predstavujeme

In smart veritas

Na zraz vozidiel smart málokto príde len raz. Aj preto sme sa aj my už
niekoľkýkrát vrátili na podujatie, ktoré s láskou organizuje slovenský smartcars
club pre všetkých majiteľov a fanúšikov vozidiel, ktoré sa tak trochu líšia od
všetkého ostatného, čo môžete na ceste stretnúť. Text a foto: Andrej Majláth

T

entoraz sa centrom
„smartovania“ od 9. do
11. mája stala Modra so
svojím oku i jazyku lahodiacim vínnym regiónom. A čuduj sa svete, napriek kombinácii tuhej nápravy smartu a dokonale
„hladučkej“ diaľnice smerom z Brna sa
na Slovensko dopravili aj českí smarťáci. Veď bez nich by to už ani nebol
smart zraz.
Od začiatku to medzi prítomnými
sršalo radostnými úsmevmi z blížiaceho sa leta, čo dokazovala aj prítomnosť
štýlového smart crossblade, ktorý bez
strechy a bez čelného skla pôsobí skôr
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ako dvojstopový motocykel než ako plnohodnotné vozidlo. Široké úsmevy
pomaly, ale isto vystriedal mierne prihlúply výraz – existuje malá šanca, že
sa pod to mohla podpísať bohatá piatková ochutnávka širokého portfólia vín
z modranského vinárstva Pereg. Ak ste
sa teda v úvode sami seba pýtali, načo
sme merali cestu na automobilový zraz
do vinárskeho regiónu, odpoveď je jednoduchá: smarťáci dokážu vybaviť aj
mikrobus (a minimálne jedna smarťáčka s ním vie aj dokonale parkovať).
Edukatívno-hedonistický charakter
smart zrazov je už akousi tradíciou, pretože organizátori sa všemožnými krea-
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Milí zákazníci,
pripravili sme pre vás limitovanú ponuku na vozidlá Vito s označením
Special Edition. Špeciálny model sa
týka karosérie KOMBI, slúžiacej predovšetkým na prepravu osôb, a možno si vybrať motorizáciu s označením 113 CDI (100 kW) alebo 116 CDI
(120 kW). Na výber sú dva dĺžkové varianty, Lang alebo ExtraLang.
Balík výbavy Special Edition, ktorý
získavate v cene vozidla, je v hodnote 4 213,20 € s DPH a obsahuje tieto
prvky výbavy: metalízu, automatickú
klimatizáciu TEMPMATIC pre cestujúcich v prednej aj zadnej časti vozidla,
tónované sklá a osvetlenie nástupného schodíka. Ostatné dostupné opcie, resp. výbavy si môžete vybrať podľa vlastného uváženia. Samozrejme,
aj na tento akciový model sa štandardne vzťahuje náš 6-ročný servis do
160 000 km a záruka na 3 roky bez obmedzenia najazdených kilometrov
(s možnosťou predĺženia až na 5 rokov). Dovolili by sme si vás upozorniť,
že platnosť akcie je časovo obmedzená
a pre viac informácií kontaktujte vášho
predajcu alebo navštívte stránku
www.mercedes-benz.sk/VANtastic.
a vašu návštevu.
Tešíme sa na

tívnymi spôsobmi vždy snažia spojiť niečo zaujímavé s tým zábavným. Svedčil
o tom aj sobotný program zrazu. Mohli
by sme ho označiť aj ako súbor aktivít,
ktoré mali otupiť nedočkavosť z blížiacej
sa veľkej spoločnej večernej grilovačky.
Podarilo sa to vďaka návšteve modranskej majoliky a obľúbeným orientačným
pretekom po okolí. Našťastie, počet zablúdených posádok ani miera stratení
výrazne nepresiahli priemer z minulých
stretnutí, a preto sa nakoniec všetci večer
našli, aby spoločne oslávili úspech z dokončenia pretekov.
Prítomní smarťáci sa priebežne počas celého víkendu predbiehali s nový-

mi špekuláciami a dohadmi, ktoré sa
k nim o vývoji nového produktového
portfólia smart dostali. Dlho pri nich,
našťastie, nezostane, pretože nové
smarty predstavia už toto leto. Očká
mohli konečne zažiariť aj tým, ktorí neodolali štvormiestnej verzii smart
forfour a už sa nevedia dočkať, až
budú môcť vymeniť svojho miláčika za
vynovenú verziu.
Do jesenného zrazu to však asi nestihnú, pretože termín ďalšieho smartovania v tohtoročnej sezóne je už teraz stanovený na 26. – 28. september na
Horehroní. Vezmete na výlet svoj smart
aj vy? Sledujte www.smartcars.sk. Ó

ý,
Ján Novotný,
aja
vedúci predaja
kových vozidiel
malých úžitkových
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