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utile, nout`]i
Motor multifuncţional de la
Stihl. Compania Stihl
România comercializează
motoare multifuncţionale
Stihl MM55, pentru
îngrijirea grădinii care
permite ataşarea simplă şi
rapidă la un echipament de
bază dotat cu motor pe
benzină, a unor dispozitive
care permit efectuarea mai
multor tipuri de activităţi în
grădină. Acestea permit
aerisirea solului,
îndepărtarea muşchiului şi
curăţarea gazonului,
precum şi prelucrarea
diferitelor tipuri de sol,
măturarea frunzelor, a
nisipului sau a zăpezii de pe
alei. Motorul se
comercializează la un preţ

de 15.840.000 de lei, fără
accesorii. Accesoriile care
i se pot ataşa sunt: aerisitor
pentru gazon RL-MM,
dispozitiv pentru
îndepărtarea muşchiului
MF-MM, freză pentru
prelucrarea solului BF-MM,
grapă BK-MM, perie
măturătoare KB-MM
şi valţ de măturat KW-MM.
Stihl România este
subsidiară a Andreas
Stihl AG&Co., unul
dintre cei mai importanţi
jucători pe piaţa
mondială a motouneltelor
şi a uneltelor pentru
grădinărit şi lider
mondial pe piaţa
motoferăstraielor.
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Electrolux ne purifică aerul.
Vânzările de electrocasnice
Electrolux au înregistrat o
creştere de doar 15% în
2004, ajungând la 125 de
milioane de euro, din cauza
înăspririi condiţiilor de
creditare pentru populaţie.
În 2003, cifra de afaceri
obţinută de Electrolux
România a fost de 105
milioane de euro, cu 180%
mai mult faţă de 2002.
Potrivit Electrolux,
productivitatea fabricii din
Satu Mare a crescut cu 9,5%
faţă de 2003. Investiţiile
realizate în 2004 la fabrica
de aragazuri au totalizat 4,5
milioane euro, fondurile
fiind folosite pentru
extinderea capacităţilor de
producţie, protecţia
mediului înconjurător şi
dezvoltarea de noi
produse. Unitatea din
România vizează exclusiv
producţia de aragazuri,
produsele fiind destinate
atât pieţei interne cât şi
celei externe. Compania a
lansat recent în România şi
gama de produse
Electrolux Oxygen, aparate
ultrasilenţioase, cu design
deosebit, cu capacităţi
îmbunătăţite de colectare a
prafului, cu filtrare
superioară – toate aceste
inovaţii menite să ne facă o
viaţă mai uşoară şi mai
sănătoasă. Este vorba de
aspiratoare fără emisii de
praf şi aparate de purificare
a aerului.
Un an de L’Oreal
Professionnel în România.
Aniversarea unui an de
prezenţă în România a
Diviziei L’Oreal
Professionnel a fost
marcată prin lansarea noii
game a vopselei pentru păr
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Majirel, în prezenţa
stilistului Shuki Zikri, unul
dintre artiştii de seamă ai
lumii. Spectacolul a
prezentat „la lucru“ pe
oaspetele de onoare Shuki
Zikri, cotat drept unul
dintre primii cinci stilişti ai
lumii, ales recent printre cei
mai influenţi 100 de oameni
ai planetei. De altfel,
spectacolul a început,
pentru mulţi bucureşteni
aflaţi în trafic pe Calea
Victoriei, cu prezenţa unui
Rolls Royce de culoare
vişinie, cu număr de UE,
condus de un personaj
necunoscut. Zikri şi-a
dezvăluit identitatea în
spectacolul L’Oreal, când a
spus invitaţilor cunoscutei
firme de cosmetice că
„Schimbarea e putere.
Lumea în jurul nostru se
schimbă mereu. Eu nu doar
tund, coafez. Creez. Caut
scânteia şi îi dau şansă să
vină la lumină“. După un an
de prezenţă pe piaţa
românească, L’Oreal
Professionnel alătură
cunoscutelor mărci precum
Matrix şi Kerastase Paris
noua gamă Majirel.
Imprimantă Konica Minolta
magicolor. Konica Minolta
Business Solutions Romania
îşi extinde gama de
imprimante laser color
high-end din seria 5400,
cu noua magicolor 5440DL.
Noua imprimantă are o
viteză de imprimare de
până la 25 de pagini pe
minut, A4 monocrom sau
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color. În plus, oferă şi
funcţii noi cum ar fi Direct
Photo Print – printarea
fotografiilor direct de pe
camera foto, compatibilă
PictBrodge, fără intervenţia
PC-ului. Începând din acest
an, cu noile sale imprimante
laser color, Konica Minolta
caută să abordeze toţi
utilizatorii, oferind o gamă
cât mai variată de funcţii şi
beneficii, cum ar fi
reducerea costurilor de
întreţinere, creşterea
productivităţii
şi a
fiabilităţii.
Imprimanta
va fi
disponibilă
în România
din martie 2005 şi
este echipată standard cu
un set complet de
consumabile. Acestea
pot fi înlocuite ulterior
separat pe fiecare culoare
cu cartuşe de capacităţi
de 6.000 sau
12.000 de pagini în funcţie
de necesităţile
fiecărui utilizator.
Expoziţii Romexpo.
Continuând o tradiţie veche
de 15 ani, Complexul
Expoziţional Romexpo –
Bucureşti organizează,
în perioada 6–9 aprilie,
grupul de expoziţii din
domeniul medical
ROMMEDICA –
ROMPHARMA – ROMOPTIK
– BURSA DE SERVICII
MEDICALE – ROMESTETICA.
Aproape concomitent,
în perioada 7–10 aprilie,
va avea loc,
în Pavilionul 1 al
Complexului Expoziţional
Romexpo, cea de-a XIII-a
ediţie a Târgului Naţional
de Turism. "
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Construcţia de locuinţe noi
poate stopa creşterea preţurilor
Pia]a imobiliarq din România
continuq sq fie dominatq de o
cerere mare de locuin]e [i de o
ofertq redusq [i slabq din punct de
vedere calitativ. Aceastq situa]ie,
alqturi de cre[terea veniturilor [i
deschiderea bqncilor cqtre popula]ie prin acordarea de credite
ipotecare, a determinat, \n ultimii
ani, cre[terea explozivq a pre]urilor,
nejustificatq având \n
vedere calitatea fondului locativ. Astfel,
un apartament \n
centrul Bucure[tiului
a ajuns sq rivalizaze
ca pre] cu o casq cu
3-4 camere pe pqmânt. În plus, orice
schimbare a intervenit \n plan economic,
politic sau social
cu un cât de mic
impact asupra
pie]ei imobiliare a
fost exploatatq la
maximum [i a sqltat,
nejustificat, pre]urile.
A[a s-a \ntâmplat \n
2003, la trecerea
pre]urilor din dolari \n
euro, iar apoi fluctua]iile
valutare au contribuit, de
asemenea, la majorarea valorilor
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la care au fost \ncheiate tranzac]iile imobiliare. Mai nou, având
\n vedere aprecierea leului \n
raport cu euro [i dolarul, vânzqtorii
solicitq din ce \n ce mai des pre]uri
\n lei pentru locuin]e [i terenurri,
\nsq „\nghe]ate“ la un curs de
aproximativ 40.000 lei/euro, \n
condi]iile \n care \n prezent cursul

