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utile, nout`]i
Arctic a lansat campania „Descoperă
noua culoare Arctic“, moment ce
marchează intrarea mărcii Arctic de
televizoare pe piaţa românească de
electronice. Noua gamă de televizoare
Arctic
cuprinde
10 modele,
cu diagonale între
37 şi 74
de cm, cu
ecran convenţional
sau plat,
sunet mono,
bifonic sau stereo şi diferite
combinaţii de funcţii. Noile televizoare
Arctic pot fi deja achiziţionate din
magazinele de produse electronice
şi electrocasnice din ţară, la preţuri
ce variază între 4,9 milioane
şi 18,5 milioane de lei.
iNES Internet a lansat la sfârşitul lui
septembrie serviciul de suport
comercial şi tehnic live prin interfaţă
web, atât pentru clienţii proprii, cât şi
pentru clienţi ai altor ISP, în limita
personalului tehnic disponibil online.
Suportul live va putea fi găsit în oricare
dintre paginile site-ului
http://www.ines.ro sau direct la
http://livesupport.ines.ro şi constă
într-un sistem de chat care facilitează
contactul online direct al oricărui
client iNES Internet, cu reprezentanţi ai
departamentului tehnic sau comercial.
Utilizatorul are posibilitatea de a pune
întrebări şi de a primi răspunsuri şi
rezolvări la problemele sale, în timp
real. În plus, o dată încheiată
conversaţia, clientul poate să salveze
transcrierea discuţiei avute cu
reprezentantul iNES, să printeze
conversaţia şi să îşi exprime gradul de
satisfacţie sau insatisfacţie legat
de modul în care i-au fost tratate
problemele în dialogul purtat online.
Noul serviciu se va adresa, în limita
personalului tehnic disponibil, şi
celorlalţi utilizatori de internet, pentru
rezolvarea diverselor probleme
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tehnice minore care ţin
de configuraţii generale ale serviciilor
de acces Internet.
Compania Raiffeisen Leasing
a încheiat, în primele nouă luni,
contracte de finanţare în valoare de
86,8 milioane euro, depăşind
estimările iniţiale pentru întreg anul
2004, de 80 milioane euro, a declarat
preşedintele companiei, Bernd
Kuenzel. Pe ansamblul anului 2003
au fost încheiate contracte în valoare
de 52 de milioane de euro, nivel care
a clasat compania între primele cinci
societăţi de leasing din România.
Profitul net s-a situat la aproximativ
420.000 euro. Directorul de vânzări
al Raiffeisen Leasing, Mihaela
Mateescu, a apreciat că evoluţia
volumului contractelor a fost susţinută,
în mare parte, de reţeaua teritorială
a companiei. Un alt factor a fost
majorarea volumului de finanţări
acordate pentru achiziţii în domeniul
auto, evoluţie consemnată şi la alţi
jucători din piaţă. Ponderea
contractelor pentru autoturisme
a fost de 49% în portofoliul din acest
an, iar camioanele şi vehiculele
comerciale au reprezentat 41%.
Finanţările pentru echipamente
au atins 10% din volumul total.
Altex a început comercializarea unei
mărci exclusive de televizoare,
Teletech. Teletech este fabricat
de către grupul VESTEL, cel mai mare
producător de televizoare din Europa.
În prezent clienţii îşi pot alege între
variantele cu ecran normal sau cu
ecran plat, cu diagonale de la 14”
până la 29”. În viitor, vor fi disponibile
şi sisteme DVD şi Home Cinema,
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tot exclusiv prin reţeaua Altex. Preţul
unui televizor mediu este puţin peste
4 milioane lei, iar clienţii le pot
achiziţiona prin toate sistemele
de rate disponibile în magazine
(BCR, BancPost, Finansbank etc.).
Pinnacle Systems a lansat recent
Studio Plus, varianta îmbunătăţită
a Pinnacle Studio, care aduce
utilizatorilor amatori instrumente
puternice pentru crearea filmelor
şi slideshow-urilor. Pachetul conţine
editare audio şi foto, back-up
pe CD şi DVD, organizer media digital,
şi un fundal verde 152x182 cm pentru
crearea efectului „chroma key“.
Pinnacle Studio Plus înglobează
instrumente puternice ca:
a doua pistă video pentru editare,
efecte Picture-in-picture (PIP),
capabilităţi avansate de slideshow
ce conţin efecte adiţionale precum
îndepărtarea efectului de ochi roşii,
rotaţii şi control pan and zoom
al animaţiei. Pachetul Studio Plus
este disponibil în reţeaua
de magazine Flamingo.

