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Kedves Olvasó!
Még javában tart a focivébé, miközben már a vízi sportok rajongói is bőven találnak csemegét. A férfivízilabda-válogatott nagyágyúit és szövetségi kapitányát a legnagyobb hajrában „küldtük medencébe”
egy fotózás erejéig, miközben a nyári mérkőzésdömping esélyeiről és kedvenc úti céljaikról beszélgettünk velük. Hamisítatlan
nyári lapszámunkban mi is útra kelünk:
képzeletben hajóra szállunk, a kultúrakedvelőket körbevezetjük a MOL
Nagyon Balaton legjobb eseményein, az autóval nyaralni indulóknak pedig egy hasznos kisokost
szállítunk, hogy tudják, mire kell
figyelniük külföldi útjuk során.
Régiós körképünkben azt is
megmutatjuk, hogy mely környező országokban számíthatnak a MOL-ra az utazók, ha
üzemanyagra, vagy egy kis
felfrissülésre van szükségük.
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autós hírek

Kánikulai álmok
A kabriózás szerelmesei idén nyáron is örülhetnek, hiszen az autógyártók
erre a szezonra is előrukkoltak néhány színes, szellős tanulmánnyal.

Citroën-Mehari by
Jean-Charles de Castelbajac

2018. JÚLIUS

Digitális rendszám

A legdrágább Skoda

Kaliforniában kezdték meg
a kísérleteket a hagyományos rendszámtáblák digi
tálisra cseréléséhez. Ennek
számos előnye mutatkozna,
azonban egyelőre roppant
drága és sérülékeny is
az eszköz.

Páncélozott Skoda eddig is
létezett, ám csupán egyedi
gyártásban készült, például
a cseh elnök számára.
Mostantól azonban katalógusból rendelhető a golyóálló
Superb, amely a márka legdrágább modellje.

A Toyota
a legértékesebb

Trump a Mercedes ellen

A Kantar Millward Brown idén
is kiadta a nemzetközi márkák
becsült értékének listáját. Az
autómárkák közül a Toyota a
legértékesebb, ám így is csupán tizedét éri, mint a Google
vagy az Apple.

Honda Mobile Power Pack
4W-Vehicle

A franciák elektromos strandautója sorozatgyártású már egy ideje,
és most a híres, marokkói születésű divattervezőt, Jean-Charles de
Castelbajacot kérték fel, hogy pingálja ki kicsit a járgányt a saját ízlése
szerint. Akik ismerik a mester munkásságát, láthatják, hogy a Mehari
esetében még visszafogott volt,
de az biztos, hogy ezzel a kocsival
tényleg vagány lehet megjelenni a
Riviérán. Az autó műszaki adattáblája ez esetben szinte mellékes.
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A japánok másképp közelítenek a nyitot t, nyári szabadidő -autó témájához, legalábbis erre utal a Honda legfrissebb tanulmánya. A kétszemélyes
jármű leginkább egy quadra emlékeztet, ám azt, hogy nem sétaautózásra tervezték, jól mutatja, hogy erős villanymotorrendszere mind a négy kereket
hajtja. Egy biztos, úgy lehet vele kros�szozni, hogy nem verjük fel az erdőkmezők csendjét.

Az amerikai elnök kereske
delempolitikájának meghatározó eleme, hogy a német
luxusautókat kiszorítsa az
országból. Elmondása szerint
addig nem nyugszik, amíg
a Mercedesek el nem tűnnek
a Fifth Avenue-ról.

BMW 9Cento
A napsütés természetesen a motorkerékpárosokat is az utakra csalogatja, akik bizonyára hevesen dobogó
szívvel tekintenek a bajorok újdonságára, amelynek sorozatgyártása erősen kétséges. A dögös sporttúramodellbe a BMW F850 GS motorblokkját
építették. A motor egyébként kiválóan
alkalmas hosszabb túrákra is, ugyanis
a segédvázához elektromágnessel rögzíthető dobozrendszerbe sok cókmók
bepakolható.

Fiat 500C Missoni by Garage Italia Customs

Jeep Sandstorm Concept

Úgy látszik, erre a szezonra divatba jöttek a színek az autóiparban is, hiszen a Mehari mellett a Fiat
is bemutatta a maga rikító fényezésű bohócautóját.
Divattervező helyett ők az autók, hajók és repülőgépek fazonírozására szakosodott, és emellett dizájnbútorokat is készítő milánói céget, a Garage Italia
Customsot bízták meg a vászontetős ötszázas dekorálásával. Nem végeztek félmunkát, irány San Remo!

Sandstorm, azaz homokvihar. Sokatmondó a Jeep legújabb koncepcióautójának neve, és ránézésre is könnyű
megtippelni, mit tudhat ez a gép a sivatag homokdűnéin.
Amennyiben sorozatgyártásba kerül a Sandstorm, feltehetőleg inkább hobbiautó lesz, hiszen egy valódi expedíció ilyennel nem menne sehova. A kocsi motorizáltságáról
nem árult el semmit a gyár, de a Jeepeket ismerve, nincs
gond a nyomatékkal.
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autóteszt

Méretek, H/Sz/M 3840/1735/1495-1520 mm
Motor
2 benzines
Hengerűrtartalom
998-1242 cm3
Max. teljesítmény
88 és 110 LE
Max. forgatónyomaték
120 és 170 Nm
Sebességváltó
5 fokozatú manuális,

6 fokozatú automata, CVT automata
Végsebesség
170-195 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h)
10,6-12,6 s
Fogyasztás
3,7-6,4 l/100 km
Csomagtér
265/947 l
Alapár
3 920 000 Ft
A tesztmodell ára
5 520 000 Ft

Régi japán autósszokás szerint az utasteret azonban a csomagtartó rovására érezzük tágasnak. A felszereltségi szintekhez
tartozó extrák és kiegészítők variálgatásával gyakorlatilag mindent megkapunk
a Swiftben, amit ma az autóipar aktív és
passzív biztonság, illetve kényelem és
„túlzó megoldások” terén tud. Beülve fel
is merül a kérdés: az automata váltó vajon
az utóbbi kategóriába tartozik?

Automatával is pörög
SUZUK I SW IF T 1.0 T
A Suzuki Swift ezres motorral is virgonc, és az automata váltó sem fogja vissza,
így remek partner az olyan helyzetekben, amikor fürgeségre van szükség.

Bár a Suzuki már régóta nem az a puritán, kopogós kiskocsi, amit a „mi autónk” szlogen alatt megszoktunk
az elmúlt évtizedekben, számos értékét átmentették
a tervezők a generációváltások során: fürge (swift),
könnyű, megbízható és olcsó a fenntartása. Vajon,
aki ebben a kategóriában keresgél autót, kifizeti-e az
automata váltó felárát, és ha igen, mit várhat cserébe?
Tesztünk során erre kerestük a választ.
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Tudja, mit vállal
A Swift megtartotta kisautós méreteit, nem feszegeti a kategória határait, nem kíván konkurálni a kompaktokkal, ami ritka manapság, amikor mindenki errefelé táncol. Vállaltan kisautó, annak minden előnyével,
aki nagyobbat akar, nézelődjön másfelé. A forma divatos, sőt úgy fejlesztették tovább az előző két generáció „vasaló” dizájnját, hogy a kocsi megjelenése

Mindent a sofőrnek
kifejezetten kívánatos lett, élénkebb
színekben egyenesen az utca dísze.
A fejlődés a belső térben is tetten érhető,
elsősorban a műszerfalon, amit sokkal
korszerűbbé varázsoltak. A jobban felszerelt kivitelekhez járó infotainment rendszer érintős kijelzője nem nagy rébusz,
kényelmesen, magától értetődően használható. A műszerezettség teljes, a kormány divatos és jó fogású, a hely pedig
négy ember számára is bőven elég.

Az ezres motorról rögtön a manapság
divatos és az előírások miatt szükséges
„downsizing” jut először az ember eszébe.
Nagy általánosságban elmondható, hogy
az alaposan feltöltött alapmotorok duzzogva bár, de elviszik a kasztnit, ellenben
igen jól mutatnak az adott márka környezetvédelmi statisztikáiban. Nos, a Swiftnél
más a helyzet. A pici aggregát meglehetősen nagy vehemenciával cibálja a roppant
könnyű szerkezetet, amihez a jó kiosztású
és reagálású automata kitűnő partner.

Gyorsan, pontosan kapcsol, semmi késlekedés vagy felesleges pörgetés, a nyomaték mindig a helyén van, akkor is, ha
hegyen-völgyön megyünk. A vezető nem
is nyúl a kormánykarika mögötti váltófülekhez, hogy beavatkozzon, már csak
azért sem, mert azok kissé nehezen elérhetők. A Swift vezetési élménye gokartszerű, kanyarokban stabil és élvezetes,
igazából a sofőr autója ez, a többi ülőhely
felesleges teher csupán.

