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Promocje salonu Opel
Przedwiośnie to dobry okres dla łowców okazji. W
salonie luźniej niż na początku roku, a liczba
promocji nawet większa niż w styczniu. Jednymi z
najciekawszych propozycji są Vectry z 2005 roku
objęte co najmniej 14% rabatem. I dostępne od
ręki w naszym salonie. Oznacza to, że wygodny
samochód klasy średniej możesz mieć - w
z a l e ż n o ś c i o d Tw o i c h u m i e j ę t n o ś c i
negocjacyjnych - nawet do 30 tys. zł taniej niż w
cenniku! A inne modele?

DNI OTWARTE W KWIETNIU

Nowy Aveo sedan

Vectry z 2005 roku z ogromnymi upustami
dostępne są od ręki

Corsa z 2005 roku - upust 7 450-10 500 zł. Cena po
upuście od 28 950 zł.
Corsa z 2006 roku - upust 3 000-5 000 zł. Cena po
upuście od 34 650 zł.
Astra Classic II z 2005 roku - upust 8 200-10 000 zł.
Cena po upuście od 36 950 zł.
Astra Classic II z 2006 roku - upust 3 000-4 750 zł.
Cena po upuście od 42 200 zł.
Agila z 2005 roku - upust 4 500-6 500 zł. Cena po
upuście od 31 000 zł.
Meriva z 2005 roku - upust 5 500-7 200 zł. Cena po
upuście od 42 550 zł.
Tigra z 2005 roku - upust 3 500-6 000 zł. Cena po
upuście od 65 550 zł.
Astra III z 2005 roku - upust 8 300-9 000 zł. Cena po
upuście od 48 050 zł.
Zafira II z 2005 roku - upust 6 000 zł. Cena po upuście
od 66 050 zł.
Vectra z 2005 roku - upust 4 000-30 000 zł. Cena po
upuście od 65 400 zł.
Combo z 2005 roku - upust 5 500-8 200 zł. Cena po
upuście od 44 400 zł.
Ciężarówki Vivaro i Movano - ich ceny promocyjne
zaczynają się odpowiednio od 73 950 zł i 89 150 zł.
Promocje ważne do 28 lutego 2006. Promocje
aktualne od 1 marca na www.dixi-car.pl.

N

ajpopularniejszy model w gamie Chevroleta,
doczekał się nowej wersji sedan. Mała limuzyna
zwraca uwagę swoim masywnym wyglądem. Czym
różni się od dotychczasowej wersji?
Nowe Aveo dzięki prostej stylistyce i
przestronności wnętrza jest
doskonałym rozwiązaniem
szczególnie dla młodych rodzin.
Bogaty pakiet wyposażenia
standardowego Aveo obejmuje
elementy związane z

bezpieczeństwem. Solidna
konstrukcja kabiny z precyzyjnie
zdefiniowanymi ścieżkami
rozpraszania energii, trzypunktowe
pasy bezpieczeństwa na wszystkich
fotelach, przednie poduszki
powietrzne oraz napinacze pasów

bezpieczeństwa są standardem już w
podstawowej wersji.
Nabywcy nowego modelu docenią
niskie zużycie paliwa. Na 100
kilometrów wersja 1.2 zużywa 6,8
litra paliwa, zaś większa jednostka 1.4
- 7,0 litrów . Z opcjonalnie dostępną
czterobiegową automatyczną
skrzynią biegów zużycie paliwa
wzrasta o 0,6 l.
Nowy Chevrolet jest sprzedawany w
ponad 120 krajach na całym świecie.
W salonie Dixi-Car od kwietnia 2006 r.
Zapraszamy na dni otwarte!

Używane - zadbane kilkulatki
Oto wybrane oferty samochodów używanych. Obejrzyj je na placu w Raszynie przy al.
Krakowskiej lub na www.dixi-car.pl. Telefon do naszego komisu to (22) 720 38 55.

Promocje salonu Chevrolet
Spark z 2005 roku upust 3 500. Cena po upuście od 25
400 zł.
Aveo z 2005 roku - upust 4 000-7 000 zł. Cena po
upuście od 28 540 zł.
Lacetti z 2005 roku - upust 7 500. Cena po upuście od
37 390 zł.
Rezzo z 2005 roku - upust 7 000 zł. Cena po upuście od
53 590 zł.
Evanda z 2005 roku - upust 8 500 zł. Cena po upuście
od 63 640 zł.
Promocje ważne do 31 marca 2006. Najświeższa
promocyjna oferta zawsze na www.dixi-car.pl.