FinansBank România a lansat
trei carduri Visa destinate persoanelor
fizice şi un card adresat firmelor, toate
sub denumirea CardFinans. CardFinans
Visa Classic şi CardFinans Visa Gold
sunt carduri de credit internaţionale
în lei. Utilizatorii unui astfel de card
pot beneficia, pentru tranzacţiile
comerciale efectuate cu aceste
instrumente financiare, de o perioadă
de graţie, fără dobândă,
de până la 30 de zile. Perioada
de creditare este nelimitată,
cu condiţia rambursării lunare minime
de 15% din valoarea totală
a sumei utilizate din creditul acordat.
Rata dobânzii la creditul utilizat
este de 30% pe an.
"
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auto

Dacia
LOGAN
o maşină pentru Europa
Cel mai tânqr membru al
familiei Dacia, modelul Logan, a
fost lansat pe pia]q la \nceputul
lui septembrie. În prima zi de
vânzare, aproximativ 10.000 de
români depuseserq avansul pentru a beneficia de o pozi]ie de top
pe lista vânzqrilor. Acest fapt
reprezintq o consecin]q fireascq
a campaniei sus]inute de promovare a autoturismului, campanie desfq[uratq cu mult \nainte
de lansarea oficialq.
Modelul Logan nu seamqnq
cu nimic din ceea ce a ie[it pânq
acum pe por]ile uzinei de la
Coliba[i. Logan este o ma[inq
ieftinq, dar bine echipatq: aer
condi]ionat, \nchidere centralizatq, radiocasetofon, geamuri electrice. Dacia Logan se fabricq \n 2004
numai la Pite[ti,
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urmând ca \n 2005 sq se fabrice
[i \n Rusia, Maroc [i Columbia,
iar din 2006 \n Iran.

Logan – pas cu pas
Noua grilq a radiatorului, \n
genul celei de la Solenza, [i
noua emblemq a mqrcii, care
este prezentq [i pe capacul portbagajului, sunt semne distinctive
pentru Logan.
Linia lateralq a caroseriei
este \naltq, \n timp ce tqietura u[ii
din spate este mai dreaptq pentru a asigura un acces mai bun \n
interior. Linia portbagajului este
de asemenea \naltq, pentru a
putea oferi un
volum interior suficient.

Logan mqsoarq 4,25 metri
lungime, 1,70 lq]ime, 1,52 metri
\nql]ime [i are un ampatament
de 2,63 metri. Interiorul este
generos, iar pasagerii din
spate au loc suficient. Port-

bagajul are un volum de 510 litri.
Tabloul de bord este \mprumutat
de la Renault Clio, cu iluminare
portocalie. Volanul este aproape
identic cu al modelului Solenza.
Logan este echipat cu airbag
pentru [ofer [i airbag pentru
pasager. Versiunea de top dispune [i de reglaj lombar pentru
scaunul [oferului.
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Variante de motorizare
Logan are pentru \nceput
douq motoare pe benzinq, Euro
4, de 1,6 litri cu o putere maximq
de 90 CP la 5000 rpm, respectiv
1,4 litri/75 CP. În 2005 vor mai fi
disponibile un turbodiesel dCi de
1,5 litri/65 CP [i un motor pe benzinq de 1,6 litri, 16 supape/107
CP. Motorul de 1,4 litri are un
consum mediu de 6,8 litri/100 km,
162 km/h vitezq maximq [i atinge
100 km/h \n 13 secunde. Motorul
de 1,6 l/90 CP consumq \n medie
7,3 litri/100 km, având o vitezq
maximq de 175 km/h [i 11,5
secunde pentru 0-100 km/h.
Ambele motoare folosesc cutia
de viteze cu cinci trepte utilizatq [i
la Renault Laguna II [i Megane II.

Echipări standard
Existq 4 niveluri de echipare:
Ambiance, Preferance, Laureat,
Ambition.
Pre]uri versiuni:
5.700 euro
Ambiance 1,4
6.300 euro
Preferance 1,4
6.700 euro
Preferance 1,6
7.100 euro
Laureate
1,4
7.500 euro
Laureate
1,6
8.000 euro
Ambition
1,6

În plus fa]q de Preferance:
# aer condi]ionat, proiectoare

de cea]q, oglinzi retrovizoare
electrice cu degrivare, computer
de bord, scaun [ofer cu reglare
\n trei pozi]ii, radiocasetofon
codat cu patru boxe de 15 wati.
Logan Ambition costq 8.000
de euro [i are \n plus sistem de
frânare ABS, de la Bosch.