Alapból jó
Az automata Swift takarékossága példamutató, bármilyen megfontolásból
vegye is az ember, nem kell számolnia
a megugró fogyasztással vagy lomhasággal. Tény azonban, hogy a kis Suzuki
manuális váltóval is remek kocsi, tehát
aki igazi, pofás, nem felfújt, fürge, feszes
és kényelmes kisautót akar, ne habozzon sokáig. Manapság az autós világban
szinte mindenki másnak akar látszani,
mint ami valójában, ezért nagy erény a
Swift őszintesége. A Suzuki emblematikus neve garancia az együtt töltött vidám,
gondtalan kilométerek sokaságára.

Ajánlott olaj
MOL Dynamic
Gold Longlife 5W-30

8999 Ft/db*
*Kiskereskedelmi alapár,
mely töltőállomásonként eltérhet.
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autóval az élet

Tippek autós nyaraláshoz

Náluk is MOL-kutak
várnak
1. T
 udtad, hogy BoszniaHercegovinában,
Csehországban, Romániában,
Szerbiában és Szlovéniában
is a MOL-csoporthoz
tartozó, MOL-logóval jelölt
töltőállomásokon tankolhatsz?
2. A következő országokban
szintén találsz a MOL-csoport
hoz tartozó kutakat, ám az
elnevezés és a logó itt már más.
Szlovákia – Slovnaft
Horvátország – INA és Tifon

Még mindig népszerű autóval nekivágni a nyárnak, ezért szétnéztünk,
a környező országokban mi mindenre érdemes figyelni.
Dokumentumok, tankolás, útdíjak – ezekből szemezgettünk.

3. Horvátország kivételével
mindenhol a MOL EVO
üzemanyagokat tankolhatod,
az INA-állomásokon ugyanezt
a termékcsaládot INA Class
néven keresd.
4. Valamennyi MOL-országban
találsz már Fresh Cornert,
bennük kedvenc kávéiddal
– nyáron jegeskávéval,
limonádékkal – és friss
útravalókkal.

Minden papír megvan?
Alapvetésnek tűnik, de fontos leszögezni, ha külföldre indulunk: a személyi igazolványunkat, a jogosítványunkat
és a kocsi forgalmiját ne hagyjuk otthon. Kérdéses ugyanakkor a nemzetközi
zöldkártya szükségessége, melyet a
schengeni országokban általában nem
kérnek, a régión kívül azonban nem kérdés, hogy kell-e, így a nyugodt utazás
érdekében érdemes mindenképp kiváltani és betűzni a forgalmi mellé.

Lassan járj!
Ha előbb nem, legkésőbb a határátlépésnél szembesülni fogunk vele, hogy már
a velünk szomszédos országokban sem
minden esetben ugyanazok a sebességhatárok, mint Magyarországon. Akár
autópályán, akár hangulatos mellékutakon, településeken át vezet az utunk, mindenképpen ügyeljünk a megengedett

8

2018. JÚLIUS

SLOVNAFT, POZSONY

Európában sok országot elérhetünk
kényelmesen autóval, mert bár a fapadosok időben és talán árban is kedvezőbbek, a saját időbeosztás szabadsága,
az út szépsége, a bármikor beiktatható
pihenők és a menet közbeni látnivalók
sokunkat csábítanak arra, hogy felpakoljuk a családi négykerekűt, vagy baráti
társasággal fedezzünk fel új helyeket.
Az autó felkészítésén túl az is fontos,
hogy útnak indulás előtt tájékozódjunk a
cél-, illetve az útba ejtett országok szabályairól, szokásairól. Megéri, hogy ne
rontsuk el az utazást kellemetlen, esetleg drága helyzetekkel.

sebesség betartására. Ausztriában és
Szlovéniában például lakott területen
50 km/h, azon kívül 100 km/h, autópályán pedig 130 km/h-val autózhatunk, míg
Horvátországban és Szlovákiában, hazánkhoz hasonlóan, országúton csak 90 km/h
a megengedett, érdekesség ugyanakkor,
hogy a horvátoknál a 24 év alatti sofőrök
autópályán 120-szal, gyorsforgalmin 100zal, országúton pedig 80-nal hajthatnak.
Szerbiában és a bosnyákoknál, különösen
a lakott területeken, falvakon áthaladva
legyünk nagyon szabálykövetők, errefelé
rengeteg az út menti traffipax.

Útravaló
Rád tört az éhség? Állj meg
a kijelölt MOL-kutak valamelyikén és keresd laktató menünket!
Hamburgermenü burgonyachipssel és káposztasalátával
+ Gösser Natur Zitrone 0,5 l

1899 Ft-tól

És egy tévhit, amit sajnos el kell oszlatnunk: Németországban is „csak” 130
km/h a megengedett autópálya-tempó,
csupán egyes szakaszokon lehet korlátozás nélkül hasítani, amit minden esetben táblákkal jeleznek.

Matrica? Vedd meg előre!
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
ügyfélszolgálatain a hazain kívül megvehetjük a cseh, a szlovén és az osztrák matricákat is, ami nemcsak kényelmes, de a költségek tervezésénél is

segít. A MOL hazai és külföldi kútjainál (MOL, Slovnaft, INA, Tifon) is beszerezhetjük a szükséges matricákat.
Az idén például egy cseh tíznapos matrica személyautóra 4460 forint, a szlovénokhoz hetit vehetünk, 5250 forintért,
míg Ausztriában a tíznapos pályahasználat mindössze 3000 forint körül mozog
(az EUR-árfolyam függvényében változhat) személyautóra, illetve 3,5 tonnás
össztömegig haszonjárműre is.
Horvátország esetében sokaknak ismerős lehet a kapus fizetési rendszer: jó
hír, hogy valamennyinél fizethetünk kártyával, így nem kell aggódnunk a kunák
miatt, rossz hír azonban, hogy a főszezonban (július 1. – szeptember 30.) 10%kal drágábban használhatjuk az autópályákat. Részben ezért is választják sokan
a tengerpart Szlovénia felőli megközelítését, mely adott esetben olcsóbb és
sokszor dugómentesebb is.
Szlovákiában, hazánkhoz hasonlóan,
e-matrica-rendszer üzemel, ide utazva
legkényelmesebben a szlovák útdíjszedő vállalat honlapján (emyto.sk/hu)
vehetünk jogosultságot.

Különleges ajánlatok
a MOL-csoport
kútjairól
Tudtad, hogy Szerbia egyes
kútjain például olyan nemzeti
finomságokat kóstolhatsz, mint
a csevap?
Több magyar kúton hamburgerek és szezonális lepények, míg
néhány román állomáson szintén ínycsiklandó burgerek és csirkeszárnyak várnak. Szlovákiában
járva mindenképp tervezzetek be
egy pihenőt a pozsonyi Prístavná
utcai kúton, ahol friss salátakínálat, wok ételek, reggeli- és ebédmenü, míg a négylábúakat egyedülálló kutyamosó várja.
Ha szeretnél többet megtudni
a kutakon elérhető szolgáltatásokról, használd a toltoallomaskereso.mol.hu oldalán található
kútkereső appot, amit Androidra
MOL-benzinkút
kereső, iOS-re MOL
Station finder néven
le is tudsz tölteni.
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címlapsztori

Újra hazai pályán
NAGY VIK TOR, VÁ MO S M Á RTON, M Ä RCZ TA M ÁS
Sűrű, utazásokkal tarkított az idei nyara a MOL-támogatott férfivízilabdaválogatottnak: június eleje és szeptember közepe között három világversenyen is
medencébe száll az együttes, amelynek kapitánya, Märcz Tamás és kulcsemberei,
Nagy Viktor és Vámos Márton is bíznak a jó szereplésben.

