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Kalendár dôležitých
tunerských akcií sezóny

(Spektrum)
Nová vizáž pre Fabiu
Známy rakúsky karosár Pakfeifer pripravuje
spoločne so svojím slovenským partnerom Cobra
Tuning nový karosársky kit pre najobľúbenejšiu,
5-dverovú Fabiu. Celá vizáž je značne
ovplyvnená ázijskou tunerskou štylistikou, na
ktorú sa rakúsky výrobca orientuje. Na obrázku
je prvý náčrt predpokladaného výzoru Fabie.
Originálne je hlavne ušaté riešenie zadného
krídla, vychádzajúceho zo základného tvaru
karosérie. Pozornosť si na uliciach bude
nepochybne vynucovať i mohutný predný spojler
so štandardným miestom pre evidenčné číslo,
s viac než postačujúcimi otvormi na chladenie
bŕzd a väčším miestom pre chladič. Zaujímavo

16. 5. - 18. 5. 2003
IV. medzinárodný Flywings Tuning zraz
Dunajská Streda (SK)
0905 437 342
www.flywings.sk
17. 5. 2003
I. košický tuningový zraz
Letisko Košice - Barca (SK)
0905 204 381
skodafanklub@post.sk

vyzerajú i podbehy a späťáky, ale o kráse
a funkčnosti obrých ochranných líšt by sa dalo
dlho polemizovať. Súčasne pripravujú Cobra
tuning v kooperácii s Pakfeiferom i dielce pre iné
u nás rozšírené typy áut.

30. 5. - 31. 5. 2003
Medzinárodný Renault zraz
Leutschach-Steiermark (A)
www.renaultclub.at

Ak sa vám na prvý pohľad nezdá na
tomto aute nič zvláštne, zavrite časák a po
čase sa pozrite ešte raz. Áno, je to audi, ale...
Čože??? Presne ako vidíte. Tomuto tunerovi
sa zjavne nechcelo čakať na A4 Cabrio, tak si
urobil mix kabrioletu Audi 80 s kompletnou
zadnou časťou z Audi A4. Muselo dať asi dosť
práce takto perfektne spasovať dve odlišné
karosérie, ale podľa obrázkov to vyzerá
fantasticky. Originalitu výtvoru podčiarkujú
doplnky, ako biele zadné svetlá, chromované
disky a, samozrejme, flip-flop lak.

31. 5. - 1. 6. 2003
Mega tuning party II. zraz & party
Petrov nad Desnou / Šumperk (CZ)
+420 604 380 419
jeseniatour@jeseniatour.cz
31. 5. - 1. 6. 2003
Autotuning Party 2003
Pezinská baba - trať a paddock (SK)
Zraz a preteky a nočná party
0905 444 462
www.autotuning.sk

Supernízke GMC Low
Veľakrát sme si pri pohľade na
znížené autá položili otázku, aká
najmenšia svetlá výška je vlastne
reálna? A nedávno, pri objavení tejto
fotografie zo SEMA Las Vegas sme
na to prišili: 0 mm! Netušíme bližšie
parametre tohto GMC, ale je jasné,
že vďaka vzduchopneumatickému
podvozku AirRide dokáže klesnúť až
na podlahu. Následky jazdných
testov na slovenských cestách by ale
určite nerozchodil.

Aj vy sa už tešíte do EÚ? My veľmi. Možno si
totiž budeme môcť kúpiť autá, ktoré nám súčasná
legislatíva už nedovoľuje doviezť. A navyše na
nich snáď aj legálne jazdiť. Tak napríklad takáto
Mazda 323 GT s motorom 1.6 turbo a s pohonom
všetkých kolies sa dá na západe kúpiť v slušnom
stave už za okolo 500 eúr. Pritom potenciál auta
je obrovský. Už z výroby malo 103 kW (140
koní) a možnosti prepĺňaného motora sú takmer
v nedohľadne. Ak by ste do nej rovno zain-
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24. 5. 2003
II. rožňavský tuningový zraz (SK)
0905 610 709
www.gxtuning.sk
28. 5. - 1. 6. 2003
22. Auto News Worthersee (A)
VW zraz
www.vwauditreffen.at

Audi Cabrio

Mazda 323 GT turbo

17. 5. 2003
Mimoňské války - zraz
Hradčany u Mimoně (CZ)
tuning@aktuality.cz

vestovali aj 150 - 200 tis. korún, máte z toho
malé WRC-čko. A to nie ste ani na cene
strašného Juniora.

6. 6. - 8. 6. 2003
ATC Session
Letisko Příbram / zraz & party (CZ)
+420 606 440 300
www.autotuning.cz
19. 6. - 21. 6. 2003
II. Decibelmánia-zraz
Dunajská Streda (SK)
0905 437 342
www.flywings.sk
27. 6. - 29. 6. 2003
Tunigparty Hradec Králové (CZ)
Zraz & party
+420 777 640 992
www.tuningparty.cz
4. 7. - 6. 7. 2003
Rieger Event - zraz & show & party
Eggenfelden (D)
www.rieger-event.de
19. 7. - 20. 7. 2003
Tuning show Hubice 2003 (SK)
Zraz & party
0905 384 736
www.tuningklub.sk
25. 7. - 27. 7. 2003
VW Blasen Luckau (D)
VW Zraz&show&party
vwblasen@vest-netz.de
22. 8. - 24. 8. 2003
II. medzinárodný Škoda-VW zraz
Dunajská Streda (SK)
0905 437 342
www.flywings.sk
29. 8. - 30. 8. 2003
IV. autotuning zraz Hričov 2003 (SK)
Zraz, show a party
0907 842 422
www.autotuning.sk