Credit în euro

Ambiance – 5.700 euro
# airbag [ofer
# sistem antidemaraj electronic
# jante de 15 ]oli
# geamuri colorate

Servodirec]ia este op]ionalq
[i poate fi montatq pentru 300 de
euro. Radiocasetofonul este tot
op]ional, are douq boxe [i costq
150 de euro. Vopseaua metalizatq costq \n plus 160 de euro.
Preferance – 6.300 – 6.700
euro, \n func]ie de motorizare
În plus fa]q de Ambiance:
# servodirec]ie, airbag pentru
pasagerul din fa]q, geamuri fa]q
electrice, sistem de \nchidere
centralizatq cu telecomandq,
radiocasetofon cu douq boxe.
Laureate – 7.100 – 7.500 euro,
\n func]ie de motorizare
Noiembrie 2004

Pag. 4

Ghidul cumpqrqtorului inteligent

auto

Cum îmi cumpăr Logan?
RCI, societatea finan]atoare
a grupului Renault, a lansat douq
produse de finan]are, prin credit

Leasing
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sau leasing, destinate exclusiv
achizi]iei modelului Dacia Logan.
Creditul Moderato, derulat
prin BRD – Group Societe Generale, se adreseazq persoanelor

fizice [i poate fi ob]inut \n lei sau
\n euro. Avansul minim este de
15% iar durata de finan]are este
de [apte ani. Dobânda este de
24% pentru creditul \n lei [i de
9% pentru cel \n euro, iar valoarea rezidualq poate fi achitatq
dupq patru, cinci sau [ase ani.
Dupq cel de-al patrulea an,
clien]ii pot returna \n \ntregime
creditul rqmas, fqrq comision de
rambursare anticipatq. Prin intermediul acestui produs, cea mai
ieftinq versiune care va fi comercializatq ini]ial, Ambiance
(5.700 euro), va putea fi achizi]ionatq \n condi]iile achitqrii unui
avans de 35 milioane lei (15% din
valoarea totalq) [i a unei rate lunare de aproape 4,9 milioane lei.

A doua variantq de finan]are,
Modelease, se adreseazq atât
persoanelor fizice, cât [i firmelor
care vor sq cumpere \n leasing
un autoturism Logan, avansul
fiind de cel pu]in 10% pentru to]i
solicitan]ii. În condi]iile achitqrii
unui avans de 15%, clien]ii care
opteazq pentru versiunea
Ambiance
vor plqti o
ratq lunarq
de 83 euro.
Durata
finan]qrii
\n cazul
persoanelor
fizice este
cuprinsq
\ntre unul
[i cinci ani,
valoarea
rezidualq fiind de 25% din valoarea totalq a autoturismului.
Pentru companii, durata
maximq de finan]are este de trei
ani, iar valoarea rezidualq de
20% poate fi achitatq la \nceputul
sau la finalul contractului.
La aceastq modalitate de
leasing, perioada de garan]ie
este de 36 luni pentru oricare
dintre variantele Logan. "
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Cât de mult ţii la maşina ta?
Suntem din ce \n ce mai preten]io[i; când se pune problema
unei noi achizi]ii \ncercqm sq gqsim cea mai convenabilq variantq. La urma urmei e un lucru absolut normal. Cumpqrqtorul român [i-a câ[tigat libertatea de a
alege, iar pia]a are ce oferi.
Autoturismul a devenit pentru români o necesitate, iar de]inerea lui implicq din partea posesorului cheltuieli destul de
semnificative. Sistemele de e[apament se \ncadreazq \n grupa
pieselor de schimb cu o frecven]q de \nlocuire ridicatq. Rolul
lor este de a reduce emisiile de
gaze evacuate [i de a atenua
zgomotul produs, \mbunqtq]ind
astfel performan]ele motorului.
Traseul complet de e[apare
cuprinde amortizorul de zgomot,
toba intermediarq, ]eava de legqturq, catalizatorul, tubul de
coborâre din galerii [i elementele de prindere [i fixare – coliere, tampoane etc.
Posesorii de autoturisme
pot opta pentru produse fabricate \n România sau, cu o diferen]q de pre] semnificativq cauzatq de numele de marcq, pentru produse de import. Pentru a
se alinia la standardele europene [i pentru a fi competitivi pe o
pia]q extrem de concuren]ialq,
unii producqtori români au fqcut

progrese atât la nivel tehnic, cât
[i managerial.
Cu o cotq de pia]q de 53%,
TESS CONEX este cel mai
mare producqtor privat român
de e[apamente, oferind gama
completq pentru autoturismele
[i autoutilitarele marca DACIA.
Toate produsele sunt realizate
conform standardelor tehnice
impuse la nivel interna]ional
cu privire la zgomot [i la presiunea de evacuare a noxelor
[i sunt omologate de Registrul Auto Român. Produsele se
gqsesc \n majoritatea magazinelor de piese auto, fiind recunoscute prin intermediul bulinei
AUTENTIC CONEX.
Numqrul
autoturismelor
Dacia Berlinq fiind \n scqdere,
TESS CONEX [i-a orientat produc]ia cqtre noi repere, introducând \n portofoliul squ [i
e[apamente pentru alte tipuri de
autoturisme: DAEWOO, OPEL
[i SKODA. Pentru a rqspunde
unei categorii cât mai mari de
posesori de autoturisme, aceastq gamq de produse se gqse[te
atât \n varianta din tablq normalq dublu decapatq, cât [i din
tabla aluminizatq, mult mai
rezistentq.
2002 a reprezentat anul \n
care echipa managerialq a societq]ii TESS CONEX a demarat