Budapest, Belgrád, Barcelona, Berlin. Melyik
a kakukktojás?
Märcz Tamás: Belgrád nem stimmel, hiszen
csak ott nem lesz idén világversenyünk,
viszont megjegyzem, hogy szeptemberben a
szerb fővárosban is lenne még egy felkészülési tornánk.
Vámos Márton: Lehet, hogy egyik sem? Elsőre
Berlint mondtam volna, mert ott még nem szerepeltem világversenyen, de a Tomi által említett szempont alapján Belgrád is jó lesz.
Három és fél hónap, három fontos világverseny, megannyi edzés, utazás – mekkora
szervezőmunkával jár ennek a gardírozása?
M. T.: Volt egy eredeti elképzelés, aztán amikor
kiderült, hogy Moszkva helyett Budapest a világliga helyszíne, akkor változott a terv, de ezt nem
mondanám tehernek. Ez is a szövetségi kapitány feladata: hogy már a tél során elvégezze a
nyári előkészületeket, ami nem is annyira szakmai, inkább szervezési, sportdiplomáciai elfoglaltság. Ha tudom, hogy Budapesten rendezik
az eseményt, akkor elképzelhető, hogy az egyik
felkészülési tornán nem vettünk volna részt, de
átszerveztem a programot, bővebb kerettel,
összesen 21 játékossal készültünk.
A 2014-es Európa-bajnokság és a tavalyi
világbajnokság után újra hazai medencé
ben játszott a csapat. Milyen volt újra
Budapesten medencébe szállni?
Nagy Viktor: Bárhol, bármilyen nemzetközi
vízilabda-rendezvény van itthon, akkor az telt
házas és a magyar szurkolók fantasztikus,
lenyűgöző hangulatot teremtenek.
Időrendben a júniusi budapesti világligát
a júliusi barcelonai Eb, majd a szeptemberi
berlini világkupa követi. A fontosságot
tekintve hogyan rangsorolhatjuk a három
megmérettetést?
M. T.: A világkupa a korábbi évekkel ellentétben nem ad kvótát a következő év eseményeire, és nem is pénzdíjas, mint a budapesti
világliga. Szóval egyértelmű, hogy az Európabajnokság a nyár csúcseseménye, aztán világliga, világkupa a sorrend. Majd a nyár során
meglátjuk, hogy a világkupán mennyire nyithatunk a fiatalok felé, akik a válogatott gerincét képviselő rutinos játékosokkal együtt
szerepelhetnek.

Azért kicsit furcsán hangzik most a fiatalítás,
hiszen egyébként is zsengébb korú a mostani keret a korábbiakhoz képest. Sőt 2000
óta most először nincs olimpiai bajnok a csapatban – csak a szövetségi kapitány.
M. T.: Ennek ellenére vannak húzóemberek,
akik komoly címekkel büszkélkedhetnek. Ám ha
az egész keretet nézem, akkor igaz, hogy fiatal a csapat. Még nincs végleges döntés arról,
hogy milyen felállással utazunk a világkupára,
de az Eb-keret kimaradói jó eséllyel ott lehetnek
Berlinben. Sok játékost néztem meg a klubjában, illetve a válogatott edzéseken testközelből
is, figyeltem a munkájukat, hogyan reagálnak a
különböző kérésekre, milyen gyorsan és milyen
minőségben oldják meg a különböző szituációkat. Hosszú távon fontos, hogy a jövő válogatottjának tagjai is szokják a ritmust, a közeget.
A mostani csapatban négy világbajnok szerepel, a keret legrutinosabbja, Nagy Viktor és
Vámos Márton is kulcsembernek számít.
Mennyiben más a szerepük, mint 2013-ban,
amikor aranyérmet szereztek a barcelonai
vb-n?
V. M.: Nagyon átalakult a csapat az öt évvel
ezelőttihez képest, gyakorlatilag a keret 90 százaléka kicserélődött. Akkor még nem voltam
vezéregyéniség, előtte pár évvel kerültem a
keretbe, most viszont már vezérnek kell lennem.
N. V.: Szépen fogalmaztuk meg a legrutinosabb kifejezéssel azt, hogy én vagyok a legöregebb a csapatban (nevet). Most már nagyobb
a felelősség, jobban oda kell figyelni a különböző dolgokra. Elég szórakozott vagyok,
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címlapsztori

Nagy Viktor

Szurkolj
a fiúknak!

Világbajnok, Bajnokok Ligájagyőztes, korunk egyik, ha nem
a legjobb kapusa. A közönség
imádja a Szolnok klasszisát,
a sportban kicsit is járatosaknak
elég csak annyit mondani:
„ma nem” – és mindenki tudja,
kiről van szó. Harminchárom
éves, ettől az évtől kezdve ő
a válogatott csapatkapitánya.

Európa-bajnokság
Barcelona
Július 14–28.
Világkupa
Berlin
Szeptember 11–16.

és szeretek is olyan lenni, amilyen, bizonyos helyzetekben azonban komolyabban kell viselkednem, hogy tartást adjak
az együttesnek. Csapatkapitányként
össze kell szedni magam, hogy jó példát mutassak, ne késsek, a megfelelő ruhát vegyem fel, és segítsem a
fiatalabbakat.

Märcz Tamás
Játékosként 2000-ben olimpiai bajnok volt, másfél évtizedig
pólózott Olaszországban.
Edzőként a nevelőegyesületénél,
a BVSC-nél kezdett el dolgozni.
Tavaly a budapesti világbaj
nokságon ezüstéremig vezette
a társaságot a 43 éves szövetségi kapitány, aki ebben a minőségében 2017. január 1. óta áll
a válogatott élén.
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Barcelona kedves úti célnak számít?
V. M.: Nagyon. Jó emlékeim vannak a
válogatottal, igaz, klubszinten már nem
annyira. Csodálatos város, az egyik
kedvencem, szép idő van, sok látnivaló,
a gasztronómiája is nagy kedvenc.
N. V.: Ahogy Marci is mondta, remek
város, szép emlékekkel. De én egyébként is olyan típus vagyok, aki inkább a
pozitív dolgokat helyezi előtérbe. Szóval
inkább a barcelonai vb-győzelemre
emlékszem, mint a Bajnokok Ligája
hatos döntőjében elért hatodik helyre.
Kikapcsolódásként merre utaztok
a legszívesebben?
N. V.: Ha valamelyik hétvégén éppen
nincs edzés, akkor a Bükkbe vagy a
Mátrába megyünk túrázni, illetve télen
síelni is voltunk. Hosszabb szabadságra

általában a nyár végén van lehetőség,
és most az is összejött, hogy a családdal elutazzunk az Egyesült Államokba.
V. M.: Ha rövidebb a szünet, akkor
nagyon szeretem a Balatont, a nyári
edzések előtt is ott töltöttünk el pár
napot a barátnőmmel, hosszabb szabadság esetén pedig a homokos tengerpartokat választjuk, ahol akár búvárkodni is lehet.

gyakran kötjük össze egy kis vidéki
városlátogatással, illetve a Balatont is
nagyon kedveljük. A legfontosabb, hogy
a családdal legyek, mivel többnyire apukából van a legnagyobb hiány. Persze
mindennap látjuk egymást, de ahogy a
gyerekeknek jön a szünet, számomra
akkor kezdődik az év legsűrűbb időszaka, szóval igyekszünk megragadni
minden értékes napot.

Tamás, te nemrég messzebbre is
elmerészkedtél…
M. T.: Igen, viszonylag friss az élmény,
és ritkán is van erre lehetőségem, de az
elmúlt ősszel a Dominikai Köztársaság
ban voltunk a családdal. Oda szívesen
visszatérnénk. Egyébként leginkább
Olaszország a kedvenc úti cél. Ha kevesebb időnk van, csak Triesztig megyünk,
de ha belefér, meglátogatjuk a nápolyi,
savonai ismerősöket is, hiszen sok barátom él ezeken a helyeken, ahol korábban
játékosként hosszabb időt töltöttem.

Már most is hosszú klubszezon van
a játékosok mögött, hogyan lehet
majd a világliga és az Eb után a nyár
végén újra felpörögni?
V. M.: Az Eb után több mint két hét
pihenő lesz, az segít, bár sokat kivesz
az emberből, ha ennyiszer kell csúcsra
járatnia magát.

Az utóbbi időben az utazásoknak más
motivációja is van…
M. T.: Sokat járok a lányom röplabdamérkőzéseire, és a meccsnézéseket

Mire elég egy rövidebb szünet?
V. M.: Arra, hogy fizikailag rendbe tegye
magát az ember, de egy-egy komoly
klub- és válogatottbeli szezon után egy
hónap dukálna.
A szolnoki és egri játékosoknak
mindössze négy napjuk marad csak
a Bajnokok Ligája és a válogatott

edzései között. Mikor pihenitek ki
magatokat?
N. V.: Augusztusra terveztem egy hos�szabb leállást, az említett családi utazással. Tomival még egyeztetni kell, hogy
miként lesz a világkupára való felkészülés, mert ha számít rám, oda is szívesen
megyek, viszont egy ilyen szezon után
szükség van a feltöltődésre.
Milyen eredménnyel lennétek elégedettek a nyárra?
V. M.: Úgy általában a négy közé jutással. A publikum felé tavaly is ezt tűztük
ki, míg magunk közt a vb-döntőt, ami
végül sikerült is. Most jóval fiatalabb a
csapat, ha bejutunk a négy közé, az már
jó eredmény lesz.
M. T.: Nem feltétlenül reális, hogy a tavalyi év után ezúttal is döntőt játsszon vagy
érmet szerezzen a csapat. Egy-egy mérkőzésen dől el a sorsunk, nagyon erős a
mezőny, de tudjuk, milyen akadályok várnak ránk. A négy közé jutás is nagy siker
lenne, ennek ellenére nem tesszük idén
sem alacsonyra a mércét. Szeretnénk
bravúrt elérni, folytatni a magyar vízilabda
hagyományait, és idén is dobogóra állni.
Rác Benedek

Vámos Márton
A 2013-as vb-n ismerte
meg igazán a nagyközönség,
az akkor 21 éves balkezes mára
világklasszissá nőtte ki magát,
a magyar válogatott egyik
legfontosabb tagja. A Szolnokkal
ő is nyert BL-t, májusban
pedig a Fradival ünnepelhetett
bajnoki címet.
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utazás

„ M I N D E N T, A M I
VA LÓ BA N N AGYSZE R Ű
É S I N S P I R Á LÓ,
O LYA N EGY É N T E R E M T E T T,
A K I SZ A BA D O N
T U D OT T D O LG OZN I .”

