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Od redakcji
Z wielką radością i satysfakcją przekazuję
w Państwa ręce pierwszy numer magazynu
Mazurek Premium Cars. Adresujemy go do każdego
kto, tak samo jak my, kocha piękne samochody.
Znajdziecie w nim prezentacje i testy najciekawszych modeli aut klasy premium, opinie, porady
oraz wiadomości i wywiady z ciekawymi ludźmi
ze świata motoryzacji. Tak to już jest, że gdy coś
jest Twoją pasją i znasz się na tym, chcesz dzielić
się tym z innymi. Firma Mazurek powstała z pasji
do samochodów więc w naturalny sposób chcemy
dzielić się naszą wieloletnią wiedzą i zarażać bakcylem automobilności kolejne osoby.
W tym numerze opowiemy między innymi dlaczego teraz jest dobry czas dla fanów modelu A6 spod
znaku czterech pierścieni, wybierzemy się też
w podróż ciekawym autem - Land Roverem Discovery Sport. Przekonamy się jak w praktyce sprawuje się auto do zaprojektowania którego wtrąciła się
sama Jej Królewska Wysokość Elżbieta II.
Poruszymy kwestię zdobywającego coraz większą
popularność najmu długoterminowego. Przedstawimy ciekawe oferty aut nowych jak i tych dostępnych w ramach Individual Premium Selection.
Przypomnimy także na co zwrócić uwagę w aucie
po zakończonej już na dobre zimie. Pokażemy
miejsca, które warto odwiedzić i doradzimy jaki
styl pasuje do jakiego auta. Nie traćmy zatem czasu
na zbędne gadanie, zapinamy pasy i w drogę.
Miłej lektury
Krzysztof Kawczyński
Właściciel
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ZNACZENIE MAREK PREMIUM
BĘDZIE W POLSCE ROSNĄĆ

O elektromobilności i najnowszych trendach motoryzacyjnych rozmawiamy dzisiaj
z naszym gościem, którym jest Krzysztof Kowalczyk – były dyrektor zarządzający
Electromobility Poland, ekspert do spraw elektromobilności.

Foto • 2018 Geneva International Motor Show
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MOTO TRENDY
MPC: Mamy przyjemność rozmawiać, krótko po Twoim powrocie z targów motoryzacyjnych w Genewie. Jak duży jest
przeskok tego co widać z perspektywy Szwajcarii w stosunku do tego co na co dzień obserwujemy na naszych drogach?
Porównywanie targów do codzienności polskich dróg nie do
końca ma sens i nie chodzi tu tylko
o polskie drogi. Generalnie Targi i wystawy wytyczają trendy,
pokazują nowości, coś co dopiero
wchodzi lub wejdzie do seryjnej
produkcji. Możemy natomiast porównywać ze sobą poszczególne
imprezy motoryzacyjne, i mogę
powiedzieć, że nasze targi w Poznaniu nie mają się czego wstydzić. Powierzchniowo Poznań jest
nawet większy. To co jest bardziej
domeną Genewy a czego mniej będziemy widzieć u nas to samocho-

dy koncepcyjne, pokazujące przyszłość mobilności i motoryzacji.
Dlaczego?
Bo targi w Genewie to nie tylko
spojrzenie pod kątem samej motoryzacji. Zwrócone tam są oczy
także tych mediów, które generalnie interesują się rozwojem technologii i tym jak będzie wyglądało
nasze życie w przyszłości. Chodzi
tu o mobilność, która jest przecież
nieodłączną częścią naszego życia.
Wielkie i mniejsze koncerny, które
pokazują się w Genewie skupiają się właśnie nad tym aspektem.
Te targi to taki swoisty poligon
doświadczalny gdzie wystawcy nie tylko chcą coś pokazać, ale
przede wszystkim zbadać reakcje
mediów oraz klientów na pokazywane i proponowane nowinki. To
w pewnym sensie badanie rynku.

Jak szybko takie testowane nowinki przechodzą z tej fazy
testów i badania reakcji odbiorców do fazy obecności w salonach?
To zależy, na przykład w przypadku Volkswagena nowej linii I.D.
niektóre pokazywane modele
znają już datę swojego wejścia na
rynek (np. elektryczny bus I.D.
BUZZ, ale są też pojazdy, które
najwcześniej będą dopuszczone do
produkcji najwcześniej za 10 lat,
jeśli w ogóle. Dotyczy to zwłaszcza modeli samochodów autonomicznych.
Twoim konikiem jest elektromobilność, co obecnie jest największą przeszkodą w rozwoju
sprzedaży tego typu aut?
Cena. Obecnie te auta są dwa razy
droższe niż ich tradycyjne odpo-

BMW Concept M8

Foto • 2018 Geneva International Motor Show
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Jaguar I-Pace

wiedniki. Tam gdzie są subsydia
zakupowe, tam sprzedaż się rozwija, ale bez tego jest naprawdę
trudno. Do tego dochodzi jeszcze
techniczna kwestia ładowania.
Obecnie te auta to bardziej auta
miejskie niż długo dystansowce.
To może być zatem pomysł dla
firm zajmujących się car sharingiem w miastach, ale znowu nie
widzę na dziś na to szans bez subsydiów.

kraj zostaniemy raczej na pozycji
liczącego się dostawcy podzespołów do aut różnych marek i jasno
trzeba powiedzieć, że to wcale nie
jest zła pozycja.

Czy Polska doczeka się wkrótce
swojej własnej marki samochodowej?

Przejdźmy zatem do naszej codziennej rzeczywistości. Pojawiają się głosy, że branża aut
klasy premium ma przed sobą
bardzo dobre perspektywy. Podzielasz tą ocenę? Czy rzeczywiście będziemy coraz częściej
widzieć nowe Audi, BMW czy
Range Rovery na naszych drogach?

Jeśli nawet tak, to podejrzewam,
że będzie to raczej marka niszowa niż masowa. Sądzę, że jako

Myślę, że tak. Zaryzykuje nawet
stwierdzenie, że oprócz tych marek, które wymieniłeś coraz czę-
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ściej na naszych drogach spotkamy także Aston Martiny, Ferrari
czy Lamborghini. W wielu obszarach gospodarki mamy takie spore rozwarstwienie. Z jednej strony produkty masowe, gdzie liczy
się efekt skali, z drugiej produkty
premium, czy nawet powiedziałbym super premium, gdzie kluczową rolę odgrywa prestiż czy
poczucie elitarności.
Jeśli chodzi o rynek samochodowy
to Polacy za tym trendem podążają, lubimy auta, które tak naprawdę nie służą nam tylko do szybkiego przemieszczania się, ale też
niejako mówią co nam w duszy
gra.

Foto • 2018 Geneva International Motor Show
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Land Rover Range Rover 2018

Gdy dzisiaj mówimy: „auto klasy premium” to mamy najczęściej w praktyce na myśli
kogoś z żelaznej niemieckiej
trójki Audi, BMW i Mercedes.
Czy Twoim zdaniem ktoś w najbliższym czasie do nich dołączy
i będzie wymieniany obok jednym tchem?
Jeśli chodzi o klasę aut typu Audi
A6, BMW5 czy Mercedes E to mocno na tym rynku zaczyna rozpychać się Alfa Romeo. Jeśli chodzi
o segment S to tam coraz częściej
słychać o Maserati. Bez wątpienia
też coraz więcej dobrego będziemy
słyszeć o autach Jaguara.
A Toyota czy Volvo?

Foto • 2018 Geneva International Motor Show

Toyota czyli Lexus jest już w grupie premium, ale zarówno Lexus
jak i Toyota idą w kierunku bardziej dynamicznych aut i nieco
młodszej klienteli. A co do Volvo…
warto pamiętać, że choć w Polsce
ta marka jest wypromowana bardziej jako klasa premium, to są
rynki gdzie postrzegana jest bliżej… Forda. Poza tym Volvo to teraz marka… chińska.
A Tesla?
Tak, modę na produkty Elona Muska widać wśród młodszych biznesmenów, zwłaszcza tych związanych z branżą technologiczną.
Te auta z pewnością pojawią się
i u nas i to w miarę szybko.

Jaka jest Twoja opinia na temat
nowej formy finansowania aut
jaką jest najem długoterminowy?
To bardzo dobra oferta, zwłaszcza
dla aut utylitarnych, z którymi
wiemy, że się pożegnamy. Zdejmuje nam to z głowy cały obowiązek zajmowania się samochodem.
Widać, że dzisiaj społeczeństwo
odchodzi od posiadania a chce iść
w model użytkowania zasobów.
W tym sensie ekonomia współdzielenia a więc i najem aut na takie potrzeby odpowiadają.
Dziękujemy za rozmowę.
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Dieslowskie wunderwaffe
OM 654 - superoszczędny, czterocylindrowy silnik
wysokoprężny koncernu Daimler AG. Dzięki takim
konstrukcjom, diesle będą bronić się latami.