un proiect amplu de modernizare, investind
sume importante \n
utilaje noi, personal
specializat [i \n implementarea unui
sistem de calitate
recunoscut la nivel
interna]ional. În
prezent, TESS
CONEX este certificatq ISO 9001:
2000 de cqtre
TUV CERT THURINGEN Germania. Pentru
sfâr[itul
lui
2005 este planificatq implementarea standardului TS
16949 – cerin]q impusq
de marii producqtori de
automobile
din \ntreaga
lume. Pe
de o parte,
efectul
acestor investi]ii a
fost vizibil.
Calitatea e[apamentelor CONEX a crescut considerabil, firma fiind
\n prezent \n tratative privind colaborqri cu mari

producqtori
din
industria auto din Fran]a,
Germania [i Cehia. Rqmâne de
vqzut dacq aceste \mbunqtq]iri
vor reu[i sq schimbe mentalitatea consumatorului român
care \ncq pune la \ndoialq calitatea produselor „Fabricate \n
România“. "
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Calculatoare
pentru elevi [i studen]i
Începând cu octombrie 2004 se deruleazq programul guvernamental de acordare a unui ajutor financiar de 200 de euro
destinat tinerilor pentru achizi]ionarea unui
calculator personal nou. Acest proiect a fost
sus]inut \n mod activ, \ncq de la \nceput, de

Portugalia, Fran]a. Programul guvernamental prevede acordarea unei subven]ii de 200
de euro oferitq elevilor [i studen]ilor din
\nvq]qmântul de stat sau particular acreditat,
\n vârstq de pânq la 26 de ani, ale cqror
familii au venituri brute lunare sub 1,5 milioane lei pe membru de familie. Prin
ordinul ministrului Educa]iei [i Cercetqrii, din numqrul celor \nscri[i pânq \n
prezent sunt valida]i 24.300 de beneficiari. Lista nominalq a beneficiarilor va
fi publicatq \n Monitorul Oficial al României, Partea IV.

Procedura de achiziţionare

cqtre Varujan Pambuccian, pre[edintele
Comisiei de IT&C din Camera Deputa]ilor, [i
de cqtre Asocia]ia Producqtorilor [i Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informa]iei [i Comunica]iilor. Scopul acestui program \l reprezintq facilitarea accesului tinerilor la tehnologia informa]iei. Acest tip de program reprezintq deja o practicq la nivel european, programe similare derulându-se de
mai mul]i ani cu succes \n ]qri precum Italia,
Ungaria, Marea Britanie, Suedia, Spania,
Noiembrie 2004

Ministerul Educa]iei [i Cercetqrii,
prin intermediul institu]iilor de \nvq]qmânt, va da tinerilor eligibili un
cupon valoric nominal securizat.
Tinerii se pot prezenta la orice agent
economic care comercializeazq sisteme
IT [i pot achizi]iona calculatorul \n baza
cuponului \n original. Diferen]a de pre]
care depq[e[te contravaloarea ajutorului financiar va fi achitatq de cqtre
cumpqrqtor, iar \n cazul \n care furnizorul acceptq ea poate fi plqtitq [i \n
rate. Calculatorul astfel achizi]ionat trebuie sq fie nou, sq respecte configura]ia
minimq impusq de lege (procesor minim

