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На претстојниот Саем во Женева "Alfa" ќе ја претстави 
спортската GTA верзија на Mi.To, која ќе има 240 кс под 
хаубата и ќе забрзува до 100 км/ч за помалку од 6 се-
кунди! Со ова мало "ѕверче" "Alfa" ќе му конкурира на 
Mini John Cooper Works, кој има 31 кс помалку. Жешкото 
Mi.To ќе биде опремено со сите потребни додатоци за да 
може големата сила од моторот да се пренесе на асфалтот, 
пред сè, алудирајќи на Q2, предниот диференцијал со са-

моблокирање, кој нема 
да дозволи предните 
тр кала да про лизгуваат 
кога посилно ќе се при-
тисне педалата за гас 
при излезот од свиок. 
Самиот мотор ќе има зафатнина од 1,8 литри и со помош 
на турбо полнач ќе развива 240 кс, до волни да ја потераат 
малечката Alfa до 100 км/ч за помалку од 6 секунди, 
односно до 240 км/ч максимална брзина.

A L FA  M I  TO  G TAA L FA  M I  TO  G TA
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A U D I  L O C U S  A U D I  L O C U S  
C O N C E P TC O N C E P T

ФЛЕШ ВЕСТИ

"BMW" БАРА ПОМОШ ОД 
ДРЖАВАТА

Пред една година жареше и палеше на 
светскиот автомобилски пазар, а денес 
бара помош од државата. Баварскиот ги-
гант "BMW" и тоа како ги почувствува по-
следиците од вртоглавиот пад на про даж-
бата предизвикана од рецесијата на во-
дечките светски економии. Минатата го-
дина продажбата на "BMW" автомобилите 
се намали за 4,8 отсто, а оваа година по сè 
изгледа состојбата ќе биде уште полоша, 
бидејќи производителот веќе најави дека 
во февруари и во март ќе им го скрати 
работното време на 26.000 работници во 
4 погони, со цел да произведе 38.000 ав-
томобили помалку од лани.

"AUDI" ГО НАДМИНА "BMW" ВО 
ПРОДАЖБА

Актуелниот Audi A4 не е само најдобро 
продаваниот модел на производителот од 
Инголштад, туку тој е најдобро про да ва-
ниот модел во својот сегмент на пазарот 
во Германија. Конечно на А4 му успеа во 
продажбата да го победи својот најлут 
ривал и досега најпродаваниот модел во 
оваа класа BMW серија 3. Податоците ве-
лат дека во 2008 година, само во Гер ма-
нија, "Audi" успеал да продаде 98.714 при-
мероци од А4. Иако најпродаван А4 не е 
единствениот модел на "Audi" кој бележи 
пораст на продажбата и е најдобар во 
својот сегмент. На списокот се и Audi A6 и 
Audi TT. Секој до нив во Германија го 
предводи својот сегмент и бележи про-
дажба од 45.304, односно 10.630 при ме-
роци.

дел со големиот среден 
отвор за воздух и 
заоблениот покрив, 
како тој на Audi TT. 
Locus концептот го 
карактеризира и 
агресивен заден дел, со 
големи отвори за 
издувните гасови и 
темни стоп светла. 
Карактеристична за 
Locus е и употребата на 
многу стакло, за 
патниците да имаат 
единствено чувство на 
простор во 
внатрешноста.

Спортското купе Locus 
го краси органски дизајн 
со лебдечки линии, кои се 
протегаат по целата 
должина на автомобилот. 
Главната инспирација е 
добиена од природата. 
Луѓето често не 
забележуваат дека 
природата изобилува со 
карактеристични линии, 
облици и криви и дека таа 
речиси и воопшто не 
содржи прави линии. 
Токму затоа во неговиот 
концепт се компонирани 
меки, летечки линии, кои 
релаксираат, а во исто 
време се и енергични и 
асоцираат на спортски 
автомобил. Концептот ги 
задржува основните, 
препознатливи делови за 
Audi, како што е предниот 