Śmierć Diesla?
Nie i jeszcze długo nie
Zastanawiasz się nad zakupem nowego auta?
Diesel wydaje się być dobrym wyborem, ale martwisz się,
bo pojawiają się głosy, że lada moment ten rodzaj napędu
zostanie całkowicie wyeliminowany z rynku...
Niepotrzebnie.
Choć docelowo zdecydowana większość aut będzie
napędzana elektrycznie, to wynalazek Rudolfa Diesla
tak szybko nie zniknie z dróg. Dlaczego?
8
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W największym skrócie można
odpowiedzieć, że chodzi o… pieniądze. Przemysł motoryzacyjny jest
jedną z kluczowych gałęzi wielu gospodarek. Najlepszym przykładem
są Niemcy, których gospodarka jest
koniem pociągowym całej Unii Europejskiej. Zbyt szybka transformacja lub gwałtowne decyzje mogą
mieć dla niej opłakane skutki, a tego
nikt nie zaryzykuje.

stępu do centrum miast samochodom z silnikiem diesla na władze
lokalne. Co to oznacza w praktyce?
Aby odpowiedzieć na to pytanie
trzeba zajrzeć do badań opisujących
to czym jeżdżą Polacy. Owszem jeśli chodzi o sprzedaż nowych aut,
to te z silnikiem diesla stanowią
około 43% , ale jeśli przyjrzymy się
jak rozkładają się te procenty na
rynku aut używanych to dojdziemy

siada pełną gwarancje producenta.
Jeśli spełniłyby się skumulowane
najczarniejsze scenariusze dotyczące aut z silnikami diesla, to po
zakończeniu umowy najmu oddajesz go wynajmującemu i bierzesz
kolejne auto, już z innym napędem.
Większego zabezpieczenia nie da
się już zagwarantować.

Zapewne nasze wnuki będą nam
zadawać pytania jak to kiedyś jeździło
się samochodami, które nie były na prąd
W momencie gdy od strony technicznej napęd elektryczny będzie
już odpowiednio funkcjonalny
(chodzi głównie o zasięg jazdy i czas
ładowania), wielkie koncerny motoryzacyjne zoptymalizują swoje
koszty i będą przechodzić coraz
bardziej na rozwiązania oparte na
innych źródłach energii niż ropa.
Powoli już to obserwujemy, czego
dobrym przykładem może być Toyota. Naiwnością byłoby myślenie,
że inni nie pójdą w jej ślady. Niemniej jednak w skali całego rynku
ten proces będzie wymagał czasu.
To co dziś obserwujemy to swego
rodzaju biznesowa gra pomiędzy
wielkimi koncernami, w której
stawką jest pozycja lidera nowo
tworzącego się rynku. Rynku energii alternatywnej. Warto pamiętać,
że mówimy tu o rynku globalnym,
a więc w grę wchodzą nie tylko zwykłe prawa ekonomii, ale też, a może
przede wszystkim polityki, a tu już
żartów nie ma.
W polskich warunkach ustawa
o elektromobilności zrzuca wdrożenie ewentualnych ograniczeń doFoto • Daimler AG

do prostego wniosku. Jakiekolwiek
próby wdrażania ograniczeń poruszania się autami z silnikami diesla
po centrach miast to polityczne samobójstwo. Tak będzie dopóki nie
zmieni się struktura aut jeżdżących
po naszych drogach, a tu znowu
mówimy o czasie. To nie wydarzy
się z dnia na dzień, to nawet nie wydarzy się z roku na rok.
Kolejny element, który powinien
studzić emocje jest taki, że ewentualne ograniczenia wjazdu do centrum miast dotyczyć będzie tylko
starszych modeli diesla. Obecnie
produkowane auta, spełniają już te
wyśrubowane przez ustawę normy.
Jeśli jednak nawet to nie rozwiewa do końca Twoich obaw to warto
w tym momencie przyjrzeć się modelowi aut na wynajem. W tym modelu płacąc jedną niewielką ratę (już
od 1% wartości auta netto miesięcznie) korzystasz dowolnie z samochodu, nie martwiąc się kompletnie o nic poza dolewaniem paliwa.
Najbardziej optymalnym okresem
takiej umowy najmu jest okres 3 lat,
czyli czas w którym samochód po-

Aluminiowy silnik OM 654 waży
zaledwie 168 kg i generuje 143 kW
mocy. Zużycie paliwa wynosi
4.3 -3.9l/100km, zaś emisja CO2
to jedynie 112-102 g/km .
Od 2016 roku jednostka napędza
model E 220d.
W tym roku diesel obchodzi
swoje 125 urodziny. Zapewne nasze
wnuki będą nam zadawać pytania
jak to kiedyś jeździło się samochodami, które nie były na prąd. Póki co
jednak w tej całej dyskusji nad silnikami diesla samoczynnie nasuwa
się parafraza słów Marka Twaina, że
pogłoski o śmierci diesla są mocno
przesadzone. Pasuje idealnie.
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SUV
RANGE ROVER VELAR

spod znaku
Jej Królewskiej Mości
Jeśli ktoś bierze pod uwagę zakup auta spod znaku
Range Rover, wiadomo że jest osobą, która od życia
wymaga więcej niż inni.

10
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Nowy Range Rover Velar doskonale wpisuje się w ten trend. Czy to jest auto do
jeżdżenia wyłącznie po zakupy i na niedzielny piknik? Jeśli ktoś sobie tego życzy
to oczywiście, ale to trochę tak jakby kupić luksusowy apartament nad morzem
i przyjeżdżać do niego raz w roku. Kto bogatemu zabroni? Można, tylko po co?
Jeszcze zanim zdążymy do niego wsiąść nasz wzrok
może się cieszyć dumną linią nadwozia, łączącą w sobie
moc, elegancję i prestiż. Czuć, że producent zaprojektował go wręcz z pedantyczną dbałością o szczegóły. Po zajęciu miejsca za kierownicą zaczynamy się zastanawiać,
czy to jest jeszcze samochód, stworzony by dowieźć nas
w największe bezdroża, o których inni mogą co najwyżej
poczytać w magazynach typu National Geographic, czy
może już pojazd kosmiczny, który lada moment oderwie
się od ziemi rozpoczynając podróż na orbitę.

stronność. Bez względu na to czy jedziesz na spotkanie
biznesowe, wieziesz rodzinę na wakacje, czy po prostu
pędzisz przed siebie w poczuciu, że właśnie smakujesz
esencji tego czym jest wolność, wiesz, że robisz to we właściwym towarzystwie.
Elektronicznie regulowane zawieszenie pneumatyczne czy system Terrain Response, to coś co uznajemy
w tym klasie auta jako coś oczywistego, ale już funkcja Wade Sensing dzięki któremu możemy bezpiecznie

Fabrycznie nowy 2018 Range Rover Velar 2.0 SD4 240 KM w ofercie
Mazurek już od 229 268 zł netto lub 2990 zł netto/miesięcznie
Największa przyjemność rozpoczyna się jednak gdy odpalimy jeden z sześciu oferowanych silników (do wyboru 3 jednostki wysokoprężne o mocy od 180 do 300 KM z momentem
obrotowym sięgającym 700 Nm, oraz 3 benzyniaki w przedziale 250 – 380 KM, będące w stanie rozpędzić to potężne
auto do setki w… 5,7 sekundy). Już w tym momencie cel podróży schodzi na dalszy plan. Liczy się ten moment jazdy.
Tu i teraz. Świadomość, że w tym jednym aucie w sposób perfekcyjny udało się połączyć charakterystyczne dla Range Rovera właściwości terenowe z elegancją godną ulubionej marki
brytyjskiej królowej. Gdybyśmy mieli opisać Velara jednym
słowem użylibyśmy z pełnym przekonaniem słowa: wszechFoto • Jaguar Land Rover Ltd.

brodzić w wodzie o głębokości 65 cm (najlepszy wynik
w klasie) już przykuwa naszą uwagę. O gadżetach takich
jak interaktywny wyświetlacz kierowcy, czy znany też
z BMW head up display szerzej się nie rozpisujemy.
Takich gadżetów jest po prostu za dużo by opisać wszystkie nie powodując poczucia, ze opisujemy nie tyle samochód co wspomniany już statek kosmiczny. Nie będziemy
psuć niespodzianki.
Range Rover Velar wysyła do swoich konkurentów
prosty komunikat; „Moi drodzy, jestem Range Rover and
the game is over”. Zresztą nie pierwszy raz, o czym miłośnicy tej marki doskonale wiedzą.
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Powrót Króla