de 1,6 Ghz, memorie RAM minim 128 Mb,
hard-disk minim 40 Gb, toate celelalte componente fiind la alegere) [i sq fie \nso]it de
un certificat de garan]ie pe o perioadq de 24
de luni de la data comercializqrii. Beneficiarii
au obliga]ia ca \n termen de o lunq de la data
primirii cuponului sq meargq la magazinele
specializate pentru a-[i achizi]iona calculatorul. În caz contrar, cuponul \[i pierde valabilitatea. În termen de 5 zile de la data achizi]ionqrii calculatorului beneficiarul trebuie sq
depunq o copie a facturii [i a procesului-verbal de predare-primire la institu]ia de \nvq]qmânt de la care a primit cuponul. Calculatorul nu poate fi vândut timp de trei ani, iar
ajutorul de 200 de euro se acordq o singurq
datq unei familii. "
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Internet prin
„Astral OnLine“
Compania Astral Telecom
a lansat la sfâr[itul lui septembrie un nou pachet de abonamente pentru conectarea la Internet, destinat persoanelor fizice. „Astral OnLine“ include o
vitezq dublq de conectare, tarif
unic de instalare [i trafic inclus
\n func]ie de abonament. „Astral OnLine este unul din principalele noastre produse [i, prin
urmare, am redefinit abonamentele [i am introdus unul
nou, am dublat viteza de la 128
la 256 kb/s, am diminuat tariful
de instalare la 20 dolari, ceea
ce reprezintq o reducere de
peste 50%, [i am majorat traficul inclus cu pânq la 500%“, a
declarat Dinu Malacopol, director executiv al Departamentului
Internet & Data din cadrul Astral Telecom. „Astral Online“ include patru abonamente de conectare la Internet de mare vitezq (Start, Trafic, Hobby [i
Nelimitat) [i este disponibil \n
re]elele companiei din localitq]ile Alba Iulia, Bacqu, Bistri]a,
Brqila, Bucure[ti, Buzqu, Cluj,
Constan]a, Curtea de Arge[,
Gala]i, Ia[i, Mangalia, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc,
Ploie[ti, Suceava [i Zalqu.
Pentru varianta „Start“, utilizatorul va plqti 12 dolari/lunq
pentru 1,5 GB trafic, \n timp ce
op]iunea „Trafic“ va asigura 3,5 GB trafic la un tarif
de 19 dolari/lunq. La un
pre] de 24 dolari/lunq,
„Hobby“ include 1 GB trafic
[i acces nelimitat la Internet
\ntre orele 19.00 [i 7.00, de
luni pânq vineri, [i \ntre orele
0.00 [i 24.00, \n zilele de
sâmbqtq [i duminicq. Ultima
op]iune, „Nelimitat“, este tarifatq cu 29 dolari/lunq [i asigurq
utilizatorului trafic nelimitat.
Toate abonamentele includ [i
un cont de e-mail gratuit. "
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Un pas \nainte \n
fotografie –
HP R507

HP a lansat, recent, noua
camerq digitalq HP Photosmart
R507. Având doar mici diferen]e
fa]q de fratele mai mare, R707,
noul R507 va aduce acelea[i
avantaje [i facilitq]i, pqstrând
acelea[i peforman]e [i aceea[i
calitate \naltq.
Având o rezolu]ie de 4,1 MP
(megapixeli), fotografiile realizate pot fi cu u[urin]q imprimate pe
formate de pânq la dimensiunea
unui A3. Zoom-ul optic de 3x,
completat de cel digital de 7x,
\mpreunq cu lentilele Pentax,
oferq cea mai bunq calitate a
imaginii pe care v-a]i putea-o

dori de la o camerq din aceastq
clasq. Tehnologiile HP Real Life
sunt prezente [i \n noul Photosmart R507, oferindu-vq aceea[i experien]q \n utilizare. Dintre acestea, amintim HP Adaptive Lighting, care
vq scute[te
de grijile
legate de
pozi]ionarea aparatului fa]q de
sursa
de
luminq ambientq [i de
\ncadrarea peisajului sau a

personajelor, modul de fotografiere panoramic sau HP Photo
Adviser, care analizeazq pozele
[i sugereazq modalitq]i de \mbunqtq]ire a tehnicii de fotografiere. Noua
camerq beneficiazq de acelea[i accesorii
op]ionale ca
\ntreaga gamq R, printre
care: sta]ia
de docare,
setul de \ncqrcare
rapidq, acumulatori suplimentari
[i husq de piele. "

Performanţă la dimensiuni reduse – Vaio X505
Sony a lansat recent un nou model de notebook, numit Vaio X505.
Dimensiunile sale sunt
impresionante: lungime
256 mm, lq]ime 208
mm, \nql]ime 21,9 mm
\n spate [i doar 9,7
mm \n fa]q. X505 are
o greutate de 825
grame. Toate aceste dimensiuni \l plaseazq
pe primul loc \n
clasamentul celor mai
u[oare notebook-uri. Carcasa este

construitq din fibrq de carbon. Ca [i configura]ie,
X505 are un procesor Intel Pentium M (Centrino) la
1,1 GHz, memorie 512 MB DDR, hard-disk de 20
GB. În pachet este livratq unitatea DVD RW
externq, ce se conecteazq prin port USB. Din punctul de vedere al conectivitq]ii, Sony X 505 este dotat
cu 2 porturi USB, firewire, carduri de re]ea fqrq fir
(wireless lan) [i Memory Stick. Toate aceste componente [i tehnologii au putut fi integrate \n X505
datoritq plqcii de bazq de dimensiuni ultrareduse,
care are dimensiunile unui minidisk. Segmentul
cqruia se adreseazq acest produs este cel al oamenilor de afaceri care au mult de cqlqtorit [i care au
nevoie \n mod special de o portabilitate ridicatq, dar
[i de o conectivitate foarte bunq. Sony Vaio X505
este disponibil \n re]eaua magazinelor Flamingo [i
costq 3199 euro fqrq TVA. "
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Şoricelul cu laser
Primul mouse
bazat pe tehnologia
laser este disponibil
acum [i pe pia]a româneascq. Realizat
de cqtre Logitech,
mouse-ul
laser
MX1000 este considerat cel mai performant mouse la
ora actualq.
S e n zorul optic,
care \nlocuie[te clasicul LED
al mouse-ului optic obi[nuit,
recep]ioneazq imagini ale suprafe]ei de lucru
mult mai detaliate [i cu un contrast mai
mare, \nregistrându-se un plus de precizie.
Combina]ia dintre laser [i senzorul MX are
drept rezultat apari]ia unui mouse dintr-o

