AUTO

Salonul de la Geneva sfidează criza

Între 7 şi 17 martie 2013 va avea loc ”salonul auto al primăverii”,
după cum mai este supranumit Salonul Auto de la Geneva. Un
eveniment care speră să aducă din nou speranţa în lumea auto
europeană, lovită grav de criză. Cea de-a 83-a ediţie a salonului
auto elveţian se va desfăşura sub egida ”inovaţiei şi respectului
faţă de mediul înconjurător”, deci se anunţă o pleiadă de noutăţi
ecologice.

T

ot la Geneva, în avanpremiera deschiderii oficiale, pe 4 martie,
va fi decis modelul câştigător al premiului Maşina Anului 2013
în Europa. 66 jurnalişti din domeniul auto, reprezentând Asia,
Europa, America de Nord, Rusia precum şi alte părţi ale lumii, au selectat,
prin vot secret, cele zece finaliste: Audi A3, Land
Rover Range Rover, Mazda6, Mazda
CX-5, Mercedes-Benz A-Class,

Peugeot 208, Porsche Boxster / Cayman, Scion FR-S / Subaru BRZ /
Toyota GT 86 / Toyota 86, Volkswagen Golf, Volvo V40. La categoria
„Maşina cea mai performantă din lume”, alegerea se va face dintre: Aston
Martin Vanquish, Audi RS 5, BMW M6 Coupe / Convertible, BMW
M 135i, Ferrari F12 Berlinetta, Mercedes-Benz SL 63 AMG, MercedesBenz SLS AMG Roadster, Porsche Boxster / Cayman, Renault Clio
Sport, Scion FR-S / Subaru BRZ / Toyota GT 86 / Toyota 86.

Ce a pregătit Dacia?

După înnoirea gamei Logan şi Sandero şi lansarea noilor Dokker şi
Lodgy în 2012, Dacia continuă pe această cale şi a pregătit două surprize.
Dacă la precedenta ediţie de la Geneva a fost lansat noul MPV Dacia
Lodgy, nici acum producătorul
româno-francez nu se
dezminte. Dacia Germania
a dezvăluit pe Facebook
că vor fi lansate două noi
modele, speculându-se că
este vorba despre noua
generaţie Logan MCV
(sau Sandero MCV?), un
break revizuit şi actualizat
la noile tehnologii, alături
de versiunea facelift a SUVului Dacia Duster. Duster a trecut
de 400.000 unităţi vândute de când a
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