Foto • Daimler AG

Nie ma jazdy bez gwiazdy. Są auta i są Mercedesy.
To tylko przykłady powiedzonek, krążących
w kręgach fanów marki ze Stuttgartu. Prawda
jest jednak taka, że czasu królowania na drogach
modelu W 124 są już dawno za nami, a późniejsze
modele koncernu odbiegały od stereotypowego
pojęcia Mercedesa jako marki z najwyższej półki.
Czy najnowszy model klasy E (znany jako W 213) to
powrót króla na należne mu miejsce?
Największą rysą na wizerunku marki był model
W 210, zwany popularnie okularnikiem. Duża
awaryjność czy podatność na korozję to tylko niektóre z grzechów, jakie w tej klasie aut się nie wybacza. Menadżerowie ze Stuttgartu szybko zrozumieli, że na raz zbudowanej reputacji długo nie
pojadą i każda kolejna edycja Mercedesa klasy E (modele W 211 i W 212) stanowiły milowe kroki na drodze powrotu marki jako naprawdę liczącego się gra12

Mercedes klasy E
cza w klasie premium. O ile model W 211 nie miał
specjalnie trudnego zadania (trudno byłoby, żeby
Mercedes spadł poniżej poziomu jaki zaprezentował
w W210), o tyle model W 212 wypuszczony na rynek
w roku 2010 to był już mega duży przeskok jakościowy. Model został bardzo ciepło przyjęty przez rynek,
a najlepszą rekomendację wystawili mu …taksówkarze, twierdząc, że to wreszcie prawdziwy Mercedes.

Na nowy model musieliśmy czekać
sześć lat. Było jednak warto. Obecna
generacja klasy E walczy jak równy
z równym z Audi A6 i BMW serii 5.
Porównanie tych trzech modeli to temat na inny artykuł. Tu skupmy się na samym Mercedesie. Jak zawsze
w przypadku klasy E mamy do wyboru wiele jednostek
napędowych – najbardziej popularną w tym modelu
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Mercedes Benz klasa E w naszej ofercie już od 123 000 zł netto
jest dwulitrowy silnik diesla dostępny w różnych wersjach mocy.
Ten silnik to w praktyce całkowicie nowa jednostka więc za wcześnie jeszcze by móc oceniać ją
w trybie długodystansowym. Pokusimy się jedynie o sugestię, że
wybierając wersję Diesla polecamy
jednostką 194 konną zamiast (dosyć
często spotykanej) bazowej 150 tki.
Niby tylko 44 konie, ale sprawdźcie
i porównajcie sami wrażenia z jazdy. Jeśli chodzi o skrzynię biegów to
nie mamy się do czego przyczepić,
choć mamy takie wrażenie że ten 9
bieg (9G Tronic) to trochę bardziej
zabieg marketingowy pod kątem
przebicia 8 stopniowej skrzyni
BMW. Tu już naprawdę trzeba być
fachowcem by dostrzec różnicę.

będziecie oscylować w granicach
5l/100 km, co żeby była pełna jasność jest wynikiem fantastycznym. Mercedes najnowszej generacji to auto, które jest w swojej klasie
najbardziej wyposażone w systemy
ułatwiające kierowcy prowadzenie.
Z jednej strony, osoby bardziej tradycyjne, mogą uznać to za swoistą
„wadę” zabijającą radość z prowadzenia auta, my jednak traktujemy
to jako swego rodzaju pułapkę na
zasadzie „once in never out”, innymi słowy jak raz pojedziesz to posmakujesz i nie będziesz chciał już

jeździć inaczej. Wygoda i komfort,
to zresztą synonimy słowa Mercedes w tym wydaniu. O ile Audi jest
niedościgniony w kwestii spasowania wnętrza pojazdu, o tyle ktoś kto
stawia na komfort, powinien rozpocząć swoje poszukiwania właśnie od modelu z gwiazdą.
Czy zatem w przypadku Mercedesa E (W 213) możemy mówić
o pełnoprawnym powrocie króla?
Absolutnie tak. Na chwilę obecną
znowu mamy do czynienia z Mercedesem, a nie jedynie wyrobem
mercedesopodobnym.

Jeśli chodzi o spalanie w silnikach
Diesla, to nie wiemy w jaki sposób
producent doszedł do spalania na
poziomie 3,9 l/100 km. Być może nie
potrafimy jeździć oszczędnie (ale
w sumie nie po to kupuje się Mercedesa), ale z naszej wiedzy wynika, że raczej w średnim spalaniu
Foto • Daimler AG
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Audi A6
IKONA KLASY PREMIUM
Historia Audi to niesamowita opowieść o tym,
jak wejść na tron w klasie premium

Audi A6 to dziś oprócz BMW serii 5 i Mercedesa klasy E kluczowy gracz
żelaznej trójki niemieckich aut typu executive. Klienci cenią je za niezawodność
i legendarne wykończenia wnętrz. Jeżeli ktoś zastanawia się nad przesiadką do tej kultowej
już limuzyny koncernu z Ingolstadt, to aktualnie jest na to bardzo dobry czas.
14
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ędący obecnie w sprzedaży
model oznaczany jako C7
jest już od 7 lat na rynku
i… trzeba przyznać, że zrobił na nim sporą karierę. W opinii
większości fachowców to udany model, co wbrew pozorom nie jest normą nawet w klasie premium. Kluczowa datą w historii obecnej na
rynku generacji Audi A 6 jest rok
2014, w którym dokonano faceliftingu, zarówno jeśli chodzi o wygląd jak
i kwestie techniczne. Co ważne obecnie

wet i 100 tysięcy kilometrów cały czas
mamy wrażenie jakbyśmy siedzieli
w samochodzie, który dopiero co wyjechał z salonu. Klienci na rynku polskim przywiązują do tego bardzo dużą
wagę i dlatego Audi ogólnie jako marka
cieszy się u nas bardzo dużym powodzeniem. Bez wątpienia też Audi A 6
to auto, które z jednej strony budzi już
zachwyt i poczucie prestiżu, ale z drugiej strony nie kłuje w oczy i nie sprawia, że jego kierowca postrzegany jest
bardziej jako osoba sukcesu niż ktoś

tylko my mamy taką ciężką nogę. Tak
czy inaczej to wynik więcej niż bardzo dobry. Obecnie montowane silniki to zupełnie inny świat w stosunku
do tego z czym mieliśmy do czynienia
stosunkowo niedawno.

produkowane egzemplarze z niezwykle oszczędnym silnikiem diesla spełniają już normy emisji spalin Euro 6.
W kontekście całej dyskusji nad silnikami diesla i zmianami przesuwającymi rynek w kierunku rozwiązań
bazujących na napędzie elektrycznym,
bardzo dobra wiadomość.

kto nie wie na co wydawać pieniądze.
To w pewnych kręgach też bardzo ważna zaleta.

cji ceny. Po drugie, wiemy że wersja C7
jest znanym i sprawdzonym modelem.
Wsiadamy więc do samochodu, który nie zaskoczy nas jakimiś przykrymi niewypowiedzianymi usterkami.
Ryzyko nie jest duże. Jak będzie sprawował się następca? Na dziś wiemy, że
w pierwszej kolejności do produkcji pójdą duże silniki 3.0 na rynki niemiecki
i amerykański, ale czy nowe rzeczywiście będzie oznaczać lepsze? Na to pytanie odpowiedź poznamy mniej więcej
po roku – dwóch od premiery nowego
modelu, a więc za mniej więcej 3 lata.

Audi A6 sprawdza się zarówno jako
auto reprezentatywne (to jeden z czołowych modeli zamawianych przez
firmy dla kadry menadżerskiej) jak
również jako auto rodzinne (wersja
kombi to aż 1680 l pojemności). To jeden z tych modeli, których wartość
utrzymuje się przez dłuższy czas na
relatywnie wysokim poziomie. Powodów jest kilka. Pierwszy to kwestia
wykończenia wnętrza. W tym aspekcie
Audi nie ma sobie równych i bez względu na rodzaj silnika jaki wybierzemy
wsiadając do auta z przebiegem na-

Najbardziej popularna wersja to 2.0
TDI z możliwym napędem na przednią
oś oraz w napędzie na 4 koła (quattro). To z pewnością samochód stworzony do luksusowego pokonywania
długich dystansów. Nie jest to sportowa, narwana bestia, którą trudno
opanować. Zdecydowanie bliżej mu
do dostojnego dżentelmena, który
gdy trzeba potrafi zachować się elegancko jednak gdy zachodzi taka
konieczność potrafi pokazać innym
miejsce w szeregu. Bez dwóch zdań
spalanie jest czymś co zaskakuje na
plus. Co prawda producent podaje, że
w cyklu mieszanym nasze auto zadowoli się 5,1 litra oleju napędowego, ale
radzimy przyjąć, że w praktyce będzie
to w granicach 5,5 litra. No chyba że

Dlaczego właśnie teraz jest bardzo
dobry czas na przesiadkę do Audi A6?
Są przynajmniej dwa powody. Wkrótce (koniec 2018 roku) pojawi się następca więc zamawiając auto dzisiaj mamy
mocne argumenty w zakresie negocja-

Jeżeli zatem dziś zdecydujemy się na
opcję wynajmu obecnej wersji Audi
w umowie na 36 m-cy, to po jej zakończeniu będzie idealny czas by ocenić
czy warto z nowszą generacją związać
się na kolejne lata, czy raczej poszukać
czegoś innego u konkurencji.