nouq genera]ie, capabil sq lucreze cu precizie superioarq pe aproape orice suprafa]q.
Pentru transmisia wireless cu PC-ul,
MX1000 folose[te tehnologia FAST RF.
Comparativ cu modelele anterioare, se
poate trimite o cantitate dublq de date, coordonatele fiind deci retransmise de douq ori
mai rapid. MX1000 devine astfel un mouse
fqrq fir care comunicq la fel de rapid ca [i un
mouse clasic (cu fir), reac]ionând
la fiecare mi[care a
bra]ului. Sursa dispozitivului este o
baterie Li-Ion,
re\ncqrcarea
realizânduse prin intermediul unui
dock-station.
Acest mouse poate fi folosit luni \ntregi

fqrq re\ncqrcare. Roti]a de scroll este multidirec]ionalq, permi]ând scroll vertical [i orizontal. În plus, existq un buton de navigare
rapidq „Cruise Control”, foarte util \n navigarea prin pagi-nile Web de mari dimensiuni,
o apqsare a butonului \nlocuind defilarea
unei pagini. Mouse-ul beneficiazq \n partea
lateralq stânga de 3 butoane programabile.
Logitech MX 1000 este disponibil \n re]eaua
magazinelor lamingo, la pre]ul de
4.048.380 lei, incluzând
TVA. "

SINGURA REVISTĂ DESPRE VIN DIN ROMÂNIA
tel.: +4 021 311.31.55 ! fax: +4 021 315.91.60
http://vinuri.ziua.ro ! e-m
mail: cezar@ziua.ro ! vali@ziua.ro
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Se aproprie sqrbqtorile de iarnq. Un
moment prielnic pentru vise [i planuri.
Oricine î[i imagineazq un revelion de vis,
alqturi de cei dragi, eventual într-oo sta]iune
frumoasq, de munte, cu multq zqpadq – care
mai e farmecul sqrbqtorii, când stai la ora[ [i
în noaptea de Crqciun n-aai vqzut un fulg de
nea? Oamenii, în general, î[i plqnuiesc din
timp momentul magic al nop]ii dintre ani.
Cautq [i comparq din timp oferte ale

Revelionul
mai scump în România!

agen]iilor de turism, pentru a alege cea mai
frumoasq, dar în acela[i timp cea mai convenabilq, destina]ie.
Anul acesta, însq, cei care doresc sq
petreacq revelionul în altq parte decât acasq,
vor avea mari surprize. Majoritatea românilor
au ca primq op]iune Valea Prahovei –
Sinaia, Predeal, Poiana Bra[ov. Unde în altq
parte po]i sq petreci un revelion minunat,
atâta vreme cât e[ti convins cq, din cauza
pre]urilor mari, nici nu se pune problema sq
pleci din ]arq? Însq realitatea contrazice
aceastq prejudecatq. În acest an, revelionul
la Salzburg, în Austria, sau în Antalya costq,
în mod nefiresc, mult mai pu]in decât
revelionul la Poiana Bra[ov.

Oferte
interne şi externe
Agen]ia Ali Baba pune la dispozi]ia
clien]ilor interesa]i o ofertq vastq de programe pentru revelion. În afara destina]iilor
exotice (Tailanda, Tenerife, Seychelles), la
Ali Baba existq oferte pentru Antalya,
Noiembrie 2004
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Istanbul sau Kusadasi. De exemplu, o
excursie de 6 zile, între 30 decembrie [i
4 ianuarie, cu cazare la hotel de 5 stele
(Venezia Palace), transport cu avionul, costq
558 de euro de persoanq. Pachetul include
transport cu cursq charter, transfer aeroporthotel-aaeroport, „all inclusive” (trei mese pe
zi incluse, gustqri între mese [i bquturi
de origine localq, de asemenea incluse)
[i asisten]q turisticq. Nu sunt incluse taxele de aeroport [i securitate, taxa de vizq –
10 USD, cina festivq de revelion, obligatorie
[i asigurarea medicalq (aproximativ 250.000
de lei). În schimb, copiii pânq la 12 ani beneficiazq de cazare gratuitq.
În acela[i timp, tot la Ali Baba existq
o ofertq pentru Poiana Bra[ov – Hotel Sport,
4 stele. Aici, o camerq pentru 6 zile costq
1.175 euro, în condi]iile în care într-oo camerq
pot sta douq persoane, iar un apartament
costq, tot pentru 6 zile, 1.350 de euro.
Pachetul include demipensiune (2 mese pe
zi) [i cina festivq de revelion, însq nu include
transportul pânq la Poiana Bra[ov.