Hajóra fel!
Tűz a nap, a strand minden négyzetmétere foglalt, a víz közepén viszont
elegánsan száguldoznak fel és alá a vitorlások… Ha aktív kikapcsolódásra vágyunk,
semmi akadálya annak, hogy mi is a szerencsés hajózók között legyünk.

a szelet és a hullámzást. Bérléshez érdemes ellátogatni a VVSI telepére, ahol a
versenyvitorlázókat is képezik. Itt kiváló
oktatásra és megfelelően karbantartott
flottára számíthatunk. Ha egyedi, jogosítvány nélkül is vezethető vitorlást bérelnénk, akkor fordulhatunk az Alba Sailing
Clubhoz is, ahol számos 3-4 személyes
kishajó közül válogathatunk.

Albert Einstein

Minden út a Balatonhoz vezet

Lóerők a Dunán

Ha kedvet kaptunk a hajózáshoz, hazai vizeinken számos lehetőség várja a kalandvágyókat. Akinek nincs
vízijártassági vizsgája, az is vezethet kisebb motorcsónakot vagy vitorlást: előbbinél a fő kritérium, hogy legfeljebb 10 lóerős (7,5 kW-os) motorja lehet, utóbbinál
a vitorlaméret számít, de jogosítvány nélkül használható a lézer, a kalóz, a 420-as, 470-es vitorlás, és több
katamarán is. Ezek közül családi cirkálásra leginkább a
kalóz alkalmas, mivel abban 3-4 ember is elfér.

Horgonyt fel?
A kölcsönzéshez persze nem elegendő a személyi igazolvány és pár ezer forint, ismernünk kell a vízi közlekedési szabályokat is. Egy motorcsónakkal vagy motorral közlekedő vitorlással szemben például mindenkinek
elsőbbsége van, de a menetrend szerinti nagyhajóknak
vagy a kompnak mindig meg kell adnunk az útjogot.
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Ráadásul a hajózásnak számos íratlan szabálya is van.
A kölcsönzőben tehát hosszabb-rövidebb oktatásra
is számíthatunk, sőt vitorlás esetén általában annak
a gyakorlati igazolását is kérik, hogy tudunk hajózni.
Ha nem tudunk, részt vehetünk egy gyorstalpalón, vagy
egyes helyeken bérelhetünk kapitányt is a hajóhoz.
Nagyobb, kajütös hajó csupán megfelelő jogosítván�nyal kölcsönözhető, de önmagában a papír nem elég,
fontos, hogy valós gyakorlati tudás legyen mögötte.
Ha ilyennel nem rendelkezünk, kapitány (szkipper) nélkül nem vihetjük el a vitorlást vagy motorost.

Nyugodt vizeken
Zegzugos, romantikus, és viszonylag nyugodt vízre számíthatunk, ha a Velencei-tó mellett tesszük le a voksunkat. Az alacsony vízmélység nagyobb biztonságot nyújt,
ha valaki beleesne a tóba, a nádasok pedig felfogják

Kezdőként érdemesebb a folyó nyug o d t ab b szaka szán b el ekós to lni
a motoros hajózás szépségébe: a
Mosoni-Dunán a Redwater csónakjaival
hasíthatunk, minimum 4900 forintos óradíjért. A cég bérbe ad jogosítvány nélkül vezethető motorosokat és nagyobb
méretű, engedélyköteles jachtokat is.
Persze Budapest közelében is bérelhetünk, a főváros vizein azonban elég
zsúfolt a hajózási útvonal, így egyszerre
kell figyelni a forgalomra, a sodrásra és
a vezetésre. Ha mégis emellett döntenénk, keressük meg a gödi vagy szigetmonostori Duna-parti Csónakházat.

Tiszán innen
Jó választás a nyugodt, családbarát
Tisza-tó, ahol bérelhetünk vitorlást és
motorost is: a Tisza-tó Yacht Charternél
jogosítvány nélkül kaphatunk kalóz és
jolle típusú hajókat, de nagyobb, alvásra
is alkalmas sporteszközt is elvihetünk.
Ha a motorozást választjuk, 12 000 forintos napidíjtól találunk csónakot, amihez
jogosítvány sem kell, de kényelmes,
engedélyköteles luxusjacht is rendelkezésre áll.

Ha belevágunk a hajózásba, a Balaton
egyszer kötelező. Naplemente idején
kihagyhatatlan a Tihanyi Apátság előtti
cirkálás, és a Kékszalag rajtját is érdemes közelebbről megcsodálni. Ha hajót
bérelünk, azt is mérlegeljük, milyen szolgáltatásokat nyújt az anyakikötő, hiszen
van, ahol a kikötőhelyhez wellness vagy
klubhelyiség-használat is jár. Érdemes
benézni a BL Yacht Clubba, kishajókért pedig Alsóörs több kikötőjébe is,
míg motorcsónakot találunk Füreden,
Siófokon, Alsóörsön és számos más
kikötőben.

Mennyi az annyi?
• A Balatonon egy kishajó (pl. kalóz,
470, Sudár) átlagos bérleti díja
napi 12-20 000 forint, míg elektromos, jogosítvány nélkül vezethető
motorcsónakot már óránként 4500
forintos áron is kölcsönözhetünk a
keszthelyi E-boatnál.
• A Velencei-tavon a jollék, a nem
tőkesúlyos vitorlások általában
3000 forint/órától indulnak, a napidíj pedig 12-20 000 forint.
• A Tisza-tónál kis vitorlást és motorcsónakot is lehet bérelni 12 000
forintos napidíjért. A Tisza-tó
mellett természetesen a Tiszán is
szelhetjük a habokat: a szegedi
Foka ÖkoKikötőtől akár 8-10 fős
elektromos sétahajót is kölcsö
nözhetünk jogosítvány nélkül.
Ennek óradíja 22 000 forint, napidíja pedig 80 000.
• A Duna-parti Csónakházban
a motorcsónak bérleti díja óránként
10 000, illetve napi 30 000 forint.

www.lajverwine.com

A

MOL-shop

8 kütyü sportoláshoz

PRAKTIKUS szelep
VISSZAVÁLTHATÓ palacktest

Futás, bringázás, túrázás vagy csak edzés utáni lazítás?
A MOL-töltőállomásokon mindent megtalálsz, amire szükséged
lehet az önfeledt sportoláshoz és kikapcsolódáshoz.

HELYTAKARÉKOS kiszerelés
KÖNNYŰ mozgathatóság

SBS sport-fülhallgató
vezeték nélküli, fekete-zöld színben

8990 Ft

SBS DJ stereo
fülhallgató
bluetooth-os, fekete
színben

11 990 Ft

SBS Smart
Fit Okosóra
érintőképernyővel,
lépés- és kalóriaszámlálóval,
fekete színben

19 990 Ft

SBS microUSB 2.0 kábel
1 m, fekete színben

1990 Ft
SBS karra csatolható
tok okostelefonhoz

SBS okostelefon-tartó
kerékpárra
univerzális tok, vízálló,
fekete színben

6490 Ft
16
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73 mm x 142 mm, terepmintás

3990 Ft

SBS övtáska
okostelefonhoz

SBS könnyű sportfülhallgató

kulcstartóval és cipzárral,
sárga színben

3,5 mm-es jack csatlakozóval, választógombbal, fekete színben

4490 Ft

9990 Ft

MOL GRILL
GÁZPALACK
HA GRILLEZÉS,
AKKOR MOL!
A grill gázpalackok kizárólag a kijelölt MOL töltőállomásokon érhetőek el és válthatóak vissza.
A grill gázpalackok csak a hozzá tartozó nyomáscsökkentővel használhatóak.
A nyomáscsökkentő szettet keresse a shopban.
Keresse a kijelölt MOL töltőállomásokon a készlet erejéig.

AJÁNLÁSÁVAL

MOL Nagyon Balaton

Jó lesz a nyarad
JÚL IUSBAN IS MOL N AGYON BA L ATON!
Egy tó – tengernyi program. A MOL Nagyon Balaton jelmondata nem túlzás,
hiszen szeptemberig egymást érik a kulturális és zenei rendezvények,
de remek szálláshelyeket és felejthetetlen gasztronómiai élményeket is
tartogat a régió. Mutatjuk a legjobb merítést júliusra!