Opel Meriva 1.6 16V 100KM Njoy

Volvo S40 2.0 16V 140KM

Opel Astra II 1.6 8V 86KM

rok prod. 2005
przebieg 6000 km
el. szyby i lusterka, ABS, klimatyzacja, 2
poduszki, halogeny, wspomaganie
kierownicy, centr. zamek, radio
cena 51 000 zł

rok prod. 1997
przebieg 144000 km
el. szyby i lusterka, ABS, klimatyzacja, 4
poduszki, alarm, wspomaganie kierownicy,
centr. zamek
cena 17 900 zł

rok prod. 2002
przebieg 104000 km
el. szyby, poduszka kierowcy, alarm,
wspomaganie kierownicy, centr. zamek
cena 17 900 zł

Promocje serwisu
Hity w serwisie Dixi-Car to:
- wymiana rozrządu w dobrej cenie. Kluczowy dla
niezawodności silnika komplet: pasek rozrządu, pompa
wody, napinacz i rolka prowadząca pasek wraz z
wymianą za cenę od 800 zł. Z użyciem oryginalnych części
zamiennych i 2-letnią gwarancją. Zapraszamy.
- wymiana oleju, świec, klocków hamulcowych i innych
elementów eksploatacyjnych, czyli Usługi Błyskawiczne.
W dobrych cenach, np. olej syntetyczny + filtr 192 zł
(półsyntetyk + filtr 133 zł). Bez umawiania się i z użyciem
oryginalnych części zamiennych. Promocja dotyczy aut
pogwarancyjnych.
- “piątek w Dixi” to 15% rabat na części i robociznę dla
właścicieli aut z 2002 roku lub starszych, którzy przyjadą
na serwis w piątek. W naszej radomskiej filii obowiązuje
podobna „czwartkowa” promocja.
Szczegóły promocji serwisu znajdziesz na www.dixicar.pl.

Dojrzalsza Meriva

Park nad Raszynką - urocze miejsce tylko 500 m od Dixi-Car

Uziemiony w serwisie?
Przyjechałeś do serwisu, zostawiasz samochód i nie masz czym wrócić do domu? A może
czekasz na odbiór samochodu na miejscu? Poniżej kilka sposobów, dzięki którym
wydostaniesz się z Raszyna albo przyjemnie spędzisz tu czas.
Nie minęły trzy lata od premiery, a minivan Meriva
przeszedł operację odmładzającą. Poza nowym
zderzakiem przednim, atrapą chłodnicy i tylną klapą,
dodano nowe silniki - diesla 1.3 CDTI 75 KM i benzynowy
1.6 105KM. No i bogatsze wyposażenie opcjonalne w
postaci m.in. reflektorów doświetlających zakręty (snop
światła podąża za ruchami kierownicą) i klapy bagażnika
otwieranej pilotem. Odnowiona Meriva w Dixi-Car od
marca 2006 r.

Żegnamy gołe Corsy
To co ujdzie Agili, nie przystoi Corsie. W nowych
cennikach nie znajdziemy już małego Opla w wersji
ogołoconej z wyposażenia. Wszystkie wersje
wyposażeniowe Corsy mają teraz ABS w standardzie. Dla
porządku wymieńmy dostępne konfiguracje:
oszczędzający kieszeń Start, bogatsza o wspomaganie
kierownicy Essentia i napakowany gadżetami Silverline.
Aktualne cenniki w naszym salonie i na www.dixi-car.pl.

Tuning OPC do Astry III, Vectry,
Zafiry II i Merivy

Na eksplorera - rezerwat Na zakupy - Centrum Janki
„Stawy Raszyńskie”
Największe centrum handlowe w
Nieznane zaczyna się od niepozornej
uliczki na wprost naszej bramy.
Prosto, potem w pierwszą w lewo, a
później w pierwszą w prawo. Nie
odszedłeś więcej niż pół kilometra od
Dixi a już spacerujesz uroczą
promenadą parku nad Raszynką.
Mamy z dziećmi, rowerzyści; ale
wystarczy przekroczyć mostek i wejść
na groblę aby poczuć dzikość tego
miejsca. Wokół ptactwo - jesteś w
rezerwacie przyrody „Stawy
Raszyńskie”. To tu w 1809 roku starły
się wojska austriackie z polskimi
(bitwa pod Raszynem). Jeśli masz
więcej czasu, dojdziesz aż do
zadrzewionej części rezerwatu, z
wieżą obserwacyjną na jednej z
grobli. Z Dixi do wieży ok. 2 km.

