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Takto
dostanú
zabraÈ
pneumatiky
na trati
Rely
Akropolis
Tento rok si na‰li s Pernillou ãas aj na sobá‰

Syn Oliver je v aute ako doma

V¯VOJ MAJSTROVSKEJ SEZÓNY
Rally Monte Carlo Petter je sklaman˘ po havárii na 5. RS
·védsko
Nie úplná spokojnosÈ s pneumatikami, ‰ieste miesto
v cieli, strata 2’19“10 na víÈaza Grönholma
Turecko
„Táto sezóna sa nezaãína dobre“, povedal Petter po tureckej súÈaÏi. Predãasn˘ koniec na 4. RS
Nov˘ Zéland
Koneãne dobr˘ v˘sledok. Tretie miesto, dve minúty za
víÈazom.
Argentína
Subaru skú‰a nov˘ podvozok. V‰etko je skvelé aÏ do piatej RS. Auto ide cez strechu. Pokraãuje sa z 13. miesta,
v cieli je na piatom mieste.
Grécko
Sedem vyhran˘ch RS, tretie miesto.
Cyprus
Prvé víÈazstvo doteraz nie veºmi vydarenej sezóny. Koneãne.
Nemecko
Zmes v‰etk˘ch moÏn˘ch problémov. Jeden bod za ôsme
miesto.
Fínsko
Stupne víÈazov bez Fínov. V˘borné druhé miesto.
Austrália
Skvelá jazda budúceho majstra - 1. miesto
Taliansko
Technické problémy donútili Solberga odstúpiÈ uÏ po prvom dni.
Francúzsko
Na Korzike nabral ‰ampionát neãakan˘ obrat. Po havárii
na testovacom úseku Solberga ostatní odpisovali. Napriek tomu bola kombinácia voda - Pirelli - Subaru najvhodnej‰ia. Nadej na titul má e‰te ‰esÈ jazdcov.
·panielsko
Piate miesto v cieli nie je najlep‰ie. Burns havaruje, majstrovstvá sa e‰te viac zdramatizovali.
Veºká Británia
Po roku opäÈ víÈazstvo v Anglicku. Teraz oveºa dôleÏitej‰ie. Titul je vo vrecku.

Do Anglicka pri‰li za ãerstv˘m majstrom skoro v‰etci krajania

Prvé víÈazstvo v roku 2003
na ostove Cyprus

Francúzsky v˘robca GREEN sa zaoberá uÏ niekoºko
rokov v˘robou vysokov˘konn˘ch bavlnen˘ch ‰portov˘ch filtrov a sacích systémov. Poãas krátkej
doby sa tak stal najväã‰ím v˘robcom v Európe
a jedn˘m z najväã‰ích na svete. Tieto filtre majú
oproti klasick˘m papierov˘m filtrom nepopierateºné v˘hody:
■ zv˘‰enie „d˘chania“ vá‰ho auta aÏ o 50%
■ zlep‰enie filtrácie nasávaného vzduchu aÏ
o 20%
■ zv˘‰enie v˘konu a krútiaceho momentu aÏ o 5%

emisií
■ doÏivotná záruka a neobmedzená ÏivotnosÈ
■ zníÏenie va‰ich investovan˘ch nákladov do auta
■ kladn˘ príspevok pre na‰u ekológiu
(recyklácia).

SÚËAÎNÉ OTÁZKY:
1. Akej farby sú filtre
GREEN?
2. Koºko typov filtrov
má v ponuke firma
GREEN?

COBRA TUNING s.r.o.
Geologická 21, 821 06 Bratislava
Tel.: +421/2 4552 6699
Fax: +421/2 4552 7799
GSM: +421/905 611 268
+421/904 906 001
e-mail: info@cobratuning.com
url:
www.cobratuning.com
www.autodoplnky.cz
www.greenfilter.sk

V‰etky filtre GREEN majú v˘raznú zelenú farbu.
3. Kto má v˘hradné
Firma GREEN má v ponuke uÏ 2 500 typov filtrov
zastúpenie GREEN
pre v‰etky typy a modely áut. Pre e‰te lep‰iu inna Slovensku?
formovanosÈ bola zriadená aj internetová stránka
www.greenfilter.sk
Ich dostupnosÈ na slovenskom trhu je zabezpeão- Ceny do súÈaÏe: Filter GREEN-Universal POWERFLOW conic,
vaná firmou COBRA TUNING, ktorá dostala od v˘- Filter GREEN-Universal STANDARD conic, 2x poukáÏku na
nákup doplnkov u firmy COBRA TUNING, GREEN-Clean
robcu v˘hradné zastúpenie pre Slovensko.
Mená piatich v˘hercov súÈaÏe uverejníme v AUTO7aktuáli ã. 3/2004
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■ zníÏenie spotreby paliva vá‰ho auta
■ kvalitnej‰ie spaºovanie s v˘sledkom niÏ‰ích

Na zapr‰anej Korzike ukázal Solberg v‰etk˘m chrbát

KUPÓN

hoci v Spydebergu žije iba 4700
obyvateľov. Bolo vidno, že ho privítanie dojalo a prekvapilo.
Petter Solberg nezabudol na svoju lásku k tancu. S manželkou
Pernillou radi zájdu na diskotéku
alebo do kina, trojročného syna
Olivera však musia nechať doma.
V súkromí jazdí rodina Solbergovcov na Porsche 911 GT3.
Martin Vasiľ

☛

trálskom Perte zabezpečili v konečnom hodnotení druhé miesto za Grönholmom. Z rýchleho
ničiteľa áut sa stal zrelý a spoľahlivý pretekár. Na jeho dozrievanie mal vplyv najmä jeho kolega, štvornásobný majster sveta
Tommi Mäkinen. „Je to najväčší
profesionál, akého som kedy
stretol. Vždy mi jeho názory veľmi pomohli. Za dve spoločné
sezóny som od neho získal
neuveriteľne veľa,“ povedal Petter Solberg, krátko po tom, čo vyhral svoju piatu rely MS a získal
prvý titul pre seba i pre Nórsko.
O dva dni ho v mieste jeho trvalého bydliska 50 km východne od
Osla vítalo 8000 priaznivcom,

COBRA TUNING COBRA TUNING COBRA TUNING COBRA TUNING

pretekárske auto.“ V konečnom
poradí mu na konci roka patrilo
10. miesto. Na sezónu 2001 pripravovali v Subaru tri autá. Jedno pre neskoršieho majstra sveta Richarda Burnsa, druhé pre
Pettera Solberga a tretie pre
Markka Martina. Celú sezónu
však v zvučke televízneho kanála Eurosport ukazovali premiérové Solbergovo salto na Rally
Monte Carlo v piatej rýchlostnej
skúške. Po rozbitej trati gréckej
súťaže však prišiel na stupne víťazov po striebro. Sezóna 2002 bola ešte úspešnejšia. Prvé víťazstvo
v Anglicku, druhé miesto v Argentíne, tretie v talianskom San
Reme, fínskej Jyväskyle i v Aus-