Titkos ajánlataink

BALATONAKARATTYA

BALATONFÜRED
SIÓFOK
ZAMÁRDI
BALATONFÖLDVÁR
BALATONSZÁRSZÓ

BALATONEDERICS

BADACSONY
BALATON
BOGLÁR

HÉVÍZ
KESZTHELY

BALATONLELLE

FONYÓD
BALATONKERESZTÚR

Kultkikötő
június 22. – augusztus 26.
Magyarország leghosszabb összművé
szeti fesztiválján, a 13. évadát kezdő Kult
kikötőben Balatonföldváron, Balaton
bogláron és Balatonfenyvesen egész
nyáron át a kőszínházak telt házas előadásai és a legmenőbb zenekarok koncertjei gondoskodnak az önfeledt kulturális kikapcsolódásról.
www.kultkikoto.hu

Programok
Balaton Sound
július 4–8.
Immár tizenkettedik alkalommal tölti
meg Zamárdi szabadstrandját a Balaton
Sound közönsége. Fellépőkből nem lesz
hiány, csak a nagyszínpad line-upja olyan
neveket tartalmaz, mint David Guetta,
Martin Garrix, a The Chains mokers.
Emellett pedig idén is minden este kifut
a partihajó, hogy a vízre is kivigye a bulit.
www.balatonsound.hu

Hosszúlépés séták a Balatonon
számos időpontban egész nyáron
A Tihanyi Bencés Apátság éjszakai bejárása sötétben, csöndben és gyertyafényben valódi különlegességnek ígérkezik. A látogatók az utolsó negyedórát
a belső kertben tölthetik, ahol fáklyafénynél megkóstolhatják az apátság híres
likőrjeit, illetve Gellért atya gyógyteáit is.
www.hosszulepes.org

Veszprémi Utcazene Fesztivál
július 18–21.
Egy fesztivál, amelynek múltja van, de
mégsem nőtt túl nagyra. Itt is ugyanúgy megtalálhatók a fesztiválok jellegzetes kellékei, a főszereplők azonban az
utcazenészek, a helyszínt a város terei
és utcái biztosítják, a hangulatra pedig
a nyüzsgés és a laza emberközpontúság jellemző.
www.utcazene.hu

Siófok 50 – Lovasi ’18 koncert
július 20.
Lovasi András első ötven évének legnagyszerűbb dalaival lép fel a Plázs
Siófok színpadán, így ünnepelve Siófok
várossá válásának ötvenedik évfordulóját is. Az énekes-dalszerző egykori Kispál- és jelenlegi Kiscsillagfrontember több zenésztársa és barátja
közreműködésével hozza el a jól ismert
dalokat a Balaton-parti városba.

www.molnagyonbalaton.hu

FÜLE

BALATONALMÁDI

A kijelölt Balaton környéki MOLkutakon júliusban beszerezheted
a BALATON PASS című füzetet,
amelyben ötven, valóban értékes
ajánlatot tartogatunk számodra.
Eldugott helyektől, családi programok szervezőitől és megszállott
vendéglátóktól gyűjtöttünk össze
különféle kedvességeket.

Nyár a MOL-kutakon

Hazai Provence Panzió

A Balaton környéki MOL
töltőállomásokon is készülnek
a fesztiválszezonra: biciklis
kellékek, Ipanema papucs,
fröccs, Ice’n’go jégkrém,
hot dog, melegszendvics
és limonádé is került
a választékba. A kínálat töltőállomásonként eltérhet.

Ez a kapolcsi gyöngyszem a francia pro
vence-i vendéglátás legmagasabb színvonalát nyújtja. A tündéri falusi vendégház tematikus szobákkal és saját
levendulamezővel várja a Balatonfelvidéki község látogatóit.
www.hazaiprovence.hu

Gasztro
Szállás
Pajta Galéria, Vendégház és Étterem
Művészetek Völgye
július 20–29.
Nyaranta van 10 nap, amikor a Balatonfelvidéken három falu, Kapolcs, Talián
dörögd és Vigántpetend átalakul. A kertek fesztiválhelyszínné változnak, az
utcácskákon vidám sokaság hömpölyög.
Ez a Művészetek Völgye, ahol idén olyan
nemzetközi előadók is fellépnek, mint
az Asian Dub Foundation, a DePhazz,
a Triggerfinger vagy Rebecca Ferguson.
www.muveszetekvolgye.hu

A Káli-medence esszenciája: szálláshely, galéria, World Press Photo díjas
tulaj és rostonsültek várnak ezen a kedves szálláson és találkozóhelyen.
www.salfold.hu

Várkávézó Szigliget
Ha a várba indulnál, könnyen lehet,
hogy már itt elakadsz, főleg, ha megkóstolod a környék leggyümölcsösebb fagylaltjait. A pisztácia Szicíliából,
a mogyoró Piemontból, az őszibarack a
környékről jön.
Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Hotel Bonvino Wine&Spa

Papa Áron Pince

Szereted a finom borokat, és az aktív
pihenés híve vagy? Magyarország egyik
első borszállodájában, a Badacsonyban
a jógától kezdve a lovagláson át a borkóstolásig szinte bármire van lehetőség.
www.hotelbonvino.hu

Egy brit–magyar DJ és lett párja kinyitotta Szent György-hegyi pincéjüket,
hogy más is megkóstolja a kedvenceiket. A különleges lakásétteremben a
zöldségek a kertből, a borok a hegyről
érkeznek az asztalra.
Hegymagas, Szent György-hegy

Pláne Badacsony Borterasz
Minden pazar balatoni modernista épület ilyen menő borbárt érdemelne. Csak
Badacsony környéki borok és nagyon jó
kávé, kell ennél több?
Badacsonytomaj, Park utca 18.
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„Kötelező olvasmányok”
a nyárra
A XIII. századi Magyarország, az Everest csúcsa vagy éppen egy
képzeletbeli világ? Olvasás közben bárhová elrepülhetsz. Mutatjuk,
hogy melyik könyveket vidd magaddal idén a strandra!

M. Amos Clifford:
Az erdőfürdőzés kézikönyve

Sir Edmund Hillary:
Pillantás a csúcsról

Alexandra Kiadó

AthENAEUM Kiadó

Hagyjuk, hogy a fák mutassák az
utat! – ez a mottója a japán sinrinjoku hagyományokban elmélyült
terapeuta könyvének, amely arra
keresi a választ, hogyan válhat a természetben eltöltött idő a civilizációs
betegségektől meggyötört ember
számára valódi kikapcsolódássá.
A szerző a spirituális gondolatok
mellett gyakorlati tanácsokat is kínál
az „erdőfürdőzéshez”.

Az Everest első meghódítójának élettörténete az akaraterő diadala. Több mint hatvan évvel azután, hogy Tendzing Norgajjal
együtt elsőként lépett a meghódíthatatlannak vélt hegy csúcsára, Edmund Hillary
elmeséli fordulatokban gazdag életét.
Memoárja igazi motiváció mindenkinek,
aki bátran áll a kihívások elé.

Satya Nadella: Hit Refresh
Alexandra Kiadó
Satya Nadella, a Microsoft első embere 21
évesen hagyta el Indiát, hogy az Egyesült
Államokba menjen tanulni. Lenyűgöző
élettörténetének leírása mellett aktuális kérdésekről, így a robottechnológiáról
és a mesterséges intelligencia térnyeréséről is kifejti véleményét, és betekintést
enged a gigacég kulisszái mögé.

Hűtsd le magad!
Amikor fokozódnak az izgalmak, a könyv mellé jól jön
egy finom frissítő. Két fejezet
között irány a legközelebbi
MOL töltőállomás!

Somersby
(0,33 l, többféle)
2 db vásárlása esetén

369 Ft/db
1118 Ft/l
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Csikász Lajos:
Megátkozottak
Benyák Zoltán: Az utolsó emberig
Athenaeum Kiadó
Benyák Zoltán fantasyregénye több mint 300
oldalon keresztül egy képzelt világba repít, ahol
lazán keverednek a különböző idősíkokban játszódó történelmi események. A szerző, akit
Stephen Kinghez is szoktak hasonlítani, három
főszereplő útját követi végig világokon és korokon
át a csavaros észjárással megírt regény lapjain.

Gold Book Kiadó
Történelemrajongóknak igazi csemegét kínál az „Anjou-lobogók alatt” című
regénysorozattal ismertté vált szerző,
aki ezúttal az előzményeket, vagyis az
Árpád-ház alkonyát írta meg. A XIII. századi Magyarországon játszódó, önállóan
is olvasható műben a főurak és az uralkodók viszálykodásának története tárul fel.

