
R

dobra jazda :-)

Trzecia generacja renault clio ma du˝e szanse 
byç rynkowym hitem, takim jak jego poprzednicy.

Renault clio przez wiele lat by∏ jednym z najpo-
pularniejszych miejskich samochodów. Trzecia
generacja tego modelu ma du˝e szanse powtó-
rzyç rynkowy sukces. Na pewno pomo˝e w tym
fakt, i˝ zosta∏ on wybrany Samochodem Roku
2006. 

Pi´kne auto
Clio zmieni∏o si´ nie do poznania, przede

wszystkim uros∏o i wy∏adnia∏o. Nie jest ju˝
przeci´tnym miejskim autem, jakich pe∏no na
polskich ulicach. Nadwozie jest lekko pochy-
lone do przodu. Wyró˝niajà je du˝e przednie
reflektory, a zaokràglony, przyjemny dla oka
ty∏ w ˝aden sposób nie przypomina stylu po-
zosta∏ych modeli francuskiej marki (Megane,
Avantime). 

Wn´trze nowego clio sprawia mi∏e wra˝e-
nie. Wykonane jest z materia∏ów dobrej jakoÊci,
a poszczególne elementy sà dobrze spasowa-
ne. Nie ma mowy o denerwujàcych trzaskach.
Komfort jazdy psujà nieco niezbyt wygodne fo-
tele, których siedziska mog∏yby byç d∏u˝sze.
Znalezienie optymalnej pozycji za kierownicà
nie powinno byç problemem – kierownic´ i fo-
tele mo˝na regulowaç w bardzo szerokim za-
kresie. 

Jak na auto z segmentu B, w clio jest
sporo miejsca. Jedynie pasa˝erowie z ty∏u
mogà narzekaç – nie ma zbyt wiele miejsca
na nogi. Baga˝nik jest pojemny, oferuje 288
litrów pojemnoÊci, a po z∏o˝eniu kanapy a˝
1038. Francuzi wygospodarowali tyle miej-

sca dzi´ki umieszczeniu ko∏a zapasowego
pod podwoziem. Na plus nale˝y równie˝ za-
liczyç du˝y otwór baga˝nika i jego regularne
kszta∏ty. 

Prowadzenie ma∏ego „Francuza” jest bar-
dzo przyjemne, g∏ównie za sprawà komforto-
wego zawieszenia i lekko pracujàcego uk∏adu
kierowniczego. Z pewnoÊcià przypadnie do gu-
stu kobietom. 

Mo˝esz wybraç
Nowe clio oferowane jest w wersji trzy-

drzwiowej i pi´ciodrzwiowej. Do wyboru sà
dwa silniki benzynowe – 1.2 litra o mocy
75 KM i 1.4 litra o mocy 98 KM. Clio z tà dru-
gà jednostkà pod maskà zapewnia przyzwoite
osiàgi i mo˝na nim wybraç si´ równie˝ w d∏u˝-
szà tras´. Je˝eli ktoÊ chce mieç diesla, to nie
ma zbyt du˝ego wyboru. Silnik o pojemnoÊci
1,5 litra rozp´dza auto do 100km/h w 15,2 se-
kundy, co nie jest najlepszym wynikiem. 

Nowe clio z pewnoÊcià jest ciekawà propo-
zycjà. Sprawdzi si´ w roli miejskiego auta. Ro-
dzina z jednym dzieckiem równie˝ mo˝e braç
„Francuza” pod uwag´. Warto podkreÊliç, ˝e
clio dosta∏o 5 gwiazdek w testach NCAP, co
gwarantuje wysoki poziom bezpieczeƒstwa. 

