Auto Moto
W Polsce od pocz¹tku roku liczba nowych
zarejestrowanych pojazdów przekroczy³a
125 tysiêcy, czyli o 10,4 proc. wiêcej ni¿
przed rokiem. Zdaniem ekspertów trudno
mówiæ o boomie, tym bardziej, ¿e z
miesi¹ca na miesi¹c dynamika wzrostu
spada, a czerwiec okaza³ siê du¿o s³abszy
ni¿ w 2011 roku.
Wed³ug Romana Kantorskiego, prezesa
Polskiej Izby Motoryzacji na nisk¹ sprzeda¿
nowych aut wp³ywaj¹ m.in. niekorzystne
przepisy dla przedsiêbiorców.

Nie ka¿dy
potrzebuje
ciê¿arówki
– S³aba sprzeda¿ samochodów to w tej chwili przede wszystkim wina braku mo¿liwoœci
odpisania VAT-u od samochodu osobowego przez
przedsiêbiorcê – mówi prezes
PIM, Roman Kantorski. –
Dziwnie siê utar³o, ¿e przedsiêbiorca nie potr zebuje
samochodu albo musi kupiæ
od razu samochód dostawczy.

sem do dalszego, dynamicznego rozwoju. Dziœ trudno
oceniaæ d³ugoter minowe
perspektywy, zarówno dla
p³aszczyzny sprzeda¿y, jak i
produkcji.

A¿ 97 proc. produkcji
samochodów z Polski
wyje¿d¿a za granicê.

Prezes Izby zwraca uwagê w
rozmowie z Agencj¹ Informacyjn¹ Newseria, ¿e nie w
ka¿dym przedsiêbiorstwie jest
potrzeba budowy floty pojazdów ciê¿arowych czy dostawczych. Wrêcz przeciwnie.

Tymczasem przyjmuje siê, ¿e
w kraju produkuj¹cym powinno
zostaæ do spr zeda¿y co
najmniej 20 proc.
Polska ca³y czas pozostaje
jednym z wiod¹cych podwykonawców czêœci i podzespo³ów
do produkcji samochodów.
Produkujemy czêœci praktycznie dla wszystkich europejskich marek. Trudno jednak
oczekiwaæ prze³omu, jakim
by³aby, na przyk³ad produkcja
samochodu elektrycznego.

Czêsto konieczny jest
zakup samochodu kombi
lub sedan, który przez piêæ
dni jest u¿ytkowany w
firmie, dwa dni s³u¿y
prywatnym potrzebom
przedsiêbiorcy.

– W¹tpiê, ¿ebyœmy byli w
stanie produkowaæ samochód
elektryczny od A do Z, bo to s¹
koszty rzêdu 3-5 mld euro,
wiêc uruchomienie takiej
produkcji jest chyba nierealne
– ocenia Roman Kantorski.

– Mo¿na go nawet obci¹¿yæ
podatkiem dochodowym w tym
momencie z tego tytu³u
u¿ywania – mówi Kantorski.
Zmiana przepisów mog³aby
o¿ywiæ rynek, staj¹c siê impulR
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Tak wygl¹da
nowe Clio
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Nowe Renault Clio mo¿e byæ powa¿nym
zmartwieniem dla samochodowej konkurencji. Auto
wygl¹da œwietnie i mo¿e sporo namieszaæ w swojej
klasie. Jeœli tylko za wygl¹dem pójdzie wysoka
jakoœæ i atrakcyjna cena.

.

Nowe Clio IV w polskich
salonach pojawi siê ju¿
jesieni¹. Ten popularny model
klasy B jest niezwykle wa¿ny
dla koncernu Renault. Od
czasu, gdy w 1990 roku
zaprezentowano Clio pierwszej generacji, do dziœ
spr zedano 11,5 miliona
wszystkich modeli tej marki.

Auto mo¿e siê podobaæ,
ciekawie prezentuje siê te¿
jego nowoczesne wnêtrze,
gdzie uwagê przykuwa wielki
panel dotykowy pe³ni¹cy
funkcjê stacji multimedialnej.
Clio ma dawaæ mo¿liwoœæ
pe³nej personalizacji, ka¿dy
mo¿e zamówiæ samochód w

niepowtarzalnej wersji.
Dostêpne bêd¹ ró¿ne warianty
zarówno nadwozia (m.in. ró¿ne
obudowy lusterek bocznych,
obramowania atrapy ch³odnicy, kolorowe felgi czy naklejki
na dach) jak i wnêtrza (ró¿ne
kolory deski rozdzielczej i
tapicerki).

W Clio zadebiutuj¹ zupe³nie
nowe silniki, m.in. pierwsza
tr zycylindrowa jednostka
benzynowa produkcji Renault
o pojemnoœci 899 cm3 z
turbodo³adowaniem generuje
90 KM mocy. Silnik wyposa¿ony w system Stop & Start
ma zu¿ywaæ œrednio 4,3 litra
paliwa na 100 km.
Drug¹ premier¹ bêdzie silnik
1.2 TCe w po³¹czeniu z 6stopniow¹, dwusprzêg³ow¹
skrzyni¹ biegów EDC. Czterocylindrowa jednostka rozwija
120 KM mocy.
Nowe Renault Clio bêdzie
produkowane we Francji i
Turcji.
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