Polsce, oprócz zwykłych
supermarketów są tu miejsca całkiem
nietypowe. Jak choćby sklep
zoologiczny czy restauracja Ikei z
d o t o wa n y m i d a n i a m i . D o j a z d
firmowym autobusem Centrum Janki
(patrz ramka).

Na sportowo - basen GOS
Autobusy ZTM. W kierunku Janek
jadą 703, 706, 707, 711, 721 i 728. Na
Ursynów dojedziesz 715. W drugą
stronę wszystkie te linie jadą do pętli
na Okęciu. Stąd autobusem lub
tramwajem do centrum Warszawy.

Zabrałeś ze sobą czepek? Nawet jeśli
nie, a lubisz pływać, kieruj się ul.
Sportową na wschód. Pływalnia na
europejskim poziomie tylko 700 m od
Dixi. Możesz popływać w basenie
sportowym albo pochlapać się w
basenie rekreacyjnym wyposażonym
w jacuzzi (cena ok. 10 zł/godz, na
miejscu można kupić czepek).

Chcesz kierować sportowo wyglądającym Oplem? Do
modeli Astra III, Vectra, Zafira II i Meriva oferujemy
specjalne pakiety tuningowe OPC. Na przykład w Astrze i
Vectrze pakiet OPC1 zawiera spojlery progowe,
przyciemnione lampy przód i tył, przedni zderzak

W samotności - raszyńskie
parafie

sportowy, a OPC 2 - spojlery progowe, przyciemnione
lampy przód i tył, 3-ramienną kierownicę skórzaną,
sterownie radiem w kierownicy. W Zafirze II skład
pakietów jest inny - OPC 1 to spojlery progowe i dachowy
tylni, sportowe zderzaki przód i tył, znaczek OPC na klapie
bagażnika, a OPC2 dodatkowo kierownica skórzana
sportowa + sterowanie radiem w kole kierownicy +
mieszek dźwigni zmiany biegów skórzany sportowy +
fotele Recaro + reflektory przeciwmgielne.
Ceny pakietów zależą od modelu, np. dla Vectry OPC1 to
wydatek 900 zł, a OPC2 1500 zł. Za niewysoką dopłatą
możesz stać się właścicielem auta przypominającego
rumaki ze sportowej stajni Opla.

Bezpłatny autobus „Centrum
Janki” kursuje al. Krakowską i
zatrzymuje się przy ul. Szkolnej
(następna przecznica od Dixi w
stronę Warszawy). Pierwszy kurs w
stronę Janek ok. 9.30. Potem 1-2
autobusy na godzinę.

Odwiedź jeden z pobliskich kościołów.
Bliższy znajduje się po drugiej stronie
al. Krakowskiej ok. 400 m w stronę
Janek. Dalszy - na ul. Polnej w Rybiu; to
już ok. 1,5 km spacer.

Transport zastępczy
Samochody zastępcze, autobusy ZTM

Dixi-Car S.A.

Zadbany Chevrolet i Opel

Samochód zastępczy na czas
naprawy. Bezpłatny, jeśli dokonujemy
w Twoim samochodzie naprawy
gwarancyjnej w pierwszym roku
obowiązywania gwarancji i naprawa
ta trwa ponad 24 godziny. W innych
przypadkach - płatny. Wynajem na
godziny lub na całą dobę. Cennik
dostępny w recepcji.

Autoryzowany dealer CHEVROLET i OPEL

al. Krakowska 24a
05-090 Raszyn
tel. (22) 716 30 20, 720 58 13
salon: pon-pt 8.30-18.30, sob 10-16
serwis: pon-pt 7.30-18.30 sob 9-14
redakcja: Marek Gotard, tel. (22) 716 30 20 w.118

i bezpłatny autobus „Centrum Janki” to niektóre z opcji, które pozwolą
wydostać Ci się z Raszyna. Szczegóły w
ramkach.

ul. Czarnieckiego 108
26-600 Radom
tel. (48) 360 98 26, -27
pon-pt 8-18, sob 9-14
www.dixi-car.pl
marzec 2006
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