Fabrycznie nowy Audi A6 2.0 TDI Ultra S-Line S-Tronic
w naszej ofercie już od 969 zł netto /miesięcznie
Foto • AUDI AG
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LAND ROVER

DISCOVERY
SPORT
ODKRYWCA
Z BRYTYJSKĄ DUSZĄ

W

iemy, że wybór auta dopasowanego do indywidualnych potrzeb i charakteru kupującego nie jest rzeczą prostą. Czasami,
jako klienci, szukamy w określonym zbiorze znanych nam aut i marek podczas gdy obok nie zauważamy rozwiązań, które są dopasowane dokładnie
do naszych potrzeb. Dlatego w tym dziale testujemy dla Was konkretne modele, by zwrócić Waszą
uwagę na ciekawe naszym zdaniem samochody,
którymi w swojej klasie warto się zainteresować.
Na pierwszy ogień poszedł Land Rover Discovery
Sport 2.0 TD4 HSE.
Autem jechało dwóch kierowców. Pierwszy (mężczyzna) na co dzień kierujący BMW (F10) 525d,
drugi (kobieta) to użytkownik Volvo XC 60 z 2012
(w wersji z najmocniejszym silnikiem diesla).
Zależało nam aby porównać opinie osób, które na co
dzień różni od strony samochodowej całkiem sporo.

Wygląd robi wrażenie
W obu przypadkach, bardzo wysoko oceniona została prezencja. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości,
że nasze Discovery zapewni Wam na drodze poczucie pewnej wyjątkowości. Nie jest to auto czysto
terenowe, choć maska pokazuje sportowe zacięcie
i mocny charakter auta, to jednak smukłość i prostota linii sprawiają, że prędzej porównalibyśmy go do
opancerzonych limuzyn, którymi jeżdżą tajni agenci
w amerykańskich filmach niż do auta służącemu rolnikowi do objazdów swoich pól. Mimo że, to autko dostosowane jest do brodzenia w wodzie o głębokości do
900 mm to podskórnie czuliśmy, że to auto stworzone do czegoś więcej niż tylko jazda po terenach gdzie
sedany czy limuzyny nawet nie myślą żeby wjeżdżać.
16

Wnętrze? Królewskie czy kosmiczne?
Nasze przypuszczenia potwierdziły się po wejściu
do środka. Elegancka beżowa skóra w połączeniu
z ciemnymi elementami wykończeniowymi od razu
przenosi nas do świata SUV ów i to tych klasy premium. Panoramiczny dach wykonuje świetną robotę
dając nam poczucie przestrzeni i bardzo dobre doświetlenie wnętrza. Jeśli chodzi o miejsce zarówno dla
kierowcy jak i pasażerów na tylnej kanapie jest jego
wystarczająco, nawet na dłuższe trasy.
Gdybyśmy chcieli się do czegoś przyczepić, to nie
obrazilibyśmy się gdyby przekątna ekranu komputera pokładowego była nieco większa. Bardzo estetyczne pokrętło zmiany biegów (skrzynia
automatyczna) oraz mnogość różnych funkcji i tzw.
„bajerów” sprawia, że pierwsze wrażenie to raczej skojarzenia z nowoczesnym mini samolotem.
Troszkę musieliśmy „poklikać” zanim ułożyliśmy sobie w głowie co, gdzie i jak. Co ciekawe, użytkownik
Volvo XC 60, już po kilku kilometrach jazdy w mieście
stwierdził, że auto prowadzi się bardzo intuicyjnie,
nasz kierowca BMW 5 trochę dłużej czasu potrzebował
na oswojenie się z autem. A oswoić się musiał przede
wszystkim z jego wysokością, która w porównaniu do
typowych limuzyn jest po prostu… nieporównywalna.

Silnik, czy to na pewno diesel?
Kolejne miłe zaskoczenie przeżyliśmy po uruchomieniu silnika. Auto ma na liczniku lekko ponad 9 tyś.
kilometrów, można więc powiedzieć, że jest ledwo co dotarte, a praca silnika jest cichutka i osoba
z mniejszym doświadczeniem mogłaby zastanawiać
się czy to aby na pewno diesel.
Foto • Jaguar Land Rover Ltd.
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Na drodze twardej i miękkiej
Po chwili wyjechaliśmy z parkingu i wyruszyliśmy
w trasę miejską. Świetną funkcją idealnie sprawdzającą
się w mieście jest informowanie o samochodzie znajdującym się w tzw. martwym polu. Coraz popularniejsze, mega praktyczne rozwiązanie. Duży plus za bardzo dobre wspomaganie kierownicy, to uwaga, którą
użytkownik Volvo XC 60, zauważył już przy wyjeżdżaniu z parkingu. Auto jest bardzo skrętne i mimo swoich
niemałych przecież rozmiarów sprawiało wrażenie
mocno elastycznego. Kwestia przyspieszenia w celu
zmiany pasa ruchu przy typowych prędkościach miejskich nie stanowiła problemu, na pewno swoje robi też
napęd 4x4, choć mimo wszystko to raczej nie ten styl
jazdy co BMW. Kamera cofania i czujniki wystarczają by manewr parkowania w mieście nie budził w nas
uczucia strachu, a przyznać trzeba, że widząc dostojną
prezencję tego auta początkowo takie obawy były.

Co prawda nie testowaliśmy możliwości zanurzenia do 900 mm, ale podczas jazdy na nierównościach
terenu (leśne wertepy i wyjeżdżony parking bez
utwardzenia) auto zachowywało się bardzo miękko, co
również nie umknęło uwadze kierowcy Volvo XC 60…
To naprawdę sporo mówi o tym samochodzie.

Poza miastem…
W trasie poza miastem na drodze z ostrymi zakrętami (trasa Olsztyn – Nowa Kaletka) auto trzymało się
bardzo równo drogi choć trzeba przyznać, że znajdujące się pod maską 180 koni mechanicznych przy tej
masie samochodu, to jednak zbyt mało by śrubować
rekordy Porsche Cayenne czy BMW X5. Land Rover
Discovery wydaje się być bardziej spokojnym autem,
choć oczywiście wyprzedzanie przy prędkości starFoto • Jaguar Land Rover Ltd.

towej w granicach 70-80 km/h nie stanowi większego
problemu. Niemniej jednak skłamalibyśmy pisząc, że
to auto z tym silnikiem (2.0 diesel) łączy w sobie także
zalety auta sportowego. Tutaj fani mocniejszych wrażeń powinni poszukać nieco bardziej dynamicznej
jednostki silnikowej.

Spalanie
Przyznajemy się szczerze, że podczas testu nie
wrzucaliśmy trybu ECO, ani specjalnie nie lękaliśmy
się zwiększania obrotów kosztem większego spalania. Nie przejechaliśmy też na tyle długiego dystansu
na poszczególnych trybach by rzetelnie opowiedzieć
Wam o realnym spalaniu, ale raczej dodanie 2-3 litrów
do osiągów podawanych przez producenta będzie dawało Wam mniej zamazany obraz. Naszym zdaniem
na miasto musicie nastawić się na 12 l, natomiast w trasie zejście poniżej 10 l wydaje się być zadaniem wykonalnym, choć niekoniecznie oczywistym.

Podsumowując Land Rover Discovery Sport to
z jednej strony odkrywca, który nie boi się zjechać
z utwardzonej drogi, z drugiej zaś charakterologicznie
to brytyjski dżentelmen, zapewniający nam niebanalność, komfort oraz dużą dawkę przyjemności z jazdy.