1 noapte Sibiu), transport cu autocarul pe
întreg circuitul, 3 cine la Salzburg, cinq festivq de revelion.
În Predeal, pe de altq parte, pute]i
închiria, tot prin Agen]ia Paralela 45, camere
în Vila 36, la pre]ul de 60 de euro pe noapte.
Pentru o excursie de aceea[i duratq ca
aceea la Salzburg (27 decembrie – 4 ianuarie) ve]i plqti, a[adar, 540 de euro, în
condi]iile în care pachetul nu con]ine transport, masq [i nici cina de revelion. Vila, situatq pe drumul de la pârtia din Predeal spre
Cabana Cioplea, are o capacitate de
5 camere, dispuse pe douq niveluri. Fiecare
camerq are televizor prin cablu, iar vila dispune de o micq bucqtqrie cu frigider unde vq
pute]i prepara masa.
A[adar, unde facem revelionul anul acesta?

Salzburg sau Predeal?
Pagina de internet a Agen]iei Paralela 45
con]ine foarte multe oferte de revelion, atât
în România, cât [i în strqinqtate. De exemplu, o excursie în aceastq perioadq
(27 decembrie – 4 ianuarie) la Salzburg
costq 495 euro [i 990.000 lei de persoanq.
Pachetul include: 8 nop]i cazare cu mic
dejun (1 noapte Timi[oara, 1 noapte Viena,
4 nop]i zona Salzburg, 1 noapte Budapesta,
Pag. 13
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actualitate

Bancomate pentru şoferi

Raiffeisen Bank a instalat primele
bancomate „drive in“ din România, \n parcarea restaurantului McDonald’s Otopeni [i
\n sta]ia OMV Turzii din Cluj-Napoca.

Bancomatele permit
extragerea de
numerar direct din
autoturism,
scurtând mult din
timpul alocat
eliberarii cash-ului
pentru de]inqtorul
de card
(parcarea ma[inii
[i deplasarea
cqtre aparat).
Parteneriatul dintre
Raiffeisen Bank [i
re]ele McDonald’s
[i OMV intrq \ntr-o
nouq etapq de dezvoltare prin instalarea
acestor ATM-uri „drive in“, primele din
România. Bancomatul „drive in“ cântqre[te
peste o tonq [i are un metru [i jumqtate

\nql]ime. Ecranul, tastatura [i locul pe unde
sunt livra]i banii sunt pozi]ionate \n a[a fel
\ncât pot fi accesate direct din autovehicul.
{oferul opre[te ma[ina lângq aparat,
introduce cardul [i ridicq numerarul
parcurgând etapele obi[nuite pentru
o astfel de opera]iune. Raiffeisen Bank
inten]ioneazq sq instaleze pânq la sfâr[itul
acestui an \ncq 50 de bancomate clasice
[i \ncq unul de tip „drive in“. "

Mobilul, agent bancar
Connex [i Raiffeisen Bank anun]q extinderea serviciului
myBanking cu noi func]ionalitq]i. Utilizatorii myBanking beneficiazq
de acum de urmqtoarele servicii: Transfer Intra [i Inter Bancar,
ATM \n zonq [i Bancq \n zonq.
Cu ajutorul serviciului Transfer Intra
Bancar, utilizatorii myBanking pot face
transferuri, direct de pe telefonul mobil,
cqtre alte conturi deschise la Raiffeisen
Bank. Transferul Inter Bancar,
oferit \n premierq pe pia]a româneascq,
permite utilizatorilor myBanking
sq efectueze transferuri de la conturile
Raiffeisen cqtre conturile oricqrei
alte bqnci. Transferul Inter [i Transferul
Intra Bancar sunt disponibile atât \n ]arq, \n aria de acoperire a
re]elei Connex, cât [i \n roaming. Noile facilitq]i sunt valabile
exclusiv pentru conturile \n lei. "

Dobânzi mai mici la Altex
Dobânda creditelor acordate
de BCR pentru bunuri de consum cumpqrate din re]eaua de
magazine Altex a fost diminuatq,
luna trecutq, cu trei puncte, la
21,9% pe an. Parteneriatul dinNoiembrie 2004

tre BCR [i distribuitorul de produse electronice [i electrocasnice prevede cq durata maximq
a creditelor este de cinci ani, iar
dobânda este fixq pe toatq
perioada de creditare. "
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eveniment

