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Јапонскиот производител на автомобили "Nissan" ги 
објави деталите за SpecV изведбата на својот хит мо-
дел, кој ќе биде произведен во ограничена серија. Ова 
возило ќе биде наменето за оние кои бараат нивниот 
патнички автомобил да има тркачки перформанси. SpecV 
изведбата се темели на Series II верзијата на GT-R-a, а 
основната разлика се крие во изменетиот екстериер, 
ентериер, опремата и во некои други мали модификации, 
кои имаат цел да ги подигнат перформансите на овој 

автомобил. Засега сè уште не се објавени податоците за 
силата на новиот модел, но се претпоставува дека ќе 
остане иста како онаа од Series II изведбата, односно 
дека SpecV ќе развива 483 кс. Наместо за зголемување 
на силата "Nissan" се одлучи да му се посвети на по-
добрувањето на возните способности преку примена на 
полесни алуминиумски бандажи и посилен систем за 
запирање, подобрена суспензија и новите high-grip 
гуми.
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ФЛЕШ ВЕСТИ

"PORSCHE" СТАНА 
ДОМИНАНТЕН ВО "VW"

Германскиот автомобилски про из-
водител "Porsche" стана доминантен 
сопственик на "Volkswagen-VW" со по-
веќе од 50 отсто од акциите, а се здоби 
и со индиректна контрола над швед-
скиот производител на товарни вози-
ла "Scania", пренесуваат агенциите. Ин -
директната контрола над товарниот 
гигант "Porsche" го доби благодарение 
на зголемувањето на уделот во "Volk-
swagen", бидејќи "VW" е сопственик на 
37 отсто од акциите на шведската 
фирма. "Porsche" соопшти дека сега во 
"VW" има 50,7 отсто од акциите, на-
спро ти досегашните 42,6 отсто.

"CITROEN" ГО ОСВЕЖИ 
ЛОГОТО

Јубилејот 90 години постоење "Cit-
roen" ќе го прослави со освежување 
на познатиот двоен Chevron, кој сега 
ќе добие позаоблен 3D изглед, а прв 
пат ќе се појави во новото C3 Picasso. 
Досегашното службено лого беше ста-
вено во црвено квадратче, но отсега 
тоа ќе стои на бела подлога, ќе биде 
многу позаоблено и ќе има 3D ефект. 
Логото ја доживеа премиерата на пре-
красниот концепт GT, а прв пат, во 
сериски автомобил, ќе се појави кај 
C3 Picasso. Подоцна логото ќе се им-
плементира и кај другите модели на 
компанијата.

На Саемот во Детроит ко-
рејскиот производител се 
претстави со концептот 
Soul 'ster, кој е автомобил 
базиран на Soul, но со по-
веќе елементи на забава во 
возењето, бидејќи е отво рен 
во задниот дел и прет ставува 
еден вид кросовер - ка брио-
лет. Привлечниот купе 
дизајн со две врати и високо 
по дигнатата каро серија го 
пра ват новиот концепт на 
"Kia" единствен на пазарот. 
Soul'ster нуди место за 
четворица воз расни 
патници, додека зад ните две 
седишта, кои се нао ѓаат под 
отворено небо, мо жат и да 
се отстранат, па ав томобилот 
би се користел како пик ап, 
што јасно збо рува за 
неговата функцио налност. 
Кај овој автомобил е 
интересно тоа што нема 
воопшто електроника - сè е 
рачно, како кај возилата од 
пред 20 години. Прозорците 
се отвораат рачно, подвиж-
ниот покрив се отвора рач-
но, седиштата се местат ис-
клучително рачно, а за за-
окружување на "филингот", 
вграден е мануелен 
менувач! Kia Soul'ster е само 
дизај нерски концепт, кој 
речиси и нема шанси да 
влезе во производство - 
наменет е само за саемите, 
со цел да ги привлече 
посетителите по веќе време 
да потрошат на штандот на 
корејскиот бренд.
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