Testowane przez nas auto dostępne jest w salonie Mazurek Premium Cars w opcji najmu,
leasingu lub zakupu tradycyjnego.
Cena testowanego modelu Discovery Sport 2.0
TD4 HSE (180 KM), egzemplarz z 2017 roku
z przebiegiem lekko ponad 9 000 kilometrów
to 199 000 zł. Cena katalogowa tego modelu
w przedstawionym wyposażeniu to 264 800
złotych.
17
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Najem długoterminowyobalamy mity

Gdy już wiemy jakim autem chcemy jeździć, przychodzi czas by pomyśleć o sposobie jego finansowania. Ostatnio coraz większą popularność w Polsce zdobywa wynajem długoterminowy. Jest to forma finansowania, która na zachodzie jest najczęściej
wybierana jeśli chodzi o auta służbowe klasy premium. Jak każda ma swoje plusy
i minusy. Sprawdź, czy jest to optymalne rozwiązanie dla Ciebie.
Popularność jaką zyskał wynajem długoterminowy w krajach Europy Zachodniej należy przypisać
zmianie stosunku do samochodów. Chodzi o mentalność. Europejczycy coraz częściej nie traktują swojego auta jako wyznacznika ich statusu społecznego,
ale bardziej jako użyteczny przedmiot, z którego po
prostu korzystają i chcą to robić w najwygodniejszej
możliwej formie. Patrząc z punktu widzenia naszego
rynku, to największy minus wynajmu. Choć właściwie należałoby mówić o przeszkodzie mentalnej niż
o minusie jako takim.

Auto jak telefon
Pytanie jakie najczęściej pojawia się od osób, które
czytają ofertę wynajmu długoterminowego brzmi:
ale dlaczego mam płacić za coś co nie jest moje?
W tym pytaniu przebrzmiewa myślenie o samochodzie jakby był on …nieruchomością. Tymczasem
różnica jest zasadnicza. Nieruchomość, o ile nie jest
kupiona w szczycie bańki spekulacyjnej, raczej na
wartości tracić nie będzie. Dlatego też słuszne jest
18

myślenie, że jeśli tylko mamy zdolność kredytową to
lepiej jest spłacać kredyt na własne cztery kąty niż te
kąty wynajmować. W przypadku aut o wzroście wartości możemy mówić tylko w przypadku aut kolekcjonerskich, te codziennego użytku nie tylko, że nie
nabierają wartości, ale systematycznie, szybciej lub
wolniej ją tracą. W tym kontekście jasne jest, że pieniądze wydane na samochody to koszt, a nie inwestycja. Pieniędzy wydanych na auta nie należy traktować jako zakup dobra długoterminowego, lecz jako
koszt korzystania z niego, analogicznie jak płacimy
za korzystanie z telefonu komórkowego. Jeśli sobie
to uświadomimy, to najem długoterminowy będzie
dla nas zupełnie innym, ciekawszym rozwiązaniem.

Gdzie tkwi haczyk?
To kolejne pytanie, które zadają klienci gdy dowiadują się, że mogą jeździć autem wartym w salonie
kilkaset tysięcy złotych płacąc za niego jedynie 1%
wartości netto miesięcznie. Tymczasem odpowiedź
jest banalna. Weźmy dla przykładu nowe auto warte
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210 tysięcy złotych. Kupiliśmy je za gotówkę, wzięliśmy je w leasingu, lub wzięliśmy na nie kredyt.
W pierwszym przypadku zamroziliśmy kapitał,
w drugim i trzecim de facto „kupiliśmy” pieniądz
z rynku (kredyt i leasing przecież kosztują).
Po 3 latach użytkowania nasze auto warte jest przyjmijmy 140 tysięcy złotych. Możemy je sprzedać
(jeżeli nam się uda znaleźć kupca), lub dalej je użytkować płacąc raty lub leasing. Fakt jest jednak taki,
że koszt korzystania z tego auta wyniósł nas w najlepszym razie 70 tysięcy. To samo musimy zapłacić
w wynajmie. Na tą kwotę musi się złożyć nasza rata
początkowa oraz miesięczna opłata.
Różnica polega na tym, że po 3 latach, gdy zazwyczaj
kończy się gwarancja, jako wynajmujący oddajemy jedno auto i bierzemy kolejne nowe, oczywiście
na pełnej gwarancji. Jako właściciel, po skończonej
gwarancji jeździmy dalej tym autem, biorąc na siebie
dodatkowe koszty serwisowania (które jak wiadomo
z wiekiem będą się pojawiać) oraz płacąc dalej koszty
finansowania auta.

Podliczmy zatem
Upraszczając, w modelu wynajmu po 9 latach zapłaciliśmy w sumie te 210 tysięcy złotych, jeżdżąc
przy tym cały czas nowymi (często różnymi) autami na gwarancji i niczym się nie martwiąc. W przypadku innej formy finansowania jeździmy przez
9 lat tym samym jednym autem, z czego dodatkowo
musieliśmy zapłacić koszty jego finansowania (o ile
nie kupiliśmy go za gotówkę), oraz 6 lat jego serwisowania.
Przyjmijmy że koszt finansowy wyniósł nas 10% czyli 21 tysięcy, natomiast koszt serwisu auta klasy premium to… ujmijmy to średnio 3 tyś. złotych rocznie.
W sumie więc poza podstawową kwotą 210 tyś. (na
tyle wyceniliśmy auto) zapłaciliśmy 39 tyś. złotych.
Po tych 9 latach zostajemy z autem wartym załóżmy
(w dobrym razie) około 50 tyś. złotych. Jeśli więc uda
nam się znaleźć na takie auto kupca w tej cenie to realnie jesteśmy 11 tysięcy do przodu. Co to oznacza?
Ano tyle, że realny koszt jaki zapłacimy za komfort
jeżdżenia przez 9 lat nowymi autami klasy premium
to 11 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy mało niech każdy odpowie sobie sam.

W powyższym przykładzie nie braliśmy pod uwagę kwestii podatkowych. Tutaj ten temat będzie różnił się w zależności od tego, czy auto bierzemy do firmy, czy prywatnie, czy jesteśmy płatnikiem VAT czy
nie itd. Niemniej jednak w każdym przypadku należy przyjąć, że kredyt, co oczywiste, zmniejsza naszą
zdolność kredytową, natomiast raz wydana gotówka z góry pracuje już dla kogoś innego a nie dla nas.
Poza tym wynajem długoterminowy ma też jedną
ważną zaletę. Pozwala nam odwlec w czasie podjęcie ostatecznej decyzji na ile chcemy wiązać się
z danym autem.
Nie ma żadnych przeszkód, by przez pierwsze 3 lata
auto wynajmować, i jeśli z jakichkolwiek powodów
uznamy, że nie chcemy się z nim rozstawać to możemy to auto po prostu wykupić, stosując dowolna formę finansowania.

Ograniczenia?
Czy gdy mówimy o autach w wynajmie długoterminowym mamy ograniczenia odnośnie przebiegu?
Tak. W przypadku Audi jest to 30 tyś. kilometrów
rocznie. Innymi słowy wynajem pokrywa koszty rynkowego spadku wartości od auta nowego do
auta 3-letniego z przebiegiem 90 tyś kilometrów.
Jeśli więc planujecie dłuższe przebiegi to kwestie wynajmu trzeba będzie przeliczyć, gdyż dodatkowe kilometry ponad limit to dodatkowy koszt.
Należy też pamiętać, że jeśli chcemy wyjechać autem
za granicę, musimy ten fakt zgłosić i wykupić dodatkowe ubezpieczenie, ale to akurat nie powinno nikogo dziwić.

Dla kogo?
Tak jak każda forma finansowania, tak i wynajem
długoterminowy nie jest skonstruowany dla każdego.
Powinny nad nim pochylić się zwłaszcza osoby, pracujące w wolnych zawodach, dla których
auto nie jest podstawowym narzędziem pracy.
Lekarze, prawnicy, menadżerowie firm to główny
target tej formy finansowania. Przede wszystkim
jednak muszą to być ludzie, którzy podchodzą do tematu auta w sposób bardzo racjonalny i… potrafią
liczyć. Dla nich opcja wynajmu długoterminowego
będzie szczególnie atrakcyjna.
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Audi A6 2.0 TDI Avant
Cena katalogowa: 246 630 zł
Silnik diesel 2.0L Ultra 190 KM
Pakiet optyczny S-line
Kamera cofania
Klimatyzacja 4–strefy

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Korzyści podatkowe

Rata
mies.

17100 zł 36 mies.

1167 zł

37600 zł 36 mies.

1850 zł

VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

134 zł

247 zł

1054 zł

100%

268 zł

221 zł

946 zł

50%

212 zł

391 zł

1671 zł

100%

425 zł

351 zł

1499 zł

Jaguar XF
Cena katalogowa: 272 960 zł
Silnik diesel 20d 180 KM
Pakiet Climate / Chrom
Pakiet InControl Touch Pro
Meridian Sound System

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

2421 zł

18260 zł 36 mies.