rire“ a integrqrii europene. Se
pare, \nsq, cq cererea nu mai acceptq noi scumpiri la apartamentele de bloc, pe de o parte pentru
cq acestea devin din ce \n ce mai
pu]in accesibile, [i, pe de altq parte, datoritq expansiunii construc]iilor noi, la pre]uri mai mari, care
\nsq au un raport pre]-calitate superior. De altfel, la \nceputul acestui an cei mai mul]i cumpqrqtori de
pe pia]a bucure[teanq au reac]ionat \n masq la preten]iile vânzqtorilor [i au refuzat sq \ncheie tranzac]ii, fapt care reprezintq un prim

pentru locuin]ele cu douq camere.
La polul opus se aflq zona Unirii,
unde tranzac]iile sunt \ncheiate la
sume de peste 80.000 de euro, \n
cazul unitq]ilor locative cu douq
camere. Media pentru un apartament de douq camere se situeazq
\n jurul valorii de 40.000 de euro
(peste 550 de euro pe metru
pqtrat). {i asta \n condi]iile \n care
existq oferte de vile la acela[i pre]
pe metrul pqtrat. În func]ie de suprafe]e, facilitq]i, amplasament,
finisaje [i costurile cu terenul, locuin]ele din ansamblurile reziden]iale
sunt vândute \n general la sume
cuprinse \ntre 50.000 euro [i
150.000 euro.

Impact are un proiect
pentru 5.000
de locuinţe noi

euro
se
\nvârte \n jurul a 36.000
lei. În plus, \n sensul cre[terii pre]urilor a ac]ionat [i eterna „acope-

semn al educqrii
celor care cumpqrq sau vând
apartamente.
În Bucure[ti, cele mai ieftine
apartamente sunt disponibile \n
cartierele Giurgiului [i Rahova, la
pre]uri minime de 25.000 de euro

În aceste condi]ii, reprezentan]ii companiilor care activeazq \n
domeniul construc]iilor de locuin]e
considerq cq singura solu]ie pentru rezolvarea problemei locative
din România o reprezintq continuarea construiriii de locuin]e noi,
concuren]a fiind singura for]q care
poate stopa cre[terea nejustificatq
a pre]urilor. În acest sens, compania Impact a anun]at cq va dezvolta, \n perioada urmqtoare, un
Aprilie 2005
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proiect de 5.000 de locuin]e \n
Bucure[ti, cu o valoare de pia]q
estimatq la 500 de milioane de
euro. „Proiectul va fi format din
[ase complexuri reziden]iale, care
totalizeazq o suprafa]q de 100120 de hectare, \n cele [ase sectoare ale Capitalei“, a declarat
pre[edintele firmei, Dan Ioan
Popp, \n cadrul Târgului Privat de
Vile, care s-a desfq[urat la
jumqtatea lui martie. Complexurile vor cuprinde atât vile
individuale, cât
[i apartamente
\n vile, cu
douq-trei
sau patru
camere.
„Loca]ia este
confiden]ialq,
pentru cq am
deforma distrugqtor pia]a. Pre]ul terenului \n zonq
ar cre[te de douq-trei ori“, a explicat pre[edintele Impact. De asemenea, el a men]ionat cq municipalitatea ar trebui sq se implice
\n reabilitarea spa]iilor publice din
aceste ansambluri. Compania
inten]ioneazq sq contracteze credite bancare pentru finan]area
proiectului, o parte a sumelor urmând sq provinq de la clien]ii interesa]i. „Suprafa]a totalq a proiectului este de 1.200 de hectare. Tot
terenul este proprietate privatq, iar
ca sursq de finan]are vom apela
atât la credite bancare, cât [i la
resurse publice“, a precizat Popp.
Potrivit reprezentan]ilor Impact, \n
cazul \n care compania va beneficia de sprijin total din partea municipalitq]ii, proiectul ar putea fi
finalizat \n trei ani, iar, \n caz contrar, beneficiarii locuin]elor ar
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putea intra \n posesia acestora
abia peste cinci ani.