SZEREZD MEG A SAJÁT MOL NAGYON
BALATON PASSOD JÚLIUS 1-TŐL!*
10 000 Ft feletti vásárlás esetén a kijelölt Balaton
környéki MOL kutakon kérd a BALATON PASS-t és járd
körbe vele a Balatont! Több, mint 50 kupon, éttermek,
fesztiválok, családi programok egy csokorban - csak
Neked szóló ajánlatok a legjobb helyekre, egész évben!
*10 000 Ft feletti MOL vásárlás esetén kérd a kijelölt kutak pénztáraiban
2018. július 1-től a készlet erejéig. A részleteket és a kijelölt kutak listáját
keresd a www.molnagyonbalaton.hu/balatonpass honlapon!

gasztro

Hűsítő nyári
gyümölcsbombák
Ha nyár, akkor jégkrémszezon! A bolti fagyik és cukorban úszó jégkásák
helyett mi is könnyedén elkészíthetjük ezek otthoni változatait, ráadásul
még fagylaltgépre sem lesz szükségünk.

Mangó-gránátalma jégkrém
Hozzávalók:
• 1 db nagy, érett mangó
• 2 db banán
• 1 db gránátalma
• 150 ml víz
• 1 db lime
• kb. 50 g barna cukor

Vágjuk ketté a mangót, távolítsuk el a magját, majd a gyümölcs
húsát irdaljuk be keresztben és
hosszában egyaránt, végül fordítsuk ki a héjából, így könnyedén
hozzáférünk a gyümölcshúshoz.
A banánokat hámozzuk meg, a
gránátalmát vágjuk négybe és
szabadítsuk ki a piros magokat.
A mangót és a banánt turmixoljuk

le a vízzel, valamint a lime héjával és levével, majd adjunk hozzá
ízlés szerint cukrot. Céls zerű
az ideálisnál kissé többet használni, mivel fagyasztást követően
kevésbé érezzük majd édesnek.
Az így elkészült pépbe keverjük
bele a gránátalma magjait, töltsük jégkrémformákba és fagyas�szuk öt órán át.

Málnás kókuszfagyi
Hozzávalók:
• 400 ml konzerv-kókusztejszín
• 100 g barna cukor
• 200 g málna (esetleg eper
vagy áfonya)
• fél citrom héja
• 1 kávéskanál reszelt tonkabab
A tiszta, jó minőségű kókusztejszín kiválóan
használható a tehéntejből készült változatának helyettesítésére, ráadásul nemcsak izgalmasabb az íze, de semmivel sem bonyolultabb
habot készíteni belőle, és a laktózérzékenyek
is bátran fogyaszthatják. A konzervet minimum
fél napra hűtőbe tesszük, majd felbontás után a
cukrot fokozatosan adagolva, elektromos habverővel közepesen kemény, fényes habbá verjük. Elkeverjük a tonkababbal, a citromhéjjal és
a málnával, majd frissentartó fóliával kibélelt
edényben 4–5 órán át fagyasztjuk. Friss gyümölcsökkel tálaljuk.

Pár perces jégkrém
SOS hűsítő finomság: önts jeges teát
egy jégkockatartóba vagy egy jégkrémkészítő formába, dobd be a fagyasztóba és pár óra múlva kész is a jégkrém!
Ha alapanyagot keresel, a legközelebbi
MOL töltőállomáson megtalálod.

Jana Ice Tea
(0,5 l, többféle)

259/db
518 Ft/l
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Szicíliai jégkása
Hozzávalók:
• 1,5 kg görögdinnye
• 2 db barack
• 2 db maracuja
• 1 db lime
• 300 ml víz
• 100 g cukor

Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDI 181 LE/420 Nm dízelmotor

A granita, azaz az olaszok kedvenc jégkásája az egyik legegyszerűbben elkészíthető hűsítő finomság. Bátran variálhatjuk a különböző gyümölcsöket, sőt
akár kávéval is kipróbálhatjuk. A vizet
felforraljuk és feloldjuk benne a cukrot. Az így elkészült szirupot hagyjuk
kihűlni. A barackokat meghámozzuk és
kimagozzuk, a görögdinnye húsát felkockázzuk, a maracujákat kettévágjuk
és kikaparjuk belőlük az illatos magokat. A gyümölcsöket turmixgépben
összekeverjük a cukorsziruppal, valamint a lime levével és lereszelt héjával.
A kapott pépet sűrű szűrőn átszűrjük, és
a fagyasztóban kb. háromnegyed óránként megkeverve négy óra alatt elkészítjük a jégkását. Kanállal vagy szívószállal is fogyasztható.

Kapcsolható összkerékhajtás
3t vontatási kapacitás
Mercedes-Benz E-Tronic 7 fokozatú automata váltó
Intelligens vezetéstámogató rendszerek
5 vagy 7 üléses kivitel

Citromos és epres szorbet
Hozzávalók:
• 6 db citrom
• 600 g cukor
• 1 liter víz
• 60 ml citromlikőr
• 250 g eper
A citromok levét és lereszelt héját
a cukorral és a vízzel addig forraljuk, míg a cukor teljesen felolvad.
Hozzáadjuk a citromlikőrt, hagyjuk
teljesen kihűlni, majd két egyenlő
részre osztjuk. Az epret leturmixoljuk és elkeverjük a citromos keverék
egyik felével. Az így kapott kétféle
alapot mélyhűtőbe tesszük és kb.
öt óra alatt készre fagyasztjuk úgy,
hogy közben félóránként botmixerrel
áttörjük. Tálaláskor fagylaltos kanállal
gombócokat formázunk belőle.
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A képen látható autó illusztráció.
A műszaki adatok felszereltség függők.
Kombinált üzemanyag fogyasztás: 6,4–10,4 (AT) l/100 km
CO2 kibocsátás (vegyes): 199–218 (AT) g/km

www.rextonsuv.hu

– PROMÓCIÓ –
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Ne maradj otthon
júliusban!
Az év legmelegebb hónapjában kerekedj fel egy tölcsér fagyival
a kezedben, és irány a város! Mindegy, hogy koncertre, fesztiválra
vagy moziba vágysz, hiszen ezernyi program vár.
Budapest, Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Wurm, a szuperhős
a LUMÚban
A Ludwig Múzeum idén nyáron igazi csemegét kínál! Interaktív
szobrászat? Ne féljen senki kipróbálni, elvégre látogatóként kiállítási
darabnak lenni nem mindennapi élmény.

Béjart Ballet Lausanne: A varázsfuvola
Július 28.

Erwin Wurm

Magyarországon először elevenedik meg Mozart Varázs 
fuvolája a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Béjart Ballet
Lausanne tolmácsolásában. A társulat repertoárját a kezdetektől letisztult, mégis fantasztikus látványvilágú és különleges
atmoszférájú előadások jellemzik, a popkultúra ismert zenéire koreografált daraboktól kezdve a legnagyobb klasszikusok
modern újraértelmezéséig minden megtalálható színes palettájukon. Mozart sokat látott mesterműve is biztosan új megvilágításba kerül majd ezen a júliusi estén.

Kortárs osztrák képzőművész.
A 63 éves, világhírű alkotó pályája
elején színes, expresszív stílusú
faszobrokkal jelentkezett, majd fémkannákból készített minimalista hangulatú kompozíciókat. Érdeklődése
idővel a mindennapi élet tárgyai, a
nem hagyományos szobrászati anyagok (papír, textil, műanyag), valamint
a néző aktivizálása felé fordult.
Kiemelkedő projektjei:
• Ruhaszobrok
• Instrukciós fiókok
• Egyperces szobrok
• Kövér autók
• Keskeny ház

Veszprém

15. VeszprémFest

Hangolódj
az autóban is!
Strand Fesztivál 2018

Honeybeast
– Élet a Marson

Július 11–15.
A VeszprémFest 2018-as programja valódi
eklektikus kavalkádot ígér. Lajkó Félix
három estén 3 különböző stílusban játszik
majd, hazánkba érkezik a legendás Ziggy
Marley, koncertet ad Joss Stone és az Avicii
által a Wake me up című dallal világsztárrá
vált Aloe Blacc is, Amy Macdonalddal az
oldalán. A komolyzene kedvelői pedig egy
fergeteges operagálán olyan előadókat láthatnak egy színpadon, mint Miklósa Erika,
Rost Andrea, José Cura és Ramón Vargas.

Országosan

Mamma Mia! Sose hagyjuk ABBA
Bemutató: Július 19.

990 Ft
Keresd a kijelölt MOL
töltőállomásokon!
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Üdítő moziélménynek ígérkezik a nyári hőségben a „Mamma
Mia!” című musicalből készült legújabb film, mely a korábbiakhoz hasonlóan igazi jutalomjáték a világsztárok, köztük Meryl
Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried és Colin Firth számára. A történet ezúttal az előzményeket göngyölíti fel, a szerelmi bonyodalmak helyszíne pedig most is a varázslatos kis
görög sziget, Kalokairi.