1841 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

278 zł

512 zł

2187 zł

100%

556 zł

459 zł

1962 zł

50%

211 zł

389 zł

1663 zł

100%

423 zł

349 zł

1492 zł

Jaguar F-Pace
Cena katalogowa: 339 070 zł
Silnik diesel 2.0 i4D 240 KM
Pakiet sportowy R-Sport
Surface Progress Control AWD
System Audio Meridian
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Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

3254 zł

24537 zł 36 mies.

2474 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50% 374 zł 689 zł

2939 zł

100% 748 zł 618 zł

2636 zł

50% 284 zł 524 zł

2243 zł

100% 569 zł 470 zł

2004 zł
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Range Rover Velar
Cena katalogowa: 336 790 zł
Silnik benzyna 2.0 Si4 250 KM
Pakiet sportowy R-Dynamic S
Dach panoramiczny
Nawigacja Pro z dyskiem SSD

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

3876 zł

29000 zł 36 mies.

2947 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

445 zł

820 zł

3501 zł

100%

891 zł

736 zł

3140 zł

50%

338 zł

624 zł

2711 zł

100%

677 zł

559 zł

2388 zł

Range Rover Evoque
Cena katalogowa: 265 540 zł
Silnik diesel 2.0 TD4 180 KM
Pakiet SE-Dynamic i Cold Climate
System Terrain Response

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

2705 zł

20403 zł 36 mies.

2057 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

311 zł

573 zł

2443 zł

100%

622 zł

513 zł

2192 zł

50%

236 zł

435 zł

1858 zł

100%

473 zł

390 zł

1667 zł

Audi A6 Limousine
Cena katalogowa: 246 220 zł
Silnik diesel 2.0 TDI
Pakiet sportowy S-line
Tapicerka skóra-alcantara
quattro

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

1861 zł

15691 zł 36 mies.

1418 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

214 zł

394 zł

1681 zł

100%

428 zł

353 zł

1508 zł

50%

163 zł

300 zł

1281 zł

100%

326 zł

269 zł

1149 zł
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BMW 520D
Cena katalogowa: 236 375 zł
Silnik diesel 2.0d 190 KM
Podgrzewane fotele
Reflektory Bi-Xenon

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

2675 zł

20485 zł 36 mies.

2186 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

307 zł

566 zł

2416 zł

100%

615 zł

508 zł

2167 zł

50%

251 zł

463 zł

1974 zł

100%

502zł

415 zł

1771 zł

BMW 320D
Cena katalogowa: 179 848 zł
Silnik diesel 2.0d 190 KM
Wersja Advantage

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

2194 zł

15900 zł 36 mies.

1668 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

252 zł

464 zł

1982 zł

100%

504 zł

416 zł

1778 zł

50%

191 zł

353 zł

1506 zł

100%

383 zł

316 zł

1532 zł

Mercedes-Benz C200d
Cena katalogowa: 172 906 zł
Silnik diesel 1.6d 136 KM
Wersja Avantgarde
Automat 7G-TRONIC
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Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

2132 zł

15680 zł 36 mies.

1621 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50% 245 zł 451 zł

1926 zł

100% 490 zł 405 zł

1727 zł

50% 186 zł 343 zł

1464 zł

100% 372 zł 307 zł

1314 zł
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Mercedes-Benz E220d
Cena katalogowa: 266 000 zł
Silnik diesel 2.0d 194 KM
Wersja Avantgarde
Kamera cofania, Reflektory LED

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

2844 zł

23100 zł 36 mies.

2162 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

327 zł

602 zł

2569 zł

100%

654 zł

540 zł

2304 zł

50%

248 zł

449 zł

1961 zł

100%

497 zł

410 zł

1752 zł

Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Cena katalogowa: 175 000 zł
Silnik hybrydowy 2.5L 155 KM
Aktywny tempomat
Asystent pasa ruchu
Kamera cofania

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

2346 zł

17689 zł 36 mies.

1783 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

269 zł

496 zł

2119 zł

100%

539 zł

445 zł

1901 zł

50%

205 zł

377 zł

1611 zł

100%

410 zł

338 zł

1445 zł

Land Rover Discovery SD4
Cena katalogowa: 344 710 zł
Silnik diesel 2.0L SD4 240 KM
Capability, Cold, Drive, Vision
System, audio Meridian 380W,
System kamer Surround

Opłata
początkowa

Okres
trwania
umowy

Rata
mies.

0 zł

36 mies.

4465 zł

33667 zł 36 mies.

3395 zł

Korzyści podatkowe
VAT

PIT / CIT

Realna
rata miesięczna

50%

513 zł

945 zł

4033 zł

100%

1026 zł

848 zł

3016 zł

50%

390 zł

719 zł

3066 zł

100%

780 zł

645 zł

2750 zł
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To samochody sprowadzane na zamówienie z myślą o osobach,
które chcą jeździć autami najwyższej klasy,
i nie chcą za nie przepłacać.
Jeśli kilka lub kilkanaście tysięcy kilometrów
przebiegu, dzięki którym cena wymarzonego
auta będzie niższa nawet o kilkadziesiąt procent
nie stanowi dla Ciebie problemu, to zapoznaj się
z ofertą Premium Selection.

Wszystkie auta z tej oferty to wciąż nowe, wręcz
pachnące nowością samochody. Są one po największym spadku ceny, dzięki czemu masz praktycznie
nowe auto w dużo niższej cenie. W większości oferowane auta posiadają gwarancję producenta.

Auta Premium Selection wyszukujemy zarówno na
indywidualne zamówienia Klientów, jak i nasze
potrzeby. Gdy wiedza i doświadczenie podpowiadają nam, że danej „perełki” nie można przegapić,
auto trafia do naszej oferty.

Czasem są to auta podemonstracyjne, innym razem są to samochody z programów dla menedżerów (wiek aut wynosi od 6 do 12 miesięcy). W każdym jednak przypadku są to absolutnie najlepsze
egzemplarze w swojej klasie.
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Mercedes-Benz E 220d Exclusive
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów
Tapicerka
Przebieg
Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

maj 2017
2.0 diesel - 194 KM
automatyczna
częściowo ze skóry
14.600 km
Szary metalik

139.000 zł netto / 170.970 zł brutto
283.000 zł

ZYSKUJESZ 112.030 zł

Mercedes-Benz S 350 D Long
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów
Tapicerka
Przebieg
Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

kwiecień 2017
3.0 diesel - 258 KM
automatyczna
skórzana
22.600 km
Czarny metalik

305.000 zł netto / 375.150 zł brutto
628.000 zł

ZYSKUJESZ 252.850 zł

Audi A8 3.0 TDI quattro Long
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów
Tapicerka
Przebieg
Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

wrzesień 2016
3.0 diesel - 262 KM
automatyczna
częściowo ze skóry
26.000 km
Srebrny metalik

250.000 zł netto / 307.500 zł brutto
627.000 zł

ZYSKUJESZ 319.500 zł

25

Mazurek Premium Cars

LI FE ST Y LE & LU X U RY C A R S

INDIVIDUAL PREMIUM SELECTION

BMW M6 Gran Coupe
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów

listopad 2016
4.4 benzyna - 560 KM
automatyczna

Tapicerka

skórzana

Przebieg

9.200 km

Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

Szary metalik

365.000 zł netto / 448.950 zł brutto
848.000 zł

ZYSKUJESZ 399.050 zł

BMW X5 xDrive 25d M Pakiet
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów

marzec 2017
2.0 diesel - 231 KM
automatyczna

Tapicerka

skórzana

Przebieg

18.300 km

Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

Granatowy metalik

199.000 zł netto / 244.770 zł brutto
368.000 zł

ZYSKUJESZ 123.230 zł

Mercedes-Benz GLE 350d AMG Styling
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów
Tapicerka
Przebieg
Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

luty 2017
3.0 diesel - 258 KM
automatyczna
skórzana
26.200 km
Czarny metalik

225.000 zł netto / 276.750 zł brutto
389.000 zł

ZYSKUJESZ 112.250 zł
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Audi A6 Avant 2.0 TFSI S tronic
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów
Tapicerka
Przebieg
Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

Listopad 2017
2.0 benzyna – 252 KM
automatyczna
skórzana
11 km - NOWY
Srebrny metalik

162 000 zł netto / 199 260 zł brutto
250 690 zł

ZYSKUJESZ 51 430 zł

BMW 525d
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów

Marzec 2017
2.0 diesel – 218 KM
Automatyczna, 8 biegów

Tapicerka

Skórzana

Przebieg

18 500 km

Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

Brązowy metalik

150 000 zł netto / 184 500 zł brutto
286 600 zł

ZYSKUJESZ 102 100 zł

Jaguar F-Pace 2.0 i4D AWD R Sport
Pierwsza rejestracja
Silnik
Skrzynia biegów
Tapicerka
Przebieg
Kolor
Cena MAZUREK
Cena katalogowa

Samochód Nowy
2.0 diesel – 240 KM
Automatyczna
Skórzana
11 km
Niebieski metalik

215 000 zł netto / 264 450 zł brutto
339 070 zł

ZYSKUJESZ 74 620 zł
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AUTO STYL

MĘSKI STYL
NA DRODZE
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Sportowe zacięcie, pragnienie bezpieczeństwa, poczucie smaku a może niewypowiedziane marzenia o pogoni za przygodą?
To jakie auto wybierasz sporo może powiedzieć o tym co jest dla Ciebie w życiu istotne.