Vile
la preţul unui
apartament
din centrul capitalei
Târgul Privat de Vile a fost
organizat la jumqtatea lui martie
de World Trade Center Bucure[ti
[i Impact SA [i [i-a

propus sq
expunq oferta de
locuin]e celor interesa]i de o
achizi]ie \n acest domeniu. Pentru
orice companie care activeazq \n
domeniul imobiliar, Târgul Privat
de Vile a reprezentat o oportunitate de promovare a serviciilor
oferite [i posibilitatea de a
cunoa[te clien]i, concuren]i,
parteneri de afaceri [i de a afla noi
modalitq]i de dezvoltare a propriei
afaceri. Timp de patru zile,
expozi]ia gqzduitq de World Trade
Plaza s-a transformat \ntr-un adevqrat ansamblu reziden]ial, populat cu oferte de locuin]e, financiarbancare, solu]ii tehnologice [i
materiale de construc]ii.
În cadrul Târgului, compania
Impact a venit cu o noutate –
vilele Freedom, care pot
fi modelate dupq
preferin]a

clientului. Pornind de la o structurq
standard simplq, prin jocuri de volume, viitorul proprietar \[i poate
dimensiona spa]iul interior al construc]iei [i poate schimba imaginea exterioarq a casei. Astfel, la
o suprafa]q construitq de 180 de
metri pqtra]i, \n vechea formulq,
suprafa]a utilq se reducea la 128
de metri pqtra]i, iar, \n baza noului
concept, la aceea[i suprafa]q construitq, suprafa]a utilq poate sq
ajungq la 150 de metri pqtra]i. În
aceste condi]ii, pe aceea[i structurq se câ[tigq 22 de metri pqtra]i,
adicq o camerq mai mare decât
sufrageria unui apartament
obi[nuit. Vilele se construiesc \n
comuna Voluntari, amplasamentul pe
care comp a n i a
Impact construie[te
deja vilele Junior, Prestige [i
Deluxe. Pre]urile variazq \ntre 15
[i 19 milioane de lei pe metru
pqtrat construit (1.500-1.900 lei
noi) pentru vilele Junior, care au o
suprafa]q utilq cuprinsq \ntre 80 [i
100 de metri pqtra]i. Pentru o vilq
Freedom, cumpqrqtorul plqte[te
\ntre 19 [i 22 de milioane de lei pe
metru pqtrat construit (1.9002.200 lei noi), suprafa]a utilq
ajungând la 150 de metri pqtra]i.
Vilele Prestige costq \ntre 22 [i 25
de milioane de lei/metru pqtrat
construit (2.200-2.500 lei noi),
suprafa]a utilq variind \ntre 80 [i
200 de metri pqtra]i, iar pentru vilele Deluxe, cu
suprafa]q
utilq

cuprinsq \ntre 150 [i 400 de metri
pqtra]i, clientul plqte[te \ntre 27 [i
35 de milioane de lei pe metru
pqtrat construit (2.700-3.500 lei
noi). Pre]ul plqtit pentru o vilq contruitq de compania Impact include
[i terenul pe care este construitq
casa. Aceste tipuri de vile sunt
construite atât \n Bucure[ti cât [i
\n Constan]a, Oradea, Ploie[ti, [i
pe viitor se vor dezvolta astfel de
proiecte \n Bra[ov, Sibiu, Cluj [i
Timi[oara.
Compania Romfort a prezentat la Târgul de vile ansamblul reziden]ial Salcia, amplasat pe [oseaua Pipera-Tunari, pe malul lacului. Ansamblul cuprinde 24 de
case de locuit [i o clqdire administrativq. Primele case din acest
complex sunt gata \n aprilie,
proiectul urmând sq fie finalizat
pânq la sfâr[itul acestui an.
Casele sunt personalizabile [i
sunt de douq tipuri: parter, etaj [i
mansardq, cu suprafa]a cuprinsq
\ntre 300 [i 350 de metri pqtra]i
construi]i [i subsol, parter, etaj [i
mansardq cu suprafa]a construitq
de pânq la 514 metri pqtra]i.
Pre]urile variazq \ntre 230.000 de
euro [i 450.000 de euro. Potrivit
reprezentan]ilor companiei, locuin]ele sunt predate la cheie, iar
pre]ul include [i terenul cu toate
utilitq]ile.
Oferta Energico Holding la
Târg
cuprinde
ansamblul
reziden]ial Giule[ti, care cuprinde
atât vile individuale, cât [i apartamente de douq [i trei camere [i
garsoniere \n vile. Pre]urile pornesc de la 60.000 de euro pentru
un apartament cu douq camare, la
105.000-110.000 de euro pentru o
vilq individualq de 153 de metri
pqtra]i construi]i pânq la maximum 140.000 de euro pentru o vilq de 200-300 de
metri pqtra]i cu tot cu
teren. "
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Asiguraţi-vă locuinţa
Pentru fiecare familie, locuin]a
[i bunurile pe care le achizi]ioneazq pentru a-[i asigura confortul de
fiecare zi reprezintq investi]ii importante, \nsq \n cele mai multe
cazuri se mizeazq doar pe noroc
atunci când vine vorba de protec]ia casei. Foarte pu]ine locuin]e din
România sunt asigurate [i, dintre
acestea, majoritatea au fost achizi]ionate sau construite cu ajutorul
unui credit ipotecar, caz \n care
asigurarea locuin]ei este obligatorie. Aceastq situa]ie este cauzatq,
pe de o parte de credin]a românului cq „mie nu mi se poate \ntâmpla“, dar [i de o slabq informare cu
privire la ofertele societq]ilor de
asigurqri, majoritatea posesorilor
de locuin]e considerând o poli]q
de asigurare „un lux“ pe care nu
[i-l pot permite. Situa]ia este, \nsq,

cu totul alta. În primul rând, „paza
bunq trece primejdia rea“, iar \n al
doilea rând costul nu este greu de
suportat. Spre exemplu, la BCR
Asigurqri, pentru o locuin]q de
100.000 de euro cu bunuri de
5.000 de euro asigurarea pentru
toate riscurile costq 240 de euro
pe an. Pentru aceea[i situa]ie, la
societatea Allianz-}iriac, prima
anualq de asigurare variazq \ntre
200 [i 250 de euro, \n func]ie de
zona de risc seismic \n care se
gqse[te locuin]a. Asigurarea compenseazq cheltuielile impuse de
repararea sau \nlocuirea bunurilor
avariate, distruse sau pierdute.