A WALLSTREET-EN ÜLVE, 2016

ÉSZAKI SZOBOR, 2002

FOTÓK: STUDIO ERWIN WURM /VG BILD-KUNST, BONN 2017

A
Gyertek a LUMÚba!
Erwin Wurm: Egyperces munkák.
A szobrászat mint program
Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum, Budapest
2018. július 6. – szeptember 23.
A budapesti kiállításon Wurm
eltérő koncepciójú szobrainak,
alkotásainak sorozataiból (Ruhaszobrok, Egyperces szobrok,
Performatív szobrok, De profundis,
Vágott szobrok, Bútorszobrok,
tárgyportrék stb.) láthatnak az
érdeklődők átfogó válogatást.

z rendben van, hogy Batman például szuperhős, csak akkor nem
nagyon marad megfelelő szó Erwin
Wurmra. Persze, utóbbiról vélhetően
nem készül majd képregény, abból film,
és a gyerekeink sem „I am Wurm!” feliratú pólókban menőznek majd az oviban vagy attól feljebb, az akadémiáig
bezárólag. Igazából nincs is rá szükség. Ha akarjuk, ha nem, mindenkiben
és mindannyiunk körül ott él Wurm, csak
nem vesszük észre – esetleg szándékosan el is fordítjuk a fejünket, hogy ne
lássuk, végső esetben pedig rászólunk
a gyerekre.
A szemgödrünkbe szorított pingponglabda megvolt? Na, ugye! És a fülünkbe/
orrunkba dugott filctoll? Biztos, hogy
nem? A gyereknek sem?
Szóval az van, hogy ez a bátor osztrák férfi, Erwin Wurm addig kereste

a szobrászat lehetséges határait, amíg
el nem érte őket. Ha már ott volt, át is
lépett rajtuk, és továbbment – de nem
ettől szuperhős: sokkal inkább azért,
mert nem hallgatja el, merre visz az
útja, el is mondja, mit lát. Sőt megmutatja, ráadásul nem csak a múzeumban
– az „Egyperces szobrokkal”, amelyekben a néző lesz a szobor (és az az egy
perc örökkévalóságnak tűnik). Wurm
azért is világhírű, mert világhírű barátai
is vannak, akik tovább mesélik a kalandjait, mint például a Red Hot Chili Peppers
a Can't Stop című szám videoklipjében.
Wurm világa kicsit olyan, mint egy happy
enddel záruló Andersen-mese.
Hogy olyan nincs?
Pont ettől izgalmas.

MOL-hírek

Siker sikerre halmozva
SP ORT BR AV ÚROK ÉS H Á ZI K EDV ENCEK A FÓKUSZBA N
Minden kutya jusson haza!
Már 50 MOL-töltőállomáson segítenek
a chipleolvasók
A vásárlók négylábú családtagjai már tavaly nyár
óta szívesen látott vendégek mintegy 450 töltőállomásunkon, idén pedig még tovább bővült kisállatbarát szolgáltatásaink száma. Ezúttal a Vigyél
Haza Alapítvánnyal karöltve, országszerte 50 kúton
helyeztünk ki olyan mikrochip-leolvasókat, amelyek
az elkóborolt kutyák hazajutását segítik. Az ingyenesen elérhető eszközzel könnyedén leolvashatók az
állat mikrochipjének adatai, amelyeket a programban részt vevő önkéntes állatorvosok beazonosítanak az erre szolgáló adatbázisban, majd felveszik
a kapcsolatot a kedvencek gazdáival.
KASÓ ORSOLYA VÁLOGATOTT VÍZILABDÁZÓ MÁLNA NEVŰ KUTYÁJÁVAL MÁR KIPRÓBÁLTA
A MOL PRIELLE KORNÉLIA UTCAI TÖLTŐÁLLOMÁSÁN A CHIPLEOLVASÓ MŰKÖDÉSÉT

EGYEDI AJÁNLATOK,
EGYEDI KEDVEZMÉNYEK
– CSAK NEKED!
Személyes adataid védelme számunkra kiemelt fontosságú,
ezért, összhangban az új európai uniós szabályozással,
módosítottuk a MOL Multipont Program adatvédelmi
szabályozását. Kérjük, szánj néhány pillanatot adataid
ellenőrzésére és frissítésére, hogy tovább élvezhesd
hűségprogramunk előnyeit. Egyre több mindennel készülünk,
hogy a legjobb élményben legyen részed és a legtöbbet
hozhasd ki kártyádból. A hozzájárulásaid megadásával
biztos lehetsz abban is, hogy a neked szóló legjobb egyedi
ajánlatokról sem maradsz le.
Adataid frissítését a https://www.multipont.hu/adatfrissites/
oldal és a töltőállomásokon elérhető regisztrációs lapok
segítségével tudod megtenni.

mol_gdpr_sajto_210x146_180611.indd 1

Dupla adat
nyárra,
Tuti Nettel!
Magyar bajnok a Videoton

11 év után újra a Szegedé a bajnoki cím

A győzelemért a címvédővel küzdött meg a csapat

Harmadszor a bajnoki dobogó legfelső fokán

Megszerezte története harmadik bajnoki címét a Videoton,
miután az OTP Bank Liga 32. fordulójában legyőzte a címvédő
Budapest Honvédot. A csapat és Marko Nikolic vezetőedző
nagyon nehéz találkozóra készült, ennek ellenére a székesfehérváriak ideiglenes otthonául szolgáló felcsúti Pancho Aréna
környékén már-már karneváli hangulatban gyülekeztek a meccs
előtt a szurkolók. A jókedvük csak fokozódott, hiszen már az
első félidőben összejött a vezetés, amit végig tartani is tudott a
csapat, így 2011 és 2015 után ismét bajnok lett a Videoton FC.
A klub a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében
lesz érdekelt.

A MOL-Pick Szeged kézilabdacsapata – 17 ezüstérme
mellé – megszerezte fennállásának harmadik bajnoki
címét. Akárcsak a finálé első mérkőzését, úgy a visszavágót is a Szeged kezdte jobban, az első félidő felénél már tíz
gól volt a szegediek előnye összesítésben. A második félidőt lendületes játékkal, sokkal hatékonyabb védekezéssel és hatalmas akaraterővel kezdte a címvédő Veszprém.
A nagyiramú második félidő elképesztően izgalmas végjátékot hozott, végül a Szeged egyet megőrzött négygólos előnyéből, így szerezve meg az elsőséget a kézilabda
NB I.-ben.
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1245
Ft-ért

1+1 GB ismétlődő adat,
30 napra, belföldön
és az EU-ban.

A jövő izgalmas.

Ready?

500 Ft

Feltöltőkártyás SIM kártya

Normál, Micro és Nano SIM kártyává alakítható

Magánszemélyeknek, 2018. 08. 31-ig. További részletek: www.vodafone.hu/tuti

példakép

Komolyzene
nyakkendő nélkül
Kovács Gergely zongoraművész idén negyedik alkalommal
vállalkozik arra, hogy egykori támogatottként, a MOL Tehetségtámogató Program
művészeivel karöltve, közelebb hozza az embereket a komolyzenéhez.

seat.hu/arona
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a gyakorlás rendszerességének a fontosságát. Nagyon
szigorú volt, mégis éreztem a szeretetet mögötte.
Ma már mindent értek, és remélem, büszke rám.”
Gergely nyolcéves kora óta játszik közönség
előtt, számos díjat nyert, támogatottja volt a MOL
Tehetségtámogató Programjának, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen diplomázott, jelenleg pedig
a mesterfokozatért dolgozik. A koncerteket jobban
kedveli a versenyfellépéseknél, ha kudarc éri, igyekszik
minél hamarabb továbblépni, a lámpalázat pedig nem
tehernek, hanem feladatnak tekinti. „Ez minden fellépés velejárója, a pluszadrenalin segíti a produkciót, ha
pedig mégis történik valami, ami kizökkent, igyekszem
gyorsan reagálni, koncentrálni, így hamar visszatalálok
a zenéhez. A fegyelmezett felkészülés mellett hiszek
a spontaneitásban, sosincs kész forgatókönyvem.”

Új SEAT Arona.
Ahogy érzed.
FOTÓ: ACSAI MIKLÓS

„Sokféleképpen megmutathatjuk a hétköznapi embereknek, hogy nem kell öltönyben és nyakkendőben,
egy hangversenyteremben feszengeniük ahhoz, hogy
élvezzék a komolyzenét. Hallgathatják például egy
nyári fesztiválon a Balaton-parton. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy a KLASSZ a pARTon koncertsorozat keretében a környezettel >>komolytalanítjuk<<
a komolyzenét, és a telt házas rendezvények segítenek hinni abban, hogy mindez jól működik.”
Gergely a komolyzene mellett kötelezte el magát, és
rendületlenül hisz abban, hogy bárkihez közelebb tudja
hozni a klasszikus műfajt. Ő maga – köszönhetően zongoratanár nagymamájának – négyéves korában került
a hangszer elé. „Ha valakiben nincs zenei affinitás,
abból a világ legjobb tanára sem fog művészt faragni,
de ha érzékenyek vagyunk a zenére, nem szükséges
profi felmenőkkel rendelkeznünk. Szerintem a zene
előbb-utóbb megtalálja azt, akivel dolga van. Ettől függetlenül hiszem, hogy a gyerekek zenei nevelésében
senkinek sincs akkora tapasztalata, mint a nagymamámnak. Tőle kaptam az alapokat, az időbeosztás vagy

Van, akinek coupé.
Van, akinek SUV.
Nekem Arona.