Do lamusa odeszły czasy gdy mężczyźni nie
zwracali uwagi na to jak widzi ich otoczenie.
Prezentujemy dziś Land Rovera Discovery
Sport, Range Rovera Evoque, Audi A6 i Jaguara XF. Który z nich odzwierciedla Twój styl?

Koszula, Recman, 139 zł
Garnitur, Recman, 799 zł
Buty, Recman, 499 zł
Okulary, Paris Optique, 249 zł
29
Galeria Warmińska
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Marynarka, Lavard, 699,99 zł
Koszula, Tatuum, 249 zł
Spodnie Tatuum, 249,99 zł
Buty, Giacomo Conti, 299 zł
Okulary, Paris Optique, 249 zł
Galeria Warmińska
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Polo, Pierre Cardin, 539 zł
Spodnie, Pierre Cardin, 479 zł
Buty, Giacomo Conti, 299 zł
Torba, Tommy Jeans, 649 zł
Okulary, Paris Optique, 249 zł
Galeria Warmińska

Longsleeve, Tommy Jeans, 459 zł
Parka, Tommy Jeans, 829 zł
Spodnie, Tommy Jeans, 459 zł
Slipony, Tommy Jeans, 279 zł
Okulary, Paris Optique, 249 zł
Galeria Warmińska

31

Mazurek Premium Cars

Mazurek Premium Cars

LI FE ST Y LE & LU X U RY C A R S

MOTO SERWIS

WIOSENNE PORZĄDKI W TWOIM AUCIE
Wiosna to dla wielu z nas najpiękniejszy nych setek tysięcy kilometrów, ale pamiętają już kilczas w roku. Budząca się do życia przyro- ka sezonów, należy dokładnie sprawdzić u fachowca
da zachęca do dłuższych wycieczek także za i w razie potrzeby wymienić.
miasto. Zanim jednak zabierzemy rodzinę na
dłuższą przejażdżkę warto poświęcić chwilę
na sprawdzenie stanu swojego auta po zimie.
Mazurek wspólnie z firmą BOSCH prowadzi
akcję przeglądów WIOSNA 2018. Każdy kto
na poważnie traktuje bezpieczeństwo swoje
i swoich najbliższych nie powinien takiego
wiosennego przeglądu auta lekceważyć.
Wyprawy na weekendy charakteryzują sie tym, że
często auta są obciążone i tracą swoje właściwości jezdne. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na
stan opon, zawieszenia oraz układu hamulcowego.
Podczas jazdy te elementy są kluczowe dla bezpieczeństwa toru jazdy i bezpiecznego hamowania.
Wymiana opon to czas na sprawdzenie bieżnika.

Należy pamiętać, że opony nie tylko zużywają się
podczas jazdy, ale na ich stan ma także wpływ czas.
Nawet te komplety opon, które nie mają przejecha34

Kolejnym ważnym, tym razem z punktu widzenia
komfortu jazdy, elementem jest klimatyzacja. Obecnie posiada ją 80% aut, a w tych klasy wyższej jest
ona standardem. Warto pamiętać, że co roku należy
sprawdzić układ wentylacji. Ma to wpływ nie tylko na
jakość czy komfort jazdy, ale także na nasze zdrowie.
Lepiej zadbać o to zawczasu, niż żeby korki uliczne
w gorące dni, przypomniały nam, że wydajność naszego układu wentylacji w samochodzie jest nie wystarczająca. Firma Bosch zaprojektowała specjalne
filtry kabinowe, które odpowiadają za jakość powietrza jakim oddychamy wewnątrz kabiny auta. Podróżując po zakorkowanych ulicach w letnie dni szybko
docenimy ich wartość
Nasz warsztat dbając o bezpieczeństwo swoich
klientów prowadzi przeglady aut na promocyjnych
warunkach. Warto już dziś umówić się na wizytę
w naszym warsztacie, aby sprawdzić i przygotować
się do wspólnych wyjazdów z rodziną.

Foto • Pexels / Robert Bosch GmbH
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KONKURS

REKLAMA

Wygraj Audi A6 na weekend
w Hotelu Krasicki
Odwiedź nasz salon w Olsztynie do końca czerwca
i zaproponuj swoje hasło reklamowe
na kampanię Mazurek Premium Cars.

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie
www.mazurek.com.pl
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GRAN TURISMO

Romantyczny

wypad dla dwojga

D

la wielu z nas podróż swoim ulubionym autem sama w sobie stanowi przyjemność,
niemniej jednak czasem warto połączyć
przyjemne z pożytecznym i wybrać się
w miejsce, które warte jest tego by nie tylko do niego
dojechać, ale rzeczywiście spędzić tam czas. Warmia
ze swoimi zamkami, nutą tajemniczości i złożonością
dziejów przyciąga turystów z Polski i zagranicy.
Jeżeli szukacie dobrej bazy wypadowej na warmińskie
szlaki, polecamy Lidzbark Warmiński. Tam, w Hotelu
Krasicki, będziecie mogli poczuć klimat historycznej
Warmii połączony z nowoczesnością . Mieszanka niezwykle relaksująca. Zabieramy Was w podróż odkrywająca warmińskie tajemnice…. Dojazd do Lidzbarka
Warmińskiego, zarówno od południa, wschodu, jak
36

i zachodu, nie stanowi w tej chwili problemu. Wszędzie poruszamy się drogami krajowymi lub wojewódzkimi. Bezpośredni zjazd do Hotelu jest z DK 51.
Stosunkowo blisko jest do krajowej S7.
Lidzbark Warmiński, ze względu na swoje położenie i wyjątkowy charakter, nazywany jest Perłą Warmii. Jego najważniejszy zabytek – kompleks pałacowo - zamkowy (Zamek i Przedzamcze), zyskał miano Wawelu Północy. Różnorodność architektoniczna oraz
unikatowość w skali Europy, w pełni potwierdzają
przydomek, jaki zyskał największy zabytek historycznej stolicy Warmii. Stworzony na Przedzamczu
Hotel Krasicki oraz sąsiadujący z nim Zamek biskupi,
położone są między rzekami Łyną, a Symsarną.
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Górująca nad miastem bryła Zamku i związane
z nim od wieków Przedzamcze, stanowią żywe świadectwo wielkiej historii i stanowią o potędze Gospodarzy tej ziemi – Biskupów Warmińskich. Hasło przyświecające działalności Hotelu – „Gości od wieków”,
najlepiej oddaje ducha i charakter tego miejsca.
Hotel Krasicki zadziwia Gości oryginalnym połączeniem stylów, od gotyku po barok oraz pięknie
wyeksponowanymi zabytkami. Oferuje 250 miejsc
noclegowych w 122 pokojach w części gotyckiej lub barokowej. Apartamenty oraz pokoje o podwyższonym
standardzie stanowią obraz barokowej sztuki użytkowej. Wybierając pokój w części barokowej decydujemy
się na elegancję w najlepszym wydaniu. W przestronnych komnatach dominują biel, czerń i szarości, prze-

platane chromem i szkłem. Wygodne łoża z wysokimi
pikowanymi wezgłowiami pozwalają wypocząć po
trudach podróży. Wybierając jeden z Junior Suit lub
Apartament Krasicki możemy cieszyć się aromatycznymi kąpielami w przestronnej wannie. Wylegując się
w niej i pławiąc się w pianie możemy spokojnie zaplanować popołudnie, wieczór i kolejny dzień na Warmii.
A jest co robić…