Cum se alege
asigurarea potrivită?
Recomandarea asigurqtorului
este sq se asigure locuin]a [i ane-

xele sale, inclusiv bunurile din
acestea. Astfel, prin poli]a de asigurare este oferitq o acoperire extinsq asupra pagubelor ce pot
afecta toate bunurile asiguratului.
Oferta cea mai potrivitq, care sq
asigure maximumul de protec]ie
cu cele mai mici costuri se alege
studiind ofertele companiilor din
domeniu sau discutând cu prieteni
sau cuno[tin]e care au informa]ii
despre subiect. Compania de asigurare se alege \n func]ie de notorietatea sa, de soliditatea financiarq [i de bunul renume câ[tigat pe
pia]q, de modul \n care \[i trateazq
clien]ii. Dupq ce s-a ales compania [i produsul (asigurarea) cele
mai potrivite, asiguratul trebuie sq
citeascq cu aten]ie contractul de
asigurare din care fac parte integrantq poli]a, condi]iile [i anexele,

Exemple de calcul pentru asigurarea unei locuinţe pe o perioadă de un an
cu toate riscurile incluse
Suma asig.

Compania
– clqdirea – 50.000 euro
– bunuri – 3.000 euro
– clqdire – 100.000 euro
– bunuri – 5.000 euro
– clqdire – 150.000 euro
– bunuri – 10.000 euro

BCR Asigurqri
prima
fran[iza*
122 euro
240 euro
370 euro

Allianz – }iriac
prima
fran[iza
110-130 euro

2% pt. cutremur
0,5% alte riscuri

200-250 euro

tarife
fqrq fran[izq

330-380 euro

*Fran[iza este partea din daunq suportatq de asigurat.
Cotele de primq sunt negociabile [i se definitiveazq dupq efectuarea inspec]iei de risc [i completarea cererii chestionar.
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pentru a [ti cu exactitate care sunt
obliga]iile contactuale ale asigurqtorului, \n cazul apari]iei unei situa]ii care implicq plata unei despqgubiri ca urmare a producerii
unui eveniment nefericit asupra
locuin]ei [i bunurilor asigurate.

Ce riscuri acoperă o poliţă
de asigurare a casei?
Poli]a de asigurare a locuin]ei
acoperq, \n general, riscurile de
incendiu, trqsnet, explozie, cqderea aparatelor de zbor [i a unor
corpuri din acestea, lovirea de
cqtre vehicule rutiere, cutremur,
inunda]ii, efecte directe ale ploii toren]iale, furtunq, grindinq, uragan,
vijelie, prqbu[ire, alunecare de
teren, greutatea stratului de zqpadq, inunda]ii provenite de la vecini,
avarii accidentale ale instala]iilor
de apq, canal sau \ncqlzire centralq, revolte, greve, terorism, vandalism, inclusiv spargerea geamurilor, furtul prin efrac]ie sau acte
de tâlhqrie. Suma asiguratq se
stabile[te de cqtre asigurat, reprezentând valoarea de \nlocuire, \n
cazul producerii riscului asigurat,
sau valoarea de pia]q (pre]ul de
pe pia]a localq care se poate
ob]ine \n urma unei tranzac]ii imobiliare efectuate \n condi]iile unei
pie]e imobiliare echilibrate). "
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Piese auto necorespunzqtoare \n târgul Vitan
Inspectorii Registrului Auto Român (RAR)
au dat amenzi de aproximativ 150 milioane de
lei, \n urma unei ac]iuni de control desfq[urate
\n târgul de produse auto Vitan din Capitalq, \n
colaborare cu Primqria Sectorului 4 [i Autoritatea Na]ionalq pentru Protec]ia Consumatorilor. Potrivit RAR, cele mai frecvente abateri
constatate au vizat comercializarea echipamentelor [i pieselor auto necertificate, neomologate,
fqrq documente de atestare a calitq]ii (declara]ii
de conformitate, certificate de garan]ie), comercializarea echipamentelor [i pieselor auto fqrq
documente de \nso]ire, prin care sq se poatq
stabili identitatea producqtorului, comercializarea produselor auto, fqrq marcaj de

securizare, fqrq a fi inscrip]ionate sau, dupq
caz, fqrq a fi precizat numqrul certificatului de
conformitate [i numele organismului care a
efectuat certificarea, precum [i comercializarea
unor componente auto falsificate sau recondi]ionate sub marca unor producqtori consacra]i, \n ambalaje originale, fqrq a purta marcajul de securizare al Registrului Auto Român. În
aceastq situa]ie au fost identificate produsele:
bieletq direc]ie, pivo]i, capete de barq. Dintre
societq]ile la care s-au identificat abateri, RAR
men]ioneazq: SC AG Viitorul Com Serv, SC
Elan Cimimpex SRL, SC Greman 95 Exim, SC
Pasaro SRL, SC Leonardo Com Auto Service,
SC Winer Group. "

