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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Концептот претставен во Франкфурт е уникатен поради 
неговиот систем за преклопување и за отстранување на се-
диштата. Сите седишта, освен возачкото, можат да се извадат 
за да се ослободи дополнителен простор за пренесување 
товар, а извадените седишта можат да се спакуваат во ба-
гажникот. Во кабината доминира мултифункционален екран 
на допир, преку кој се пристапува кон системот за навигација, 
радиото, системот за климатизација... Вториот екран е смес-

Британскиот производител на спортски автомобили 
ги претстави своите планови за новото купе, кое ќе се 
базира на ѕвездата од минатогодишниот Автосалон во 
Женева, концептот со ознака 101 EX. Би требало новиот 

VOLKSWAGEN UP!VOLKSWAGEN UP!

тен пред возачот и на него се прикажуваат основ-
ните информации како, на пример, брзината, тем-
пературата и количеството гориво во резервоарот. 
UP! е долг само 345 и широк 163 сантиметри, но 
скромните надворешни димензии ја кријат вна-
трешноста, која нуди доволна комоција за четири 
возрасни патници. Сè уште не се познати инфор-
мациите околу механиката, но се очекува да го дви-
жи турбо бензинец со мала зафатнина. Германците 
одлучија да играат на проверена карта, пред сè, UP! 
ќе й конкурира на тројката Toyota Aygo, Citroen C1 и 
Peugeot 107.

ROLLS-ROYSE ROLLS-ROYSE 
KUPE - 101 EXKUPE - 101 EX

модел да се појави на пазарот наредната година, 
зголемувајќи ја понудата на Rolls-Royse на три мо-
дели, покрај лимузинската изведба Phantome и каб-
риолетот Drophead. Новото купе ќе биде изработено 
на платформа на Phantome и ќе биде наменето за 
четири патници. Од Phantome ќе бидат преземени  
алуминиумската конструкција, како и 6,75 литар ски-
от мотор со 453 кс.
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Во текот на наредната година "Volkswagen" ќе ја претстави 
следната генерација на популарниот модел Sciroco. Во 2009 
година, пак, прв пат Sciroco ќе биде претставен и во каб рио-
лет изведба. Со тоа, "Volkswagen" ќе комплетира понуда од 4 
каб риолет модели, покрај EOS, Polo и Golf VI. Наредната 
пролет на Автосаемот во Женева се очекува и концепт из-
ведба од најавуваниот модел. Според најавите, кабриолетот 
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ќе биде со цврст подвижен покрив. Иако оригиналниот 
Sciroco никогаш не доживеа кабриолет изведба, би било 
неразумно тоа да не се случи, имајќи го предвид големиот 
интерес кај купувачите за ова легендарно возило.