DZIEŃ PIERWSZY
Pierwszy dzień warto zdecydowanie poświęcić
miastu i, tym razem, poruszać się piechotą. Koniecznie trzeba odwiedzić Zamek Biskupów. Zachowany
w dużej mierze w oryginale, oczarowuje architekturą i wystrojem, niezwykłymi zdobieniami krużgan37
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ków i bogactwem ekspozycji. Jego zwiedzanie zajmuje
około godziny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, abyprosto z Zamku udać się jeszcze do centrum miasta.
Niezmieniany od średniowiecza układ urbanistyczny
pozwala spacerującym przenieść się do XIV wieku.
Co możemy zobaczyć w mieście? Fragmenty oryginalnych murów obronnych, średniowieczną Wysoką
Bramę oraz kościół farny, XIX – wieczną świątynię
ewangelicką, która obecnie użytkowana jest przez
wyznawców prawosławia, kamienice podcieniowe
z XVIII wieku, klasycystyczną Oranżerię biskupów
i… nowoczesny bulwar nad Łyną – miejsce relaksu,
zabaw i koncertów.
Po popołudniowym obcowaniu z historią warto
odwiedzić hotelową Bibliotekę Cafe. To miejsce
sprzyjające wypoczynkowi i poszerzaniu horyzontów. Idea powstania Biblioteki oraz starannie
dobrany księgozbiór hołdują pasji biskupów, jako
naukowców i bibliofilów. Dobra książka z filiżanką ulubionego przez Ignacego Krasickiego napoju –
gorącą czekoladą, z pewnością smakuje wyjątkowo.
Idealnym zwieńczeniem wieczoru jest kolacja serwowana w klimatycznych wnętrzach restauracji
Alegoria. Zachowane XIV – wieczne podziemia gwarantują romantyczną scenerię. Dyskretna obsługa
zapewni natomiast atmosferę intymności. Nad jakością potraw czuwa osobiście Szef Kuchni Krzysztof
38

Mazurek, którego doświadczenie, a przede wszystkim pasja, znajdują odzwierciedlenie w opiniach
Gości. Jego kuchnia inspirowana jest regionalnymi obyczajami, oparta zawsze o najwyższej jakości
produkty, łączy tradycyjne metody i nowoczesne
techniki kulinarne. Ubrana w sezonowe warzywa
i owoce, daruje niezapomniane doznania. Warto
spróbować zupy rakowej zapiekanej pod ciastem francuskim, Kaczki Biskupów Warmińskich w sosie migdałowym z rodzynkami czy flambirowanych naleśników.
Dopełnieniem smaku tych wyśmienitych dań będzie
z pewnością wino house XBW. Dostępne wyłącznie
w Hotelu Krasicki białe i czerwone wino z mołdawskich winnic. Swoją nazwę zawdzięcza tytułowi, jaki
nosili włodarze lidzbarskiego zamku – Xiążę Biskup
Warmiński.
Po kolacji zapraszamy naszych Gości do nocnego
Klubu Basztowa, gdzie w otoczeniu średniowiecznych
murów obronnych, odpoczywając na skórzanych sofach mogą delektować się smakiem wybornej whisky
Royal Salute.

DZIEŃ DRUGI
Drugi dzień pobytu rozpocząć można wizytą
w Strefie Wellness. W gotyckich podziemiach czeka na
Gości basen, jacuzzi i kompleks saun.
Foto • Hotel Krasicki
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A po kąpieli – pyszne śniadanie. Bogate w regionalne
produkty pozwala poznać smaki Warmii. Zabierając ze sobą, dostępny w Resturacji prowiant na
wycieczkę – można ruszać w drogę, poza granice
Lidzbarka. Mając do dyspozycji jeden dzień, należy wybrać trasę pozwalającą poznać chociaż ułamek
dziejów Warmii i dostrzec piękno regionu oraz zmieścić się w podróży trwającej około 7-8 godzin.
Wyjeżdżając z Hotelu Krasicki kierujemy się do
drogi wojewódzkiej 513, którą dojeżdżamy do pobliskiego Ignalina. Ponad 200 lat temu starły się armia
napoleońska z prusko – rosyjską. Nierozstrzygnięta bitwa była jedną z ważniejszych potyczek kampanii napoleońskich. Warto tu odwiedzić mogiłę
napoleońskiego dragona, jak również zabytkowy,
późnobarokowy kościół. Z Ignaliną tą sama drogą
dojeżdżamy do oddalonego o 4 km od Ornety Krosna. Znajduje się tu Sanktuarium Nawiedzenia NMP.
Zasłynęło ono za sprawą cudownej XIV - wiecznej
figury Matki Boskiej. Wzorowany na Świętej Lipce
barokowy kompleks jest uznawany za jedną z najpiękniejszych świątyń na Warmii. Z Krosna już bardzo blisko do Ornety. Tam, w samym sercu miasta,
mieści się przepiękny gotycki ratusz. W wieńczącej
dach ratusza, ośmiobocznej wieżyczce, znajduje się
najstarszy (z 1384 r.) dzwon na Warmii. Odwiedzić należy oczywiście kościół– średniowieczną bazylikę pw.
Św. Jana Chrzciciela, cerkwie, kamienice z XVII-XIX
wieku, klasztor Katarzynek, XVIII-wieczny spichlerz
i układ urbanistyczny.
Z Ornety, drogą wojewódzką nr 507 dotrzemy do
Dobrego Miasta. Znajdująca się w nim Baszta Bociania
w XIV wieku była istotnym elementem murów obronnych, a w tej chwili stanowi atrakcję turystyczną.
W jej wnętrzu mieści się małe muzeum. Obowiązkowym punktem programu jest kościół – obiekt charakterystyczny dla Warmii. A w Dobrym Mieście jest co
zwiedzać…
Druga co do wielkości świątynia w regionie. Ma tytuł
bazyliki mniejszej. Jest to część gotyckiego zespołu kolegiackiego. Przebogate wnętrze i wspaniała
architektura warte są spędzenia tu dłuższej chwili.
W mieście jest jeszcze cerkiew i poewangelicka świątynia. Tuż przy DK nr 51 znajduje się Skansen Miejski. W kamieniach z XVII i XVIII wieku odtworzono
zakłady rzemieślnicze z początków XX wieku: szewc,
fryzjer, krawiec, atelier fotograficzne, piekarnia.
Z Dobrego Miasta, również DK nr 51 udajemy się
Foto • Hotel Krasicki

w kierunku Lidzbarka Warmińskiego. Czeka jeszcze jeden przystanek po drodze, w Smolajnach. Mieści się tam letnia rezydencja biskupów wybudowana
w I poł. XVIII wieku. Pałac letni był ulubionym miejscem odpoczynku biskupa Ignacego Krasickiego, który otoczył go przepięknym parkiem.
Podróż ze Smolajn powinna zająć nie więcej niż 20
minut. Po powrocie do Hotelu możemy więc odświeżyć się i oddać w magiczne ręce terapeutów ze SPA Św.
Katarzyny. Znajdujące się w gotyckich podziemiach
SPA kusi bogactwem zabiegów oraz starymi procedurami zamkowymi, opartymi o regionalne produkty. Dziesięć gabinetów z wyjątkowymi wnętrzami
i fachową obsługą zachęca do skorzystania z oferty
zawsze związanej ściśle z porą roku. Dla dwojga proponujemy wyjątkowy rytuał w Strefie Prestige SPA,
połączony z degustacją warmińskich tapas i wina musującego. Można również wybrać rasoul – łaźnię błotną
dla dwojga.
Zwieńczeniem wieczoru ponownie będzie kolacja
w eleganckich wnętrzach Restauracji. Dla odmiany
warto skorzystać z bufetu, w którym każdy wybierze
coś dla siebie. Polecamy przy tym regionalne piwa.
Zakładając, że spędzamy w Hotelu Krasicki weekend,
sobotnim punktem obowiązkowym jest spotkanie
z astronomem połączone z obserwacją nieba. Sprawcą tych hotelowych atrakcji jest mieszkający w latach
1503-1510 w zamku Mikołaj Kopernik.
Po obserwacji gwiazd na niebie warto zejść na ziemię.
A nawet pod. Konkretnie do Klubu Basztowa i królować na parkiecie do późnej nocy. Będzie czas, aby się
wyspać przed wyjazdem, gdyż śniadania serwujemy
do godziny 11:00, a w niedzielę doba hotelowa jest
przedłużona nieodpłatnie do godziny 15:00.

AŻ SZKODA WYJEŻDZAĆ
To, że wyjeżdżając z Hotelu Krasicki będziemy czuli
niedosyt, jest pewne. W końcu zostały jeszcze inne,
warte odwiedzenia miejsca na Warmii, szlaki kajakowe i rowerowe, spacerowe rejsy gondolami na rzece
Łynie. Warto więc zaplanować kolejne wypady do tego
wyjątkowego miejsca. Samochodem jest przecież zewsząd blisko.
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to multi dealer marek premium:
Audi, BMW, Mercedes,
Jaguar, Porsche, Land Rover,
Volvo, Lexus i innych.

OFERUJEMY:
auta nowe
auta 1-3 letnie
najem długoterminowy
auta na indywidualne
zamówienia
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MAZUREK SP. Z O.O.

AUTO SALON MAZUREK

10-406 OLSZTYN

PN-PT: 9.00 - 18.00

UL. LUBELSKA 29

SOB: 9.00 - 14.00

TEL. +48 89 535 70 30
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