Centru Volvo
la Cluj-Napoca
Volvo România, reprezentan]a
Volvo Truck Corporation, a deschis la
Cluj-Napoca un complex cu o suprafa]q
totalq de 14.000 de metri pqtra]i, investi]ia fiind de 2,5 milioane de euro. Prin
intermediul noii unitq]i vor fi vândute camioane noi [i rulate, fiind asigurate
suportul financiar aferent, servicii de
\ntre]inere [i repara]ii, contracte de service, consultan]q [i asigurqri. Atelierul
service va acorda asisten]q clien]ilor
Volvo din zonq, dar la serviciile unitq]ii
pot apela [i camioanele de aceea[i marcq aflate \n tranzit. Spa]iul include 12
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posturi de lucru [i o linie destinatq diagnosticqrii [i reglqrii sistemelor de frânare
[i de direc]ie, care va fi pregqtitq pentru a
furniza servicii de inspec]ie tehnicq periodicq (ITP). În cadrul complexului vor
func]iona, de asemenea, un depozit de
piese de schimb [i o spqlqtorie, care
urmeazq sq fie finalizatq \n cursul acestui
an. Noul centru este situat la ie[irea din
Cluj-Napoca, \n apropierea viitoarei autostrqzi Transilvania. Strategia de dezvoltare a companiei vizeazq deschiderea de
noi spa]ii \n marile centre economice din
România. "

Logan-ul de 5.000 de euro
nu se va lansa \n acest an
Compania Dacia nu va mai lansa \n acest an versiunea
de 5.000 de euro a modelului Logan, cea mai ieftinq versiune
urmând sq rqmânq Dacia Logan 1,4 MPI Ambiance, de
5.800 de euro. „Logan este un succes cu gama actualq de
versiuni. Nu sim]im nevoia sq introducem o versiune sub cea
actualq de intrare \n gamq, pentru cq aceasta ar avea un
nivel de echipare foarte sqrac“, a declarat noul director comercial al companiei, Jean Michel Sicre. Oficialul Dacia a
adqugat la argumentele pentru ca Dacia sq nu introducq \n
acest an o versiune de 5.000 de euro pentru Logan [i actualul curs leu/euro. Dacia Logan se vinde \n prezent, \n lei, cu
circa 10% mai pu]in decât la momentul lansqrii pe pia]q \n
septembrie 2004, a precizat directorul comercial al Dacia.
Reprezentantul companiei a mai men]ionat cq, \n toamnq, va
fi lansatq o versiune Diesel pentru Logan, „pentru care pre]urile nu au fost \ncq stabilite, dar vor fi atractive“, iar spre
sfâr[itul lui 2006 – o versiune combi, care va avea un pre]
mai ridicat decât berlina. De la lansarea Logan, \n septembrie 2004, acest model a cunoscut un debut comercial excelent, cu aproximativ 50.000 de unitq]i vândute [i comandate
\n România [i la export. |n 2005, Dacia va continua dezvoltarea vânzqrilor o datq cu comercializarea Logan \n 35 de
]qri. Pentru acest an, Dacia vizeazq vânzqri de 15.000 de
vehicule Logan \n Europa Occidentalq. "
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Selgros aduce primqvara
În sfâr[it, dupq o iarnq grea, se vqd
primele semne ale primqverii. Este momentul în care se reiau multe activitq]i întrerupte
din cauza vremii.
Multe unitq]i turistice, hoteluri, restaurante, terase, atât de pe litoral, din zona de
munte a ]qrii, dar [i din Bucure[ti, încep sq
se pregqteascq pentru noul sezon estival
care se apropie. Curq]enie, igienizare, renovare, sunt cuvinte la ordinea zilei pentru proprietarii [i administratorii acestor loca]ii.
{i în acest an magazinele Selgros sunt
pregqtite cu oferte bogate de materiale de
construc]ii pentru amenajqri interioare [i
exterioare, de la chituri [i vopsele de toate
felurile, la parchet [i lambriuri, accesorii,
unelte [i scule într-o gamq largq, la pre]uri
extrem de atractive. Personalul din raioane
stq în permanen]q la dispozi]ia clien]ilor cu
informa]ii [i consultan]q.
{i pentru amenajarea teraselor [i grqdinilor, Selgros vq pune la dispozi]ie materiale [i scule de grqdinqrit, semin]e, puie]i [i buta[i dintr-o gamq largq de plante [i pomi
fructiferi.

Pag. 9

Raionul detergen]i oferq cea mai completq gamq de articole de curq]enie [i detergen]i profesionali, la pre]uri imbatabile.
Mai mult, orice cumpqrqtor se poate
convinge cq are ce alege din cele peste
35.000 de articole din toate raioanele, astfel
încât sq-[i poatq face toate cumpqrqturile
într-un singur loc, economisind astfel timp
pre]ios.
Programul magazinelor, zilnic de la 6.00
la 22.00, iar duminica de la 8.00 la 22.00,
permite [i celor mai ocupa]i clien]i sq ne
viziteze. În plus, ei [tiu cq au pe cine conta
în cazul în care apare o nevoie neprevqzutq
– Selgros le stq mereu la dispozi]ie.
Primqvara vine [i în parcarea Selgros!
La intrarea în fiecare magazin a fost amenajatq o terasq la care se pot servi delicioase
produse la grqtar, din vestita carmangerie
proprie, la pre]uri promo]ionale, înso]ite de o
bquturq rqcoritoare sau de o halbq de bere
rece. Despre calitatea [i prospe]imea produselor servite aici nici nu mai are rost sq
pomenim. Clien]ii magazinelor Selgros le
cunosc [i profitq de ele zilnic.

{i asta nu e tot, primqvara e abia la
început. Selgros pregqte[te clien]ilor sqi noi
surprize [i oferte promo]ionale în perioada
urmqtoare, pentru to]i cumpqrqtorii inteligen]i.

Adrian Dragomir
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shopping

Utilaţi-vă bucătăria
Oferta de pe piaţă în domeniul produselor electrocasnice
este extrem de variată şi, uneori, timpul nu ne permite
deplasarea la fiecare magazin în parte pentru a studia preţurile
şi caracteristicile produselor. Vă prezentăm în continare
câteva oferte de produse electrocasnice şi locaţiile
din care vi le puteţi procura.

