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Го презентираме новото 
спортско возило на "Volk-
swagen", кое мора да се при-
знае изгледа одлично, што е 
нормално за гер ман скиот 
производител. Името му е Ir-
oc sport car concept, што не-
сомнено ќе ги "збри ше" не-
говите ривали, затоа што 
ова возило ја прет ста вува 
ос новата на новото сп орт-

ско купе на компанијата. Ir-
oc, кој беше официјално от-
криен во Берлин, се очекува 
да се појави во продажба 
кон крајот на 2008 година 
под името Scirocco. Во зи ло-
то е малку пократко од Golf, 
но има поголемо меѓу ос ки-
но растојание, со цел да се 
обезбеди повеќе простор за 
двајца патника на задните 
седишта. Се движи на 19-ин-

чни тркала, предното стакло 
е продолжено на покривот, 
со што се добива претстава 
дека се работи за едноделно 
парче стакло. Во вна треш-
носта доминантна е сината 
светлина, која извира од 
кон тролите, додека два на-
есетте линии на контролната 

табла комбинирани со сина 
светлина генерираат тро ди-
мензионална слика. За мото-
рот може да се каже дека е 
со 210 кс и со волумен од 2,0 
литри TSI. Од "Volkswagen" 
велат дека понудата на мо-
тори ќе биде од 150 кс на-
горе.
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ПИКАСО ОД ФРАНЦИЈА

УНИКАТ ОД ЦРВЕНО ЗЛАТО

Најновиот Пининфаринов модел "P4/5" настанал по ба-
рање на еден човек и "за жал" тој е произведен во само еден 
примерок. Како основа послужи прочуениот "enzo", од ко-

На Саемот во Париз, францускиот про-
изводител "Citroën" ќе го промовира своето 
компактно возило со седум седишта од ти-
пот "MPV" со име "C4 Picasso". Првите збо ро-
ви кои можат да се напишат за автомобилот 
се: екстремно просторно, практично и удоб-
но, подобро од претходното... Големата стак-
лена површина, освен што е добар детаљ во 
дизајнот, вистински ја подобрува вид ливос-
та, што е услов за безбедно возење. Стаклата 
го неутрализираат блесокот на сончевите 
зраци. Како додаток на сè тоа е и сончевиот 
кров. Дизајнот на командната табла е навис-
тина импресивен, како и новиот систем за 
ме  нување на брзините. Рас поредот на удоб-

ФЛЕШ ВЕСТИ

РАДАР ЗА ПАРКИРАЊЕ 
МЕРЦЕДЕСИ

Новата технологија со која 
германските производи те-
ли на Mercedes возилата, 
по точно на "Mercedes-Benz 
CL-Class", можат да се гор-
деат е можноста за асис-
тенција при паркирање. Ко-
га возилото се движи со 
околу 40 км/ч радарот т.е. 
сензорите кои се лоцирани 
на предниот дел од авто мо-
билот почнуваат да бараат 
место за паркирање. Вед-
наш штом радарот ќе из ме-
ри место каде може да го 
со бере возилото, во бли зи-
на на брзинометарот се по-
јавува синиот симбол со "Р" 
- паркинг. Кога возилото т.е. 
возачот ќе ја намали бр зи-
ната на помалку од 16 ки-
лометри на час, местото кое 
се наоѓа од страната на во-
зачот се бележи со инди ка-
тор кој покажува точно ка-
де се наоѓа слободното мес-
то за паркирање.

НАДАЛ ЗАШТИТНО 
ЛИЦЕ НА KIA

Шпанската тениска сен-
зација Рафаел Надал стана 
глобален амбасадор на Kia 
Motors. Тениската ѕвезда ќе 
биде амбасадор на брендот 
Kia до 2008 година. Надал 
ќе го промовира мотото на 
Kia: "енергично и возбуд ли-
во" на сите пазари каде што 
се продава. Kia ќе го про-
должи спонзорството на Ав-
стралија Опен и на Дејвис 
куп турнирот. Со овој дого-
вор Kia ќе може да го про-
мовира својот бренд во на-
редните 2 години на тенис-
ките натпревари.

го е преземена ком плет ната 
механика. И според сл ич-
нос тите со познатиот Ferrari 
модел, "P4/5" со ради кал ни-
от редизајн се избори за 
сво јот идентитет. Најупад-
лива е необичната купо лес-
та кабина, но забе леж ли ви 
се и атрактивните завр ше-
тоци на издувните си с теми 
обложени со бела ке рамика. 
Перформансите се неизме-
нети во однос на ста риот 
брат "enzo".

ните се диш та се менува мно-
гу лесно и брзо. Багажниот 
простор е рекорден во кла-
сата и из несува 576 литри. 
Капа ци те тот расте до 1.951 
литри, до колку седиштата 
соодветно се наместат. Ко-
нечно, овој "citroën" може 
да биде со дизел или со бен-
зин мотор. Бензинецот "C4 
Picasso" има мотор со зафат-
нина од 2 лит ра и систем за 
директно ин јектирање на 
бензин во кли повите. Со св-
ојата работа произведува 
143 кс. Дизелот може да би-
де со 110 или со 138 кс, во 
секој случај се работи за HDi 
модели со "Diesel Particulate 
Filter System". 