Wi´cej w programie „Rentgen” 
– sobota, godzina 9.00 w TVN Turbo

TOYOTA RAV4 JU˚ W SPRZEDA˚Y 
Na polskim rynku w∏aÊnie poja-
wi∏a si´ nowa wersja jednego
z najpopularniejszych aut rekre-
acyjno-terenowych. Zastoso-
wano w niej ca∏kowicie nowà
p∏yt´ pod∏ogowà. Nowa RAV4
jest zdecydowanie wi´ksza od
poprzedniczki – baga˝nik po-

wi´kszono a˝ o 186 litrów. Auto ma do∏àczalny nap´d na
cztery ko∏a, mo˝na wi´c zjechaç z normalnej drogi i popró-
bowaç si∏ w troch´ trudniejszym terenie. Nowa toyota ofe-
rowana jest z dwulitrowym, ponad 150-konnym silnikiem
benzynowym, który rozp´dzà to ci´˝kie auto w 10,6 s do
setki. Zwolennicy diesli mogà wybraç 2,2-litrowy silnik
o mocy 136 lub 177 koni mechanicznych. Za najtaƒszà
wersj´ toyoty RAV4 trzeba zap∏aciç 96,5 tysi´cy z∏otych.
Wi´cej w programie „Na skróty” – sobota, godzina
13.00 w TVN Turbo 

TOCA RACE DRIVER 3
Doskona∏a propozycja dla tych,
którzy kochajà szybkie samocho-
dy. ToCA Race Driver 3 to najnow-
sza cz´Êç popularnej serii, w której
przyjemnoÊç z gry po∏àczono
z niezwyk∏ym realizmem. W tej
komputerowej grze mo˝emy po-
czuç si´ jak prawdziwi kierowcy
wyÊcigowi. Ponad 70 samocho-

dów, 80 autentycznych tras, niesamowita grywalnoÊç
i wspania∏a grafika. Pozycja obowiàzkowa!
Cena 99,90 z∏otych.
Wi´cej w „GraMy” – sobota, godzina 19.00 w TVN Turbo 

NOWY CIVIC TYPE R
Po d∏ugich oczekiwaniach Hon-
da zaprezentowa∏a nowà ods∏o-
n´ sportowej wersji swojego fla-
gowego modelu. Fani japoƒskiej
marki nie powinni byç zawiedze-
ni. Nowy civic type R wyglàda
rewelacyjnie! Na salonie samo-
chodowym w Genewie pokaza-

no co prawda tylko prototyp, ale nie powinien on ró˝niç si´
specjalnie od tego, którego ju˝ w 2007 roku b´dzie mo˝na
kupiç w salonie. Atrakcyjna stylistyka i dwulitrowy, wolnos-
sàcy silnik o mocy 200 koni mechanicznych to niewàtpliwe
atuty nowego civica type R. Jest to ten sam silnik, który
montowany by∏ w poprzedniej generacji modelu i gwaran-
towa∏ Êwietne osiàgi przy umiarkowanym spalaniu. Honda
zawsze mia∏a nosa do sportowych aut. Prototyp nowego
Type R pokazuje, ̋ e niewiele si´ w tej kwestii zmieni∏o. 
Wi´cej w programie „Auto mundial” – niedziela, godzi-
na 11.30 w TVN Turbo

WYÂCIGOWE BEMOWO
Ju˝ 1 maja na lotnisku na war-
szawskim Bemowie rozpocznie
si´ kolejny sezon w wyÊcigach
równoleg∏ych na _ mili. Popular-
ne wyÊcigi na „çwiartk´” zdoby-
wajà w Polsce coraz wi´cej fa-
nów. Nadchodzàcy sezon
zapowiada si´ niezwykle cieka-

wie. Je˝eli chcecie zobaczyç najszybsze samochody
w Polsce, które dysponujà mocà nawet ponad 1000 koni
mechanicznych, to warto przyjÊç na warszawskie Bemo-
wo. Oprócz wyÊcigów na widzów czeka wiele innych atrak-
cji: wyÊcig samochodu z samolotem, zawody zdalnie ste-
rowanych modeli, pokazy sprz´tu policyjnego i konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami. Poczàtek imprezy o godzinie
11.00. 
Wi´cej w programie „Czas tuningu” – niedziela, godzina
9.30 w TVN Turbo. 
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