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a kil ka dni se zon wa ka cyj -
ny roz pocz nie się na do -
bre. Je śli ur lop spę dza my
w Pol sce, cze ka nas kil ku -
set ki lo me tro wa tra sa nad

mo rze czy w gó ry. Pod róż za gra ni -
cę to już ty sią ce ki lo me trów. Przed
wy ja zdem war to spraw dzić, czy
nasz sa mo chód jest przy go to wa ny
do tak da le kiej wy pra wy, by póź niej
nie oka za ło się, że za miast od po czy -
wać na wcza sach, mu si my spę dzić
wa ka cje w war szta cie.

Od cze go za cząć przy go to wa nia?
Naj pro ściej po je chać do ser wi su,
gdzie fa chow cy do kład nie obej rzą
na sze au to. Zwy kle ta ki prze gląd
kosz tu je od 100 do kil ku set zło tych.
Jed nak Czy tel ni cy „Ga ze ty”, któ rzy
jeż dżą au ta mi pro duk cji ja poń skiej,
mo gą mieć go za dar mo. Wy star czy
wy ciąć ku pon, któ ry w czwar tki (do
25 czer wca) za miesz cza my na stro -

nach po świę co nych mo to ry za cji, zgło -
sić się z nim do fir my SiS Au to przy
ul. Wój tow skiej w Ło dzi. Tam me cha -
ni cy do kład nie spraw dzą sa mo chód,
a w ra zie stwier dze nia uste rek za su -
ge ru ją, co trze ba zro bić.

Je śli nasz po jazd wy pro du ko wa -
no po za Ja po nią, to sze fo wie SiS – Ro -
man Szy mań ski i To masz Smy kacz
– ma ją dla kie row ców kil ka rad:

Po pier wsze i naj waż niej sze
– spraw dzić, czy ma my waż ny do wód
re je stra cyj ny. Co dzien nie sty ka my
się z kil ko ma oso ba mi, któ re ma ją nie -
waż ny prze gląd tech nicz ny. I nie cho -
dzi wca le o man dat, na któ ry się na -
ra ża my, ale o wie le wię ksze stra ty
i kło po ty. Bo w przy pad ku zwy kłej
stłu czki sa me mu mu si my pła cić za
na pra wę aut. Jesz cze go rzej jest w ra -
zie wy pad ku.

Ko lej na spra wa to in ne do ku men -
ty, a więc pra wo ja zdy czy po li sa OC.
Na le ży uwa żać, że by ich waż ność nie
skoń czy ła się w cza sie, kie dy bę dzie -
my w pod ró ży.

Do brze jest zro bić prze gląd tech -
nicz ny, na wet je śli je steś my jesz cze
przed ter mi nem. Zwy kle jest to 15 tys.
ki lo me trów lub rok.

Je śli nie je dzie my do ser wi su, to
przed da le ką wy pra wą po le ca my wy -
mia nę ole ju lub przy naj mniej spraw -
dze nie je go po zio mu. Siar ka za war -
ta w ben zy nie po wo du je, że ja kość
ole ju w cza sie ja zdy po gar sza się,
a wte dy gor sze jest chło dze nie i sma -
ro wa nie sil ni ka. Po za tym filtr już nie
fil tru je, ale prze pusz cza olej.

We dług ba dań Ca stro la co trze ci
sil nik w Eu ro pie bie rze olej w cza sie

ja zdy. Gdy ma my do prze je cha nia kil -
ka set ki lo me trów po au to stra dzie,
jest nie mal pew ne, że zu ży je my olej.
To nie jest nic złe go. Za le ca my jed -
nak, że by w da le ką tra sę za brać ze so -
bą litr ole ju na ewen tu al ne uzu peł -
nie nie bra ku. Nie wol no do pu ścić, że -
by po ziom ole ju spadł w oko li ce mi -
ni mum, bo wiem wte dy je go zu ży cie
jest bły ska wicz ne.

Ko lej ny krok to spraw dze nie po -
zo sta łych pły nów: ha mul co we go,
chłod ni cze go, wspo ma ga nia i do spry -
ski wa czy. Sa me mu mo że my do lać
ten osta t ni, uzu peł nie nie po zo sta łych
po zo staw my fa chow com.

War to spraw dzić, czy w miej scu,
gdzie stoi na sze au to, nie ma wy cie -
ków. Wy jąt kiem jest kli ma ty za cja – wo -
da wy do by wa ją ca się ukła du jest
czymś nor mal nym.

Spraw dzić si łę nad mu chu wen ty -
la to ra we wnątrz sa mo cho du. Je śli
jest słab sza, ozna cza to, że filtr prze -
ciw pył ko wy jest za pcha ny.

Skon tro lo wać ciś nie nie po wie trza
w opo nach, tak że ko le za pa so wym.
W każ dym au cie po win na być na klej -
ka z za le ca nym po zio mem. Je śli jej
nie znaj dzie my, zwy kle ciś nie nie po -
win no wy no sić od 2,2 do 2,4 ba ra. Po -
za tym na le ży skon tro lo wać stan bież -
ni ka opon oraz czy ma my kom plet -
ny ze staw do zmia ny ko ła.

Spraw dzić świat ła i sy gnał dźwię -
ko wy.

Zwró cić uwa gę, czy ma my w sa -
mo cho dzie nie zbęd ne wy po sa że nie,
a więc gaś ni cę i trój kąt, a tak że ap te -
czkę.1

WY SŁU CHAŁ JA RO SŁAW BIŃ CZYK

Z „Ga ze tą” na prze gląd
Od cze go za cząć spraw dza nie sa mo cho du przed wy ru sze niem w dłu gą tra sę? – Od spraw dze nia, 
czy ma my waż ny do wód re je stra cyj ny – mó wią w łódz kiej fir mie SiS, któ ra przy go to wa ła nie spo dzian kę 
dla Czy tel ni ków „Ga ze ty”

Przed wyjazdem na urlop trzeba koniecznie sprawdzić auto
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Uwaga właściciele 
japońskich 
samochodów!
Przygotujcie się na bezpieczne wakacje. 
Wystarczy wyciąć ten kupon, aby skorzystać z bezpłatnego
przeglądu samochodu* w Salonie SiS Auto, 
ul. Wójtowska 4.

*Przegląd obejmuje diagnostykę komputerową 

(ABS, SRS, TRC, VSC, CHECH ENGINE) 

oraz 21 innych testów, do zrealizowania 

od poniedziałku do piątku do 31 sierpnia 2009 r. 

Regulamin akcji dostępny w salonie.

kupon

2807858428065983
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