Maşină de spălat vase Indesit – Magazinele Altex
15.199.000 lei (1.519,9 lei noi)
Dimensiuni (IxLxA) cm
Nr. programe
Nivele de temperaturq
Conectare
Consum apq (l)
Consum energie (kW)
Clasa de energie
Nivel zgomot (dB/A)
Interior din
Culoare
Nr. seturi
Co[uri reglabile

85x65x45
5
5
la apq rece
14
0.81kWh
A
50-55
inox
alb
8
da

Aragaz Zanussi – Magazinele Domo
5.699.000 lei (569.9 lei noi)
Nr. ochiuri
Dimensiuni (IxLxA)
Culoare
Cuptor
Grill
Rotisor
Aprindere electricq
Iluminare cuptor
Timer
Capac

4
85x50x50 cm
alb
pe gaz
pe gaz
da
da
da
da
metalic

Friteuză Philips – Magazinele Flanco
1.979.000 lei (197,9 lei noi)
Putere
1900 W
Con]inut ulei
1,8-2,0 l
Capacitatea co[ului
1,0 kg
Termostat reglabil
da
Pozi]ie de scurgere a uleiului din co[
da
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Maşină de spălat rufe
cu încărcare verticală Whirlpool – Magazinele Domo
11.799.000 lei (1.179,9 lei noi)
Vitezq maximq de centrifugare (rpm)
Vitezq variabilq de centrifugare (rpm)
Capacitate (kg)
Material cuvq
Dimensiuni (IxLxA) cm
Volum tambur (l)
Clasa performan]q spqlare
Clasa eficien]q energeticq
Consum energie (kW/h)
Nr. programe
U[a mare (diam. 30 cm)
Deschidere u[q
Design
Termostat reglabil
Func]ie \ncqrcare la jumqtate
Func]ie clqtire intensivq
Func]ie stop clqtire
Func]ie fqrq centrifugare
Func]ie spqlare rapidq
Func]ie spqlare economicq
Sistem de distribuire uniformq a \ncqrcqturii
Sistem anti-[[ifonare
Sistem anti-sspumq
Sistem de siguran]q pentru copii
Sistem de amortizare a vibra]iilor

600
nu
5kg
duraprop
90x40x60
42
A
A
0,95
15
nu
90 grade
soft
da
nu
nu
da
da
da
da
da
da
da
da
da

Frigider cu două uşi Zanussi – Magazinele Altex
8.999.000 lei (899,9 lei noi)
Dimensiuni (IxLxA) cm
140x54.5x60
Culoare
alb
Capacitate totalq netq (l)
234
Capacitate netq frigider (l)
186
Capacitate netq congelator (l)
44
Numqr compresoare
1
Mod de decongelare
manualq
Consum energetic
0.78Kw/24h
Clasa de energie
A
U[i
reversibile
Rafturi
ajustabile
Picioare
reglabile
Design
Opaline
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Primăvara ne scoate
mai des din casă şi ne duce
tot mai mult cu gândul
către vacanţa de vară.
Vă prezentăm câteva
produse absolut necesare
într-o călătorie.

Plecăm la drum
Aparat foto digital Kodak –
Magazinele Domo

Cameră video Sony – Magazinele Domo
16.999.000 lei (1.699,9 lei noi)

5.399.000 lei (539,9 lei noi)

Zoom optic
Zoom digital
Display color
Focusare manualq
Copiere u[oarq
Efecte de imagine
Telecomandq

Senzor
CCD 3,2 Megapixeli
Rezolu]ie
maximq 2080x1544
Zoom digital
3x
Posibilitate de filmare
da
Ie[ire
A/V
Memorie internq
16MB
Mediu de stocare
SD/MMC
Display
color TFT 4 cm
Interfa]q USB

20x
990x
LCD 2.5“
da
da
8
da

Laptop Gericom – Magazinele Altex
29.999.000 lei (2.999,90 lei noi)
Procesor
Intel Mobile Celeron 1.5GHz
Display
15’’TFT
Memorie RAM
256MB
Hard Disk
40Gb
Unitate opticq
DVD/CD-RW
Placq video
integratq
Placq de sunet
integratq
Placq de re]ea
integratq
Fax-m
modem
integrat
Sistem de operare
XP Home Edition

Telefon Nokia – Magazinele Altex
3.299.000 lei (329,90 lei noi)
Banda
Dimensiuni
Greutate
Timp convorbire/standby
Camerq
Afi[aj grafic
Bluetooth
Sunete polifonice
Accesorii
Cod produs
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Telefon mobil Motorola – Magazinele Altex
6.899.000 lei (689,90 lei noi)

900/1800
107x46x21
92
4,5h/400h
nu
monocrom
nu
da
radio FM
NO2300

Banda
Dimensiuni
Greutate
Timp convorbire/standby
Camerq
Afi[aj grafic
Bluetooth
Sunete polifonice
Cod produs

900/1800/1900
86x45x25mm
92g
5,5h/225h
nu
65k
nu
da
M0V180
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Inox [i ceramicq...

