban gyorsan felidege-
sítem magam a mazsolák miatt 
– mérgelõdött Sylvi. – Külföldön 

jobb a közlekedés. Szeretek 
dinamikusan vezetni, persze ez 
nem jelenti azt, hogy túllépem a 
sebességkorlátozást. Ezt a szen-
vedélyt inkább a versenypályá-
kon élem ki – avatott be titkába 
a modell. – Kicsi koromtól kezd-
ve autóversenyzõnek készül-
tem, imádom ezt a sportot. Sok 
futamon ott voltam hostessként 
vagy háziasszonyként. Óriási 

élmény volt, amikor én is elin-
dulhattam egy amatõr verse-
nyen, és egyedüli nõként sok 
pasit magam mögé utasítottam. 
Ennél csak az volt felemelõbb 
érzés, mikor a Hockenheim 
Ringen egy Forma–2-es autót 
vezethettem. Imádok profi 
autóversenyzõk mellett ülni: az 
leírhatatlan volt, mikor Talmácsi 
Gáborral motorozhattam.

Bódi Sylvi: A hockenheimi pályán sok pasit magam mögé utasítottam!

Azoknak, akik rajonganak a márkáért

Lebegõ Porsche-múzeum
Új Porsche-múzeum nyitotta meg kapuit Stuttgartban, 
a vállalat székhelyén. Dr. Wendelin Wiedeking, a vál-
lalat igazgatótanácsának elnöke, a megnyitón a tárlat 
különlegességét ecsetelte. Elmondta, hogy szeretnék 
a világ minden pontjáról összegyûjteni azokat, akik 
bár nem engedhetik meg maguknak, hogy Porschéval 
járjanak, ennek ellenére rajonganak a márkáért.

A tárlat építészeti szempont-
ból is rendkívül különleges. A 
kiállítás 5600 négyzetméternyi 
területén, mintegy 80 történelmi 
jármû, ezen kívül a cég életének 
fontos mérföldkövei tekinthetõek 
meg. A múzeum rendelkezik egy 
üvegfalú restauráló mûhellyel 
is, amelynek specialistái tesz-
nek azért, hogy a kiállított 
mûtárgyakat és a történelmi 
sportmodelleket a rajongók min-
dig a legszebb formában csodál-
hassák meg. A hófehér épület 

összesen három pilléren nyug-
szik, így a belépõben a tér lebegõ 
hatást kelt. A tervezõk nem tit-
kolják: szeretnék a Porschét 
közelebb hozni az emberekhez. 
A vállalat évente körülbelül 200 
ezer látogatót vár, folyamatosan 
változó, összesen körülbelül 400 
verseny- és sportautót számláló 
repertoárral.

Az oldalt összeállította:
Udvardi Judit

A Genfi Autószalon újdonsága: az Opel Ampera

Konnektorról tölthetõ autók
Az európai autógyártásba is megérkeztek a villanyautók. Elsõként az Opel 
mutatja be a Genfi Autószalonon ötajtós, négyüléses, kiterjesztett hatótávú 
villanyautóját, az Amperát.

– Az Ampera az elsõ európai gyártású villany-
autó, amellyel lehetséges a több száz kilométeres 
megállás nélküli autózás – jelentette be Alain 
Visser, a GM Europe marketingvezetõje. – A 
modellt egy 60 kilométeres úton 220 voltos, kon-

nektorról feltölthetõ lítiumion-akkumulátorban 
tárolt energia hajtja, hosszabb távokon azonban 
a belsõégésû motor által fejlesztett áramot hasz-
nálja. A jármû a kutatások szerint tökéletesen 
megfelel az európai autózási szokásoknak!

Milliárdokért bérelné a rendõrség a traffipaxokat
Összesen hatszázötven 
sebességmérõ készülék 
beszerzésére írt ki pályáza-
tot a rendõrség, hatmilliárd 
forint értékben. A tender fur-
csasága, hogy a sebességmérõ 
berendezések, amelyek méré-
sei alapján a hatóság gyors-
hajtási bírságot róhat ki 
nem a rendõrség, hanem a 
tendernyertes pályázó tulaj-

donában maradnának. A 
rendõrség pedig csak bérelné 
azokat. Az új konstrukció-
ban olyan elektronikus rend-
szerbe kapcsolnák ezeket a 
mérõberendezéseket, amely 
kiiktatná az emberi beavatko-
zást, és a sebességhatár átlé-
pésével automatikusan pos-
tázná a büntetést az érintett 
jármû üzembentartójának. 

Az Opel Ampera egy feltöltéssel több száz kilométert képes megtenni