PlazaRomânia
la început de drum

Plaza România, al doilea mall din
Bucure[ti, a fost deschis la 29 octombrie.
Valoarea totalq a fondurilor alocate pentru
acest proiect se ridicq la circa 45 milioane de
euro, a declarat Ali Ergun Ergen, directorul
general al Anchor Grup, proprietarul complexului. „Dacq estimqrile noastre sunt
corecte, a[teptqm un numqr de 15 milioane
de vizitatori anual \n Plaza România. Cred
cq pentru \nceput complexul va atrage un
numqr de vizitatori destul de mare ]inând
cont de noutatea pe care o va oferi. În timp,
pia]a se va stabiliza“, a precizat Ergen. Plaza
România este situat \n zona pasajului

Lujerului [i are o suprafa]q de 100.000 de
metri pqtra]i. Mall-ul con]ine aproximativ 160
de magazine, printre firmele care au \nchiriat
cele mai mari suprafe]e numqrându-se
supermarketul Gima – 6.000 metri pqtra]i,

Movieplex Cinema – 6.000 metri pqtra]i,
Amusement Center – 3.000 metri pqtra]i,
Diverta – 3.000 metri pqtra]i, Altex – 2.000
metri pqtra]i, Zara – 2.000 metri pqtra]i [i
Athlete’s Foot – 1.000 metri pqtra]i. "

Cumpărături din fotoliu
A trecut vremea cozilor interminabile la produse esen]iale.
Acum, la modq sunt cumpqrqturile
la hypermarket. Zilnic, oamenii iau
cu asalt hypermarket-urile, încarcq cqrucioarele [i apoi portbagajele ma[inilor cu tot felul de produse, de la cele alimentare la electrice [i electronice, îmbrqcqminte
sau mobilq.
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Avantajul cumpqrqturilor la
hypermarket sunt evidente: pre]urile sunt mai mici decât în magazinele obi[nuite [i gqse[ti tot ceea
ce cau]i într-un singur loc, nemaifiind astfel nevoie sq alergi la o
mul]ime de magazine pentru a
gqsi ceea ce î]i trebuie.
Totu[i, hypermarket-urile
au [i dezavantaje. În general, sunt situate la
marginea ora[ului, iar
dacq n-ai ma[inq e
foarte greu sq î]i faci
proviziile pentru o
sqptqmânq, de
exemplu, la
un astfel
de magazin. Pentru cq e
incomod
sq te deplasezi
pânq la hypermarket,
dar e [i mai
incomod sq te
întorci în-

cqrcat de saco[e [i plase, cu
mijloacele de transport în comun.

Hypermarket... online
Mai nou însq a devenit mult
mai comod sq cumperi de la
hypermarket-urile virtuale. În loc
sq petreci ore întregi la Cora, la
Carrefour sau la Metro, te a[ezi
comod în fa]a calculatorului [i
comanzi tot ceea ce î]i trebuie. Nu
poate dura mai mult de 10-15
minute, plqte[ti cu card, direct pe
pagina de internet a hypermarket-ului virtual, sau plqte[ti la
livrare, toate produsele î]i vin
acasq, iar tu, cumpqrqtorul, ai
economisit timp, alergqturq, eforturi [i nervi. La un astfel de hypermarket gqse[ti ceea ce cau]i, în
general la pre]uri asemqnqtoare
cu cele din magazinele reale.
Un astfel de magazin virtual,
dedicat cumpqrqturilor din fotoliu,
este MarketOnline (www.marketonline.ro). Aici, cumpqrqtorul
gqse[te peste 100.000 de produse, de la alimente, bquturi [i
]igqri pânq la electronice, aparate

medicale, îmbrqcqminte, mobilq
sau produse pentru autoturisme.
Spre deosebire de alte hypermarket-uri virtuale, la MarketOnline se
poate plqti electronic cu orice tip
de card, inclusiv cu card de debit.
De asemenea, se poate plqti [i
cash, la livrarea produselor. Comanda trebuie sq fie de minim 1
milion de lei, iar transportul gratuit,
este disponibil deocamdatq numai
în Bucure[ti. Produsele comandate sunt livrate în trei intervale
orare: comenzile depuse noaptea
sunt livrate la prima orq a dimine]ii,
comenzile de diminea]q sunt
livrate pânq la prânz, iar produsele comandate de-a lungul zilei sunt
livrate seara. Odatq primitq comanda, clientul va verifica starea
[i func]ionalitatea (când este
cazul) [i termenul de garan]ie,
semnând la sfâr[it documenta]ia
înso]itoare. Produsele care nu
corespund calitativ (defect de
ambalaj, transport defectuos etc.)
vor fi returnate, iar MarketOnline
va deduce contravaloarea acestora din suma totalq de facturat. "
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