...strqlucire [i modernism
Firma Inox Bucure[ti a lansat recent seturi
speciale pentru cafea [i capuccino, alcqtuite din
cea[cq de por]elan, tqvi]q pqtratq de inox, \n ton
cu noile tendin]e \n materie de accesorii pentru
masq, [i o baghetq de amestec tot din inox. De
asemenea, compania a lansat seturile pentru
spaghetti compuse din patru furculi]e [i patru
linguri, conceptual diferite ca formq, cu mânere
din ABS colorate sau din inox [i o piesq pentru

Set spaghetti
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servit colectiv. Toate produsele prezentate constituie patent interna]ional, compania Inox
având drept de produc]ie [i comer].
Înfiin]atq \ncq din 1937, firma Inox Bucure[ti
oferq clien]ilor sqi o gamq diversq de articole din
o]el inoxidabil – denumit frecvent [i simplu inox.
Produsele variazq de la tacâmuri simple [i decorate cu aur de 24 de karate, cu multiple utilitq]i
(masq pe[te, desert), la tqvi, fructiere, untiere,
concepute cu un design modern.
Toate lan]urile de hypermarket-uri comercializeazq, \ncq de la intrarea pe
pia]a româneascq de retail produsele
firmei Inox, acestea fiind realizate din
inox alimentar de cea mai bunq calitate.
Pe lângq produse de uz casnic,
compania fabricq [i comercializeazq
[i produse \n domeniul sqnqtq]ii –
confec]ii metalice (paturi, noptiere,
dulapuri cu u[i batante sau culisante), \n domeniul industriei alimentare
[i procesqrii cqrnii – confec]ii metalice (mese de lucru cu blat din polipro-

Set cafea ºi capuccino

pilenq sau inox, tqvi, dulapuri cu u[i culisante [i
sertare, rafturi, chiuvete din inox, cqrucioare
pentru transport etc.) [i \n domeniul construc]iilor ambientale [i industriale – confec]ii metalice (balustrade, elemente de decor, recipien]i
etc.) Mai nou, firma poate executa, la cerere,
amenajqri ambientale pentru magazine [i spa]ii
comerciale concepute din inox [i sticlq, \n domeniul hotelier (amenajarea completq a liniei
reci a bucqtqriilor profesionale), mobilier pentru
birouri [i sqli de conferin]q [i componente neutre din o]el inoxidabil pentru sta]ii de benzinq.
Produsele sunt realizate din o]el inoxidabil alimentar, firma oferind gratuit clientului asisten]q
pentru gqsirea solu]iei tehnice eficiente. "
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Calculatoarele Davio se impun pe pia]q

Gama de calculatoare Davio,
produsq de Complet Electro
Serv, firmq a Grupului ALTEX, a
reu[it \n doar trei luni de la

lansare, sq se impunq pe pia]a
româneascq de profil, totalizând
\n ultimul trimestru al anului trecut
peste 24.000 de unitq]i vândute.
În afarq de computere, sub brandul Davio se mai regqsesc notebook-uri, monitoare CRT [i TFT,
medii de stocare, periferice [i
conecticq PC. Având \n vedere
rezultatele ob]inute, Gabriel Jitaru, directorul general al Complet

Electro Serv, prognozeazq o
dublare a produc]iei la calculatoarele Davio pentru acest an [i o
cre[tere a cifrei de afaceri a firmei
cu 60%. Calculatoarele Davio
satisfac toate tipurile de utilizatori,
oferind \ncepqtorilor calculatoarele Starter, Camarad, pentru
utilizatorii de aplica]ii office – calculatoarele Office, Expert, pentru
pasiona]ii de jocuri [i aplica]ii mul-

timedia – calculatoare Navigator,
Force, Gamer, 007 [i, nu \n ultimul rând, pentru cei care doresc
sq aibq un calculator performant
– calculatoare Mirage [i Belaggio.
În plus, Davio [i BitDefender au
\ncheiat un parteneriat, prin
crearea BitDefender Davio Edition, produs special care rqspunde nevoii de securitate a cumpqrqtorilor calculatoarelor Davio. "

RCS a lansat DTH Digi TV
Operatorul de cablu Romania Cable
Systems (RCS) a lansat recent un nou sistem de transmisie a programelor TV bazat pe
tehnologia digitalq DirectToHome (DTH),
care este disponibil, contra-cost, pentru orice
consumator de televiziune indiferent de locul
\n care se aflq. Serviciul, promovat sub denumirea de Digi TV, este o conexiune TV digitalq direct prin satelit, independentq de
solu]iile clasice de distribu]ie a posturilor de
televiziune (de tip televiziune prin cablu),
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care este func]ionalq \ncq din decembrie
anul trecut. Platforma Digi TV oferq \n prezent abona]ilor sqi 42 de posturi de televiziune, grupate \n trei pachete. Reprezentantul Digi TV, Ionu] Tarcea, a declarat, \n cadrul
evenimentului de lansare, cq RCS inten]ioneazq sq introducq \n curând [i un pachet de
posturi special pentru zonele cu popula]ie
maghiarq numeroasq. Accesarea serviciului
Digi TV se poate face prin achizi]ionarea sau
\nchirierea de la RCS a unui kit de instalare,
care constq \ntr-o antenq de satelit,
un decodor (sau set top box) [i un
smart card Digi TV. Costurile pentru
achizi]ionarea kit-ului se ridicq la 95
de dolari, iar pentru \nchirierea lui,
un dolar pe lunq. Echipamentele pot
fi ridicate de la sediul RCS sau trimise prin po[tq, iar instalarea lor
dureazq câteva zile. De asemenea,
accesarea serviciului presupune [i
\ncheirea unui contract \ntre furnizorul de servicii digitale [i abonat,
taxa de abonament fiind de 5,25 de
dolari pentru pachetul de bazq (32
de posturi) [i 6,95 de dolari pentru
pachetul extra. "

