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Nie wymieniaj 
akumulatora bez 
sensu!
Wśród wielu kierowców pa-
nuje przeświadczenie, że 
akumulator samochodowy to 
jedynie część eksploatacyj-
na, która prędzej czy później 
ulegnie uszkodzeniu i niczym 
przepaloną żarówkę należy 
zastąpić go nowym produk-
tem, a problem zostanie 
automatycznie rozwiązany. 
Jednak o ile wymiana prze-
palonej żarówki jest sprawą 
prostą i zazwyczaj można ją 
wykonać samodzielnie, to w 
przypadku kiedy nasze auto 
rozładowało się niczym tele-
fon komórkowy lepiej zwrócić 
się o pomoc do specjalisty. 

Czy to na 
pewno wina 
akumulatora? 

- Niewielu kierowców wie, że 
przed zamontowaniem aku-
mulatora bezwzględnie nale-
ży dokonać kontroli obwodu 
ładowania. Nowy produkt 
można zamontować jedynie 
pod warunkiem, że prąd ła-
dowania jest odpowiedni, a 
sam system działa sprawnie 
i nie powoduje ubytków ener-
gii - wyjaśnia Maciej Gieniul 
ekspert z serwisu MotoInte-
grator. 
Jak się okazuje te czynności 
pozwalają zdiagnozować przy-
czynę usterki jaką jest rozła-
dowanie akumulatora. 
- Brak energii może być 
spowodowany przez różne 
uszkodzenia. Jednym z nich 
może oczywiście być wadliwy 
akumulator, jednak równie 
dobrze winowajcy można szu-
kać w źle zamontowanym sys-
temie car-audio lub nieprawi-
dłowo działającym układzie 
ładowania - dodaje Maciej 
Gieniul. 

Fiat Freemont powstał na bazie 
modelu Dodge Journey i jest 
pierwszym modelem Fiata, któ-
ry zrodził się jako owoc współ-
pracy włoskiej spółki z Chrysler 
Group. Produkowany będzie w 
meksykańskim zakładzie w To-
luca, w tym samym, w którym 
produkowany jest model 500, 
przeznaczony na rynek amery-
kański.

Fiat Freemont to wszechstronny 
pojazd zaprojektowany tak, by 
odpowiadać wszelkim wymo-
gom stawianym przez rodziny 
oraz przez osoby, które poszu-
kują pojazdu przestrzennego, 
wygodnego oraz uniwersalne-
go, który wykorzystywany jest 
zarówno w pośpiesznym rytmie 
codziennego życia, jak również 
w wolnym czasie weekendo-
wym.

Nowy model łączy 
elastyczność i funkcjo-
nalność z oryginalnym 
i wyróżniającym się 
stylem. Wymiary wy-
noszą: długość 489 cm, 
szerokość 188 cm, wy-
sokość 172 cm, gwa-
rantują poczucie kom-
fortu w kabinie, także 
dzięki rozstawowi osi, 
największemu w tej ka-
tegorii (289 cm).
Uniwersalny Fiat Freemont za-
pewnia maksymalną przestrzeń 
i wygodę, a to dzięki 7 stan-
dardowym miejscom z trzecim 
rzędem obszernych foteli, któ-
re dzięki otwieraniu się drzwi 
pod kątem 90° są bardzo łatwo 
dostępne. Jeden prosty ruch 
sprawia, iż siedzenia w trzecim 
rzędzie można złożyć tak, by 
zniknęły całkowicie pod pod-

rowym ekranem dotykowym.

Aby uprościć proces dokonywa-
nia wyboru i zakupu przewidzia-
no tylko dwa rodzaje wyposaże-
nia przeznaczone dla różnego 
typu klientów. W obydwu przy-
padkach poziom wyposaże-
nia jest nad wyraz kompletny,  
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Mogłoby się wydawać, że wymiana akumulatora samochodo-
wego to bardzo prosta czynność, którą można wykonać sa-
modzielnie we własnym garażu. Jednak nic bardziej mylnego. 
Pozorna oszczędność może nas wiele kosztować.

Wymieniać czy nie?

Pozorna 
oszczędność 

Jednak, żeby sprawdzić te 
ważne parametry trzeba po-
siadać odpowiedni sprzęt... i 
oczywiście wiedzę, której nie 
sposób wymagać od użytkow-
nika samochodu. Dlatego sa-
modzielny montaż akumulato-
ra bez kontroli może być tylko 
pozorną oszczędnością. 
- Sprawny akumulator za-
montowany w nieprawidłowo 
działającym samochodzie 
może ulec przedwczesnemu 
uszkodzeniu. Dlatego sama 
jego wymiana, bez niezbędnej 
kontroli osprzętu i zdiagnozo-
wania przyczyny usterki może 
narazić nas na niepotrzebne 
nerwy a także koszty – tłu-
maczy przed-
stawiciel 
p o r t a l u 
Moto In -
tegrator.
Dodatko -
wo warto 
pamiętać, 
że w przy-
padku kiedy 
akumulator zo- s t a -
nie uszkodzony w wyniku złej 
eksploatacji, jego producent 
zastrzega sobie prawo do nie 
przyjęcia reklamacji i odmowy 
zwrotu pieniędzy. 

