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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

MERCEDES OCEAN 

На автомобилскиот саем, кој наскоро треба да се одржи На автомобилскиот саем, кој наскоро треба да се одржи 
во Детроит, во САД, "MERCEDES-BENZ" ќе го претстави новиот во Детроит, во САД, "MERCEDES-BENZ" ќе го претстави новиот 
модел од својата палета Ocean Drive, луксузен кабриолет врз модел од својата палета Ocean Drive, луксузен кабриолет врз 
основа на новата Ѕ класа. Доколку за момент не им се обрне основа на новата Ѕ класа. Доколку за момент не им се обрне 
внимание на LED светлата и на атрактивните детали, како внимание на LED светлата и на атрактивните детали, како 
што се рачките на вратите, во овој модел сигурно ќе може да што се рачките на вратите, во овој модел сигурно ќе може да 
се прочита почетокот на приказната за создавање нов прес-се прочита почетокот на приказната за создавање нов прес-
ти жен модел со трокрака ѕвезда. Традицијата на создавање ти жен модел со трокрака ѕвезда. Традицијата на создавање 
вакви модели кај овој концерн е долга неколку децении. вакви модели кај овој концерн е долга неколку децении. 
Конкретно, моделот е поставен на продолжената платформа Конкретно, моделот е поставен на продолжената платформа 
од моделот Ѕ600. Овде и нема крај на иновативноста. Секако од моделот Ѕ600. Овде и нема крај на иновативноста. Секако 
моторот е В 12, а на предниот дел на возилото доминира моторот е В 12, а на предниот дел на возилото доминира 
огромна маска во куќен стил. Моделот има четири врати кои огромна маска во куќен стил. Моделот има четири врати кои 
водат до внатрешноста од соништата. Од посебностите треба водат до внатрешноста од соништата. Од посебностите треба 
да се истакне платнениот кров, страничната врата без рамка, да се истакне платнениот кров, страничната врата без рамка, 
како и сè уште посебниот Airscarf систем за греење на главите како и сè уште посебниот Airscarf систем за греење на главите 
на патниците и на возачот.на патниците и на возачот.
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ПРЕТСТАВЕН НОВИОТ 
МОДЕЛ НА ROLS ROJS

 DRIVE

Свеченото претставување на новиот модел на луксузниот 
автомобил Rols Rojs "Phantoms" се одржало пред елитниот 
хотел во Хонг Конг "The Peninsula". Спектаклот кој се одвивал 
пред хотелот никого не го оставил рамнодушен. Че тири нае-
сет нови возила Rols Rojs биле паркирани пред хотелот, со 
што дополнително го привлекувале вниманието на луѓето. 
Автомобилите Rols Rojs ги претставиле главните членови на 
одборот и сопственикот на хотелот "The Peninsula", кој бил 
особено воодушевен, бидејќи "фантомите" биле обоени во 
боја на хотелот, темнозелени. Сите автомобили биле рачно 
изработени во фабриката на Rols Rojs во Гудвуд, на јужниот 
брег на Англија.

ФЛЕШ ВЕСТИ

SAMUEL L. JACKSON СЕ ЗАКИТИ СО 
MAYBACH!

Неодамна, Samuel L. Jack son во придружба на со пругата 
La Tanye го посетиле Maybach Centre of Excellen ce за да ја 
активира сво јата нарачка на неговото ново лимено ми-
лениче. Позна тиот американски артист ја избрал луксуз-
ната верзија на Maybach со нагласена спортска S нота. 
Исто така, со оглед на јачината на ка лифорниското сонце, 
кро вот на возилото е обложен со соларни ќелии, кои да-
ваат посебна енергија за ре гулацијата на микроклимата 
во возилото. Samuel L. Jackson веќе неколку години е ве-
рен фан на "трикраката ѕвезда". Во неговата гаража мо-
ментно се наоѓаат нај но вата S класа и мерцеде со виот кла-
сик, моделот SE 280 кабрио.