Ez az új SEAT Arona. Dinamikus
vonalvezetés. LED fényszórók. Hátsó
forgalomﬁgyelő rendszer parkolóasszisztenssel. Rajtad múlik, mit
hozol ki belőle.

Az új SEAT Arona motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása 4,9-5,0 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111-114 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden
eladási helyen és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet)
jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják
a jármű valós üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását. A képen szereplő modell illusztráció és felár ellenében kapható extra felszereltségeket
tartalmaz. További részletekről érdeklődjön a SEAT márkakereskedésekben!

MOL-akciók

VÁ G D K

Turtle Wax
Termékcsalád

I

VÁ G D K

(többféle)

2

–100 Ft

A termék
vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

611417

VÁ G D K

I

KUPONAKCIÓ!

000002

I

I

VÁ G D K

Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

299 Ft/db

(72 g, többféle)

189 Ft/db
2625 Ft/kg

6795 Ft/kg

Fit Fruit
gyümölcsszelet

Cafemio Kávéital tejjel

(23 g, többféle)

2 db vásárlása esetén

119 Ft/db

369 Ft/db



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmén�nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 07. 01–07. 31., illetve a készlet erejéig.

Bacardi Breezer
(0,275 l, többféle)

1476 Ft/l

–100 Ft

A termék
vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

2

5174 Ft/kg

(0,25 l, többféle)

611400

(2 × 22 g)

Tempo szelet

000002

Hanuta
mogyorókrémmel
töltött ostya

2

–100 Ft

Két termék
vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

611394

Jeges Kávé

000002



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmén�nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 07. 01–07. 31., illetve a készlet erejéig.

(0,7 l)

2

–1000 FT

A termék
vásárlása
esetén 1000 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

611424

Johnnie Walker
Red Label

000002



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 07. 01–07. 31., illetve a készlet erejéig.

(80 g, többféle)

(0,5 l)

San Benedetto Zero

(0,25 l, többféle)

(0,75 l)

2 db vásárlása esetén

2 db vásárlása esetén

429 Ft/db

399 Ft/db

1716 Ft/l

532 Ft/l
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24 db vásárlása esetén

219 Ft/db
438 Ft/l
6 db vásárlása esetén

249 Ft/db

Magnum

–100 FT

2 db Magnum vásárlása esetén
strandpárnát adunk ajándékba!

2

Red Bull energiaital

A termék
vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

611387

Juicee gumicukor

Soproni

000002



A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmén�nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 07. 01–07. 31., illetve a készlet erejéig.

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmén�nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 07. 01–07. 31., illetve a készlet erejéig.

498 Ft/l
A magazinban szereplő összes promóció a kijelölt töltőállomásokon érvényes.
A töltőállomás-listát keresd a mol.hu oldalon. A választék töltőállomásonként eltérhet.
A promóciók az aktuális hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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horoszkóp

PEUGEOT 3008 SUV

Kalandok minden
mennyiségben

NEMZETKÖZI DÍJ
DÍJ
NYERTESE

Teljes erővel dübörög a nyár és a főszezon,
élvezzük ki a július nyújtotta lehetőségeket.

KOS

Eva Green

Harrison Ford

David Hasselhoff

Papadimitriu Athina

1980. július 5.

1942. július 13.

1952. július 17.

1954. július 19.

03. 21. – 04. 20.

Mostanában inkább behúzódsz a sötétítők mögé, azonban egy ellenállhatatlan hívásra nem tudsz nemet mondani.

BIKA

04. 21. – 05. 20.

Noha a tavalyi július nem úgy alakult,
mint ahogy tervezted, idén mindent
kihozol belőle, amit csak lehet. Nem
fogod megbánni!

IKREK

05. 21. – 06. 21.

Csúnya dolog a leégés, tapasztalatból tudod, ezért ezen a nyáron légy
körültekintőbb, és gondoskodj bőröd
védelméről!

RÁK

SZŰZ

2018. JÚLIUS

07. 23. – 08. 22.

08. 23. – 09. 22.

A kisebb párkapcsolati viharfelhőket
nyomtalanul eloszlatja egy közös kiruccanás. Nem a hely a fontos, hanem az
együttlét.

MÉRLEG

09. 23. – 10. 22.

Egzotikus országba készülsz, ne vedd
félvállról a védőoltások beadatását! Ha
az ételekkel is vigyázol, nem lesz baj.

SKORPIÓ
06. 22. – 07. 22.

Lelomboz, hogy idén az egész nyár munkával telik, aminek azonban meglesz az
eredménye. Később nagy út vár rád.

34

OROSZLÁN

Egy felejthetetlen utazás nem pénz kérdése. Ne keress kifogásokat, egy közeli
helyen is hatalmas kalandok várhatnak!

10. 23. – 11. 21.

Szenvedélyesen kedveled az ex trém vízi sportokat, de az egészséges
veszélyérzetedet ne hagyd otthon! Csak
óvatosan!

NYILAS

11. 22. – 12. 21.

Anyagi okok miatt halasztódik a várva
várt nagy utazás, de ne aggódj, a ren 
geteg szuper júliusi program kárpótol
majd.

BAK

12. 22. – 01. 20.

Elvonulásra, csendes környezetre
vágysz legalább pár napig. Talán egy
önismereti gyalogtúra lesz a te tereped.

VÍZÖNTŐ

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

01. 21. – 02. 19.

A közösségi életed hihetetlen módon felpezsdül ebben a hónapban. Szükséged
volt már új és érdekes emberekre.

HALAK

5 899 000 FT

MÁR
-TÓL
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN1

02. 20. – 03. 20.

Hősiesen tartod a diétád, de más országokban utazgatva azért ne állj ellen
a helyi f inomságoknak. Ennyi még
belefér!

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

1
Jelen ajánlat a 2018. március 1. után megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, visszavonásig, új Peugeot 3008 vásárlása esetén, amennyiben az új Peugeot 3008 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 5 899 000 Ft indulóár a Peugeot 3008 Access 1.2 PureTech 130 LE motorral felszerelt változatára
vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt és használt Peugeot 3008 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint
az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben vagy a www.peugeot.hu oldalon.
*
Minden 2018. február 2. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 3008 személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses
gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves
szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**
A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi
szerződésben a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

A Peugeot 3008 Access 1.2 PureTech 130 LE modell vegyes átlagfogyasztása: 5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 117 g/km.

LIMITÁLT KIADÁS. APPLE CARPLAY. ANDROID AUTO. TOLATÓKAMERA. KLÍMA. PARKOLÓSZENZOR.
ALUMÍNIUM FELNIK. TOYOTA SAFETY SENSE. MULTIMÉDIA RENDSZER.

ÚJ AYGO NAPI 500 FT-TÓL. MIRE VÁRSZ MÉG?
KERESD TOVÁBBI TRENDI VÁROSI AUTÓINKRA VONATKOZÓ KEDVEZŐ AJÁNLATUNKAT MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN!

A képen látható gépkocsi illusztráció. A Toyota Aygo kombinált üzemanyag-fogyasztása 4,1-4,2 l/100 km, kombinált CO₂-kibocsátása 93-95 g/km. Ajánlatunk 2018. június 1-től 2018. június 30-ig vagy
visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes új Toyota Aygo modell esetén. Az ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású, maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing
kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A feltüntetett napi díj az alábbi kalkuláció figyelembe vételével került meghatározásra: Modell:
Aygo 1.0 3a x, Bruttó ár: 2 690 000Ft, Bruttó önerő: 1 173 500 Ft, Finanszírozott összeg: 1 516 500 Ft, Futamidő: 36 hónap, Bruttó maradványérték: 1 210 500 Ft, Kamat: 5,5%, THM: 5,9%, Havi lízingdíj: 15 238 Ft.
Az összes kamat és kapcsolódó finanszírozási költséggel növelt törlesztendő összeg: 1.743.820 Ft. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő
összege: 7.000 Ft. A finanszírozási szerződésben foglalt lízingdíj fizetése havonta történik, a feltüntetett napi lízingdíj csak tájékoztató jellegű és az a számolt havi lízingdíj napokra lebontott összege. Referencia
THM: 5,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg és 60 hónap futamidő esetén). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén
mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek,
annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