Servicii noi de
la Orange
Compania Orange România a lansat \n
martie douq noi servicii – Grup Mesaje
Scrise [i SIM Agenda Back-up, cu ajutorul
cqrora abona]ii \[i pot pqstra \n siguran]q o
copie a numerelor din agenda telefonului [i
pot comunica rapid via SMS cu un grup de
prieteni sau parteneri de afaceri. Serviciul
Grup Mesaje Scrise oferq clien]ilor posibilitatea de a trimite mesaje scrise simultan mai
multor persoane, atât de pe telefonul mobil
cât [i de pe web, fqrq costuri suplimentare,
ci la tariful obi[nuit al unui mesaj scris cqtre
fiecare dintre destinatari, conform planului
tarifar ales. Serviciul SIM Agenda Back-up
oferq o metodq simplq [i sigurq de a salva
numerele de telefon de pe cartela SIM pe
serverul Orange \n condi]ii de siguran]q [i
confiden]ialitate. Acesta poate fi folosit atât
pe telefonul mobil, cât [i pe web, [i oferq
clien]ilor posibilitatea de a-[i recupera datele
din agendq, atunci când este nevoie fqrq a
mai pierde timpul [i evitând neplqcerea de a
le reintroduce manual. "
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Turismul de shopping

Cqlqtoriile \n strqinqtate pentru cumpqrqturi au \nceput sq devinq o practicq tot mai popularq
pentru un segment \n cre[tere de
turi[ti români, destina]iile alese de
ace[tia diversificându-se \n ultimii
ani, o datq cu cre[terea veniturilor
[i a preten]iilor privind calitatea
produselor. Potrivit lui Mircea Drqghici, secretar general al Asocia]iei Na]ionale a Agen]iilor de Turism (ANAT), aproximativ 7.50010.000 de români pleacq anual
din ]arq pentru cumpqrqturi. Ei
cheltuiesc \n medie 1.000-1.500
de euro pentru cumpqrqturi, la
care se adaugq pre]ul pachetului
turistic \n sine (drum [i cazare/masq), care variazq
\ntre 200 de euro [i 1.100
de euro. Pentru turi[tii
români, cele mai populare
destina]ii pentru shopping
sunt Turcia (Istanbul),
Emiratele Arabe Unite –
Dubai, China, Marea
Britanie (Londra), Fran]a
(Paris), Grecia, Polonia
(Var[ovia), Austria (Viena), Italia (Milano), Ungaria (Budapesta), SUA
(New York) [i Thailanda.
Perioadele de cqlqtorie
alese variazq \n func]ie de
loca]ie [i sunt determinate
de clasicele reduceri de
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pre]uri practicate de marile magazine. Ele sunt cuprinse \n principiu
\ntre octombrie [i martie ale anului urmqtor. Astfel, excursiile la
Dubai sunt cqutate mai ales \ntre
12 ianuarie [i 12 februarie, Istanbulul este foarte popular la sfâr[itul lui februarie [i \nceputul lui
martie, \n timp ce cumpqrqturile la
Viena sunt ideale \n perioada sqrbqtorilor de Crqciun. „Cred cq
aceastq pia]q se va dezvolta cu
un ritm anual de 10%-15%,
cre[tere sus]inutq mai ales de
scqderea pre]ului la transport [i
cazare“, este de pqrere directorul
firmei Cormoran Prod, Cornel Gqinq. Aceastq pqrere este \mpqr-

tq[itq [i de directorul executiv al
agen]iei CMB Travel, Roxana Bqlcescu, care estimeazq o cre[tere
de 20% a numqrului de români
care vor cqlqtori \n strqinqtate
pentru cumpqrqturi \n acest an.
„Din ce \n ce mai mul]i români din
categoria clasei de mijloc [i peste
considerq perioadele de reduceri
o bunq investi]ie. Cred cq suma
minimq alocatq pentru cumpqrqturi \ntr-o astfel de excursie este
de 500 de euro. Imagina]i-vq \nsq
cq po]i sq-]i iei o garderobq pe un
an întreg [i atunci pre]urile la care
ne raportqm sunt de-a dreptul
convenabile“, a adqugat Bqlcescu.
De[i nu existq o delimitare
perfectq \ntre destina]iile externe
din punct de vedere al produselor, clien]ii fideli ai cumpqrqturilor \n strqinqtate preferq deja
anumite ora[e pentru un anumit
tip de shopping. De exemplu,
Madridul este cunoscut ca destina]ie de cumpqrqturi pentru
\ncql]qminte ieftinq [i de calitate,
Milano este capitala modei masculine, Amsterdam este preferat
mai ales pentru cizme. |n materie
de electronice, Germania [i
Dubaiul sunt deja destina]ii clasice, \n timp ce Istanbulul este
ideal pentru cei care doresc sq cumpere pielqrie.
„Brazilia este binecunoscutq pentru pre]urile deosebit de mici la pietre
pre]ioase, iar Malaiezia
pentru pre]urile la produsele electronice [i \mbrqcqminte, cu 40%-50%
sub cele din Europa“, a
adqugat directorul CMB
Travel. O destina]ie interesantq, dar mai greu accesibilq din cauza vizei,
este New York, un ora[
faimos [i pentru reducerile masive la electronice
[i \mbrqcqminte. "

De Paşte,
în Delta Dunării
Jumqtate din cele 400 de locuri
oferite de Pa[te de cele 37 de
pensiuni ale Asocia]iei Na]ionale
de Turism Rural, Ecologic [i
Cultural (ANTREC) s-au ocupat
deja. „Noi sperqm ca [i celelalte
locuri sq fie ocupate \n perioada
7-10 aprilie, la Târgul Na]ional
de Turism, cu atât mai mult cu
cât anul acesta este primul \n
care, \n cadru organizat, oferim
programe specifice Sfintelor
sqrbqtori pascale“, a declarat
Silviu Gheorghe, pre[edintele
ANTREC. El a mai spus cq
principalele puncte de atrac]ie
oferite de pensiunile turistice de
Pa[te sunt vizitele \n pqdurea
Letea, \n zonele sqlbatice ale
deltei, la colibele pescarilor,
precum [i plimbqrile de
agrement, \n condi]iile \n care
pescuitul \n perioada
respectivq este interzis.
Potrivit aceleia[i surse,
costul unui pachet de servicii
complet \ntr-o pensiune
de trei margarete, cinci zile
este de 139 de euro. "
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