Skuteczne 
rozwiązanie 
bez wychodzenia 
z domu 
Najlepszym wyjściem z sy-
tuacji, kiedy borykamy się z 
problemem rozładowanego 
akumulatora, jest zlecenie 
tej pozornie prostej naprawy 
specjalistom. Jeśli jednak nie 
wiemy który warsztat jest god-
ny zaufania, to warto rozwa-
żyć możliwość skorzystania z 
bezpłatnej pomocy platformy 
MotoIntegrator. Wszelkie for-
malności można załatwić na-
wet bez wychodzenia z domu. 
Wystarczy wejść na stronę 
www.mi.eu, zarejestrować 
się i zgłosić usterkę. Kon-

sultanci MI doradzą nam 
jaki akumulator najle-
piej sprawdzi się w 
naszym samochodzie 
i umówią nas na wizy-
tę w warsztacie gdzie 
kompetentny perso-
nel dokona diagnozy i 
ewentualnej wymiany 

części. 
Sieć warsztatów współpracu-
jących w ramach projektu MI 
obejmuje całą Polskę, dlate-
go zawsze można liczyć na 
pomoc specjalistów w dogod-
nej lokalizacji. 

Baaardzo duży Fiat
Podczas najbliższego Salonu Samochodowego w Genewie za-
debiutuje Nowy Fiat Freemont, który do salonów sprzedaży 
Fiata trafi w połowie roku.

łogą i utworzyć w ten sposób 
przestrzeń bagażową. Siedzenia  
w drugim rzędzie są zamon-
towane wyżej w stosunku do 
przednich, a trzeci rząd jest 
podwyższony w odniesieniu do 
drugiego: co zapewnia wszyst-
kim pasażerom maksymalne 
pole widzenia.

Komfort jazdy ponadto jest 
gwarantowany przez wysokie 
ustawienie kierownicy, nowe 
przestronne i ergonomiczne 
siedzenia, liczne schowki, ob-
szerny dzielony bagażnik oraz 
płaską powierzchnię załadunko-
wą o całkowitej pojemności do 
1.461 litrów.

Model wyróżnia się na tle innych 
poprzez bardzo charakterystycz-
ny design, który proponuje mu-
skularne i wyraźnie zarysowane 
linie, wyrażone przez przód z no-
wymi zderzakami i nową osłoną 
chłodnicy. W odnowionej tylnej 
części zastosowano nowe zde-
rzaki i światła LED. 

Całkowicie nowe wnętrze ka-
biny o nowoczesnym designie 
wykonane jest z miękkich i przy-
jemnych w dotyku materiałów. 
Na uwagę zasługują: deska 
rozdzielcza z chromowanymi 
elementami, nowa tablica przy-
rządów, zaprojektowana z este-
tycznym wyczuciem środkowa 
konsola oraz innowacyjny sys-
tem telematyczny z dużym kolo-

a wszystkie podstawowe ele-
menty montowane są seryjnie.

W obydwu wersjach jest  
7 miejsc, trójstrefowa automa-
tyczna klimatyzacja, system key-
less entry, tempomat, zaawan-
sowany komputer pokładowy, 
system monitoringu ciśnienia 
powietrza w oponach (TMPS), 
światła przeciwmgielne i radio z 
kolorowym ekranem dotykowym 
i sterowaniem przy kierownicy. 
W wersji typowo miejskiej nale-
ży wspomnieć o aluminiowych 
obręczach 17”, radioodtwa-
rzaczu z dotykowym ekranem 
o przekątnej 8,4”, czytnikiem 
DVD i kart SD, systemie blueto-
oth, tylnych czujnikach parko-
wania, lusterkach wstecznych 
składanych, automatycznie, 
przyciemnionej szybie tylnej, 
oraz relingach dachowych.

Freemont posiadać będzie na-
pęd przedni z turbodoładowa-
nym silnikiem Diesla (silnik 2.0 
Multijet o mocy 140 KM lub 
170 KM) połączony z ręczną 
skrzynią biegów. W późniejszym 
okresie zaproponowane zosta-
ną także wersje 4x4 z silnikiem 
2.0 Multijet o mocy 170 KM 
i  3.6 benzynowym V6 o mocy 
276 KM, obydwie z automatycz-
ną skrzynią biegów. 

Na razie nie wiadomo ile samo-
chód będzie kosztować. Można 
jedynie spekulować, że powinno 
być nieco taniej niż przy mode-
lu Dodge Journey, którego ceny 
zaczynają się w okolicach 100 
tysięcy złotych.


