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AUTÓS EXTRA
Háromnapos erőpróba
Január 25-26-27.

Január 25. és 27. között kerül
megrendezésre városunkban az I.
KAPOSVÁR TROPHY terepjáró
verseny. Az újszerű kezdeményezésről Kováts Csabát, a rendezvény ötletgazdáját, szervezőjét
kérdeztük:
- Régi álmom egy olyan nagy
volumenű rendezvény létrehozása, mely megismerteti, ápolja
és népszerűsíti Somogyország
és a megyeszékhely, Kaposvár
értékeit, felkelti az érdeklődők
figyelmét gazdasági, turisztikai,
gasztronómiai lehetőségeinkre.
Olyan versenyre készülünk, ahol
szórakozás közben lehetőség lesz
a párbeszédre, új kapcsolatok
kialakítására, de kitűnő alkalom
arra is, hogy a különböző területeken dolgozókat összekovácsolja. A visszajelzések alapján, már
most, mintegy 30 autó, illetve
120 fő részvételével számolhatunk, ám még bárki csatlakozhat
hozzánk, legyen az - közéleti személy, politikus, vállalkozó vagy
magánszemély. A háromnapos
verseny csatlakozik Kaposvár
Város Ünnepi hetének programsorozatához, a versenyző csapatokat Kaposvár polgármestere, és
a városi rendőrkapitány
indítaná a Kossuth térről. A napi célállomásokat egy-egy
kaposvári (somogyi) turisz-

tikai-gasztronómiai vagy szponzorált helyen jelöljük ki, ahol a
versenyzők ellátása is biztosított.
Esténként szórakoztató, sport,
művészeti, kulturális programok,
26-án jótékonysági est színesítik
a rendezvényt. A napi útvonalak megtétele során előre kijelölt ellenőrző állomásokon kell
áthaladni a versenyzőknek, ahol
különböző feladatokon vesznek
részt. Ezek értékelése, illetve
pontozása része a versenynek,
hiszen a túra végén a legeredményesebb csapatokat jutalmazzuk,
1 millió forintos összdíjazással.
A trophy záró eseménye, egy
nagyszabású díjkiosztó ünnepség
lesz, ahol a fővédnökséget vállaló
közéleti személyeken kívül megjelenhetnek a támogatók is, akik
természetesen a díjak átadásában
is közreműködhetnek.
Bízom, és hiszek benne, hogy a
rendezvény a térség rangos társadalmi, gazdasági és egyben társasági eseményévé növi ki magát,
s felhasználva tapasztalatait, nyár
elején sikerül egy immár megyei
szintű, hasonló eseményt összehoznunk.
st

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS.
Tel: 06/30/302-9780,
82/316-176.

TEHERTAXI Költöztetés, rakodással,
olcsón, áfa nélkül. 30/9474-201.

PROFI KÖLTÖZTETÉS,
NAGY RAKTÉRREL.
TEL: 82/420-722, 20/537-8266.

A Kia a legnagyobbak közt
2007 fontos mérföldkőként
vonul be a Kia gyár történelmébe. Ebben az évben olyan áttörést ért el a márka Európában,
amiről eddig csak álmodhattak
a dél-koreaiak. A januárban
bemutatott KIA Cee’d sikerei
elismerésre méltóak egy olyan
évben, amikor az új autók piacán soha nem látott visszaesés
tapasztalható.
A Szlovákiában létrehozott
gyár a világ legmodernebb
autógyárai közé tartozik, ennek
köszönhető, hogy kiemelkedő
minőségű autók gurulnak le a
gyártósorról.
A Cee’d egyéves pályafutása
alatt több, mint 100.000 autó
készült és talált gazdára, esetleges típushibákra pedig egyáltalán nem volt példa. Most
már a kezdetben kétkedők is
elhiszik, hogy a 7 év teljes
körű garancia sokkal inkább
minőségi tanúsítvány, mint
marketingfogás.
Az öt ajtós Cee’d 5 csilla-

gos eredményt ért el az
EURONCAP töréstesztjén,
valamint bekerült az Év autója szavazás döntőjébe, ami a
Kia történetében igazi áttörés.
Ahogy a szakértők vélekednek
kiváló ár-érték arányáról, nem
lenne meglepő, ha a Kia mindjárt az első döntős szereplése
alkalmával diadalmaskodna. A
KIA Cee’d több országban is az
eladási listák élére került októberben, olyan országokban például, mint Franciaország vagy
Csehország, ahol igen komoly
hagyományai vannak az autógyártásnak. Magyarországon a
KIA értékesítése 67%-kal nőtt
idén, ezáltal bekerült az első
10 márka rangsorába.
Szeptemberben érkezett a
Cee’d Sporty Wagon, a kombi
változat, mely tovább folytatta az előd sikereit, januárban
pedig érkezik a három ajtós
változat, várhatóan hasonló
sikerrel.

KIA MOTORS márkakereskedés
Uno Járműjavító Kft. 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 87.
Tel: 82/511-965, 82/511-966, Tel/fax: 82/424-942.

Balesetmentes
közlekedés - télen is
A télies útviszonyok miatt nem
árt néhány alapvető tevékenységet elvégezni autónkkal.
Fontos feladat az őszi-téli közúti közlekedésre való felkészülés. Ellenőriztesse járműve világítóberendezéseit, az
akkumulátort, a fűtést, a hátsó
ablak párátlanítóját, az ablaktörlő lapátokat! Ne feledkezzen
meg az ablakmosó tartályok
feltöltéséről fagyálló folyadékkal! Tartson magánál jégoldót,
jégkaparót, indulás előtt tisz-

títsa meg az ablakokat!
A „Látni és látszani!” elv fontos eleme a láthatóság. 2008.
január 1-jétől lakott területen
kívüli út úttestjén, leállósávján és útpadkáján tartózkodó
gyalogosnak korlátozott látási
viszonyok között fényvisszaverő mellényt kell viselnie.
Kerékpárját szerelje fel világítóberendezésekkel és fényviszszaverőkkel! A biztonsági eszközök a közlekedők észlelését
sokszorosára növelik.

TÉLI GUMI AKCIÓ
Hogy 10 C alatt is az utakon maradjon!!!

175/70 R13
165/70 R14
175/65 R14
155/70 R13
185/60 R14
195/65 R15
205/55 R16
185 R 14C
195/75 R16C
225/75 R16C

MP 55
MP 58
MP 58
MP 58
MP 58T
MP 59H
MP 59H
MPS 510
MPS 510
MPS 510

7.300Ft
8.700Ft
8.400Ft
6.400Ft
9.000Ft
12.200Ft
17.400Ft
13.560Ft
21.360Ft
23.160Ft

Az árak tartalmazzák az áfát és a készlet erejéig érvényesek

További gumik széles választékban

7521 Kaposmérõ, Kossuth L. u. 101.
Tel.:82/477-284,

20/389-2069

GUMISZERVIZ
• téli gumi
akció nélkül is
20%-kal
olcsóbban!
Kaposfüred, Kaposfüredi u. 35/a
Tel: 82/425-306.

RABI
GUMISZERVIZ
Személy-kisteher új és használt gumiabroncsok eladása
7400 Kaposvár,
Baross G. u. 12.
Tel: 30/9730-544.

