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Opel Corsa s bodykitom "Apex"

v podaní Carzone Specials

Ce
ntr
um

Carzone Specials pripravil
kompletný bodykit s označením
"APEX", pozostávajúci z
predného a zadného nárazníka
spolu s bočnými prahmi, práve pre
majiteľov tejto Corsy. Spolu tieto
prvky vytvárajú obdivuhodný
celok, na ktorý by bolo hriechom
sa nepozrieť. Tento bodykit bol
pritom predstavený na jednej
konkrétnej Corse, aby si zákazníci
mohli lepšie predstaviť, ako bude
ich miláčik vyzerať.
Pôvodný predný nárazník tejto
diabolsky červenej Corsy bol
demontovaný a na jeho miesto
prišiel nový, tuningový. Ten je
charakteristický svojim pomerne
veľkým stredovým otvorom,
ktorý sa nachádza hneď pod
maskou chladiča. Tá je pritom
súčasťou tohto nárazníka. Tento
celok tvorený dvoma nad sebou
uloženými otvormi náramne
pripomína čoraz populárnejší štýl
nárazníkov a lá Golf 5 GTI. Čiže
zhora sa zošikmujúce otvory
lakované v inej farbe než
karoséria, prevažne v nejakej
tmavej. Sú pritom vyplnené
čiernym ťahokovom. Po bokoch
nárazníka sú ešte umiestnené dva
otvory, taktiež so šikmým

—

tvarovaním, ktoré už len dotvárajú
ozaj štýlový dizajn tejto prednej
časti auta. Samozrejme slúžia tiež
na prívod chladného vzduchu k
predným kotúčom.
Pri pohľade na tieto Apex bočné
prahy je človeku jasné, že
dizajnéri sa ozaj nešetrili.
Kombináciou rôznych prelisov,
zahnutí a tvarov dosiahli chlapci z
Carzone Specials dokonalý tvar
prahov, ktorý sa ideálne hodí k
tejto krehko vyzerajúcej karosérií
a dodáva tak autu ten chýbajúci
dravý športový nádych.
Poslednou súčasťou tohto
bodykitu je zadný nárazník. Tu
treba podotknúť, že štýl, akým bol
tento nárazník navrhnutý, nie je
často vídaný práve na takýchto
typoch áut. Skôr ho nájdeme
niekde na "japončíkoch", ako
napr. Toyota Supra alebo nejaké
tie BMW. Narážam konkrétne na
spodný difúzor, ak sa to tak dá
nazvať, resp. stredový diel
zadného nárazníka. Ten je
lakovaný do odlišnej farby, ako
karoséria, pričom z neho vykukuje
pár okrúhlych koncoviek výfuku.
Avšak nemyslel som týmto, že to
nevyzerá dobre, práve naopak.
Dodáva autu ten správny šmrnc.
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Autoklin
Seat Leon 1.9TDi, r. v. 12/99,
klíma, 2x el. okná, 4x airbag,
servo, ABS, centrál, rádio.
Cena 255 000,- Sk

Ford Escort Combi 1.4i, r. v.
1997, ABS, servo, centrál, šíber,
2x airbag, rádio, serv. knižka, 2x
el. okná, lyžiny, 140 000 km.
Cena 119 000,- Sk

Ford Mondeo 85kW 2.0DTi, r.
v. 2000, ABS, servo, centrál +
DO, 4x airbag, CD rádio, klíma,
hmlovky, 4x Al disky, el. zrk., 4x
el. okná.
Cena 275 000,- Sk

ul. Keldišová, Košice - Krásna nad Hornádom smer Slanec

Opel Astra Combi 1.6 16V, r. v.
1998, 4x el. okná, klíma, ABS,
servo, rádio, el. okná, el. zrk.,
centrál + DO, 2x airbag.
Cena 195 000,- Sk

Mazda 626 2.0i, r. v. 1997, ABS,
servo, centrál, alarm, el. okná,
el. zrkadlá, 2x airbag, CD rádio,
Al dusky, hmlovky.
Cena 125 000,- Sk

Opel Vectra 1.6 16V, r. v. 1997,
4x airbag, klíma, šíber, centrál
na DO, ABS, servo, 2x el. okná,
hmlovky.
Cena 155 000,- Sk

Renault Megane 1.6, r. v. 1997,
el. okná, el. šíber.
Cena 135 000,- Sk

Opel 1.8i 16V, r. v. 1997, ABS,
servo, centrál, šíber, hand free
sada, Al disky, hmlovky, klíma,
rádio CD, 105 500 km.
Cena 165 000,- Sk

Opel Astra 1.6 16V, r. v. 1998,
ABS, el. zrkadlá, servo, centrál,
4x airbag, 4x el. okná, klíma, Alu
disky, rádio, multifunkčný
volant, 137 000 km.
Cena 199 000,- Sk

Fiat Multipla 1.6i 16V, r. v.
1999, ABS, servo, centrál, 2x el.
okná, 4x airbag, rádio, hmlovky,
cúvací senzor, klíma, Alu disky,
el. zrkadlá, el. sedadlá.
Cena 215 000,- Sk

Renault Twingo 1.2i, r. v. 1997,
centrál + DO, servo, rádio, 2x
airbag, 2x el. okná, el. zrk., Al
disky, odsúvacia strecha,
127 000 km. Cena 89 000,- Sk

Opel Tigra 1.6i 16V, r. v. 1996,
ABS, servo, centrál, 2x el. okná,
klíma, Alu disky, rádio, hmlovky,
130 000 km. Cena 135 000,- Sk

Opel Frontera 2.2DTi, r. v.
1999, servo, centrál, ABS,
klíma, 4x4, 4x el. okná, ŤZ,
rádio, rámy. Cena 380 000,- Sk

Mercedes 300D, r. v. 1996,
ABS, servo, rádio, tempomat,
2x el. zrkadlá, EST, el. okná 4x,
centrál, 4x airbag, el. šíber,
vyhrievané sedadlá, hmlovky,
Alu disky, automat. prevodovka,
173 000 km. Cena 269 000,- Sk

Opel Vectra 1.6i, r. v. 1996,
ABS, servo, centrál, šíber, 2x
airbag, rádio.
Cena 149 000,- Sk
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