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G eneral Motors, jako jedna 
z pierwszych firm na pol-
skim rynku wprowadza dwa

modele samochodów przeznaczonych
specjalnie dla osób niepe∏nosprawnych
ruchowo. Has∏o firmy: „Samochody,
które usprawniajà ˝ycie” oddaje jej filo-
zofi´, a program wspierania kierowców
z problemami uk∏adu ruchowego „Au-
tosprawni”, realizowany jest we wspó∏-
pracy ze Stowarzyszeniem Przyjació∏
Integracji.

Dla osób z problemami uk∏adu ru-
chowego General Motors przygotowa∏
wyjàtkowà ofert´: Chevroleta Spark
oraz nowego Opla Cors´. Ka˝dy z tych
modeli zosta∏ tak przystosowany do 
potrzeb tej grupy klientów, aby u∏atwiç
codzienne, samodzielne poruszanie si´
i transport.

Chevrolet Spark to atrakcyjny samo-
chód miejski, jeden z najpopularniej-

General Motors wspiera
dzia∏ania Stowarzyszenia
Przyjació∏ Integracji 
i wprowadza na polski rynek 
samochody przystosowane 
do potrzeb osób 
z problemami uk∏adu
ruchowego.
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szych w swojej klasie. Ma bogate wypo-
sa˝enie standardowe, charakteryzuje si´
nowoczesnà stylistykà oraz praktycznymi
rozwiàzaniami przestrzennymi i techno-
logicznymi. Jego niewielkie rozmiary za-
pewniajà du˝à ∏atwoÊç manewrowania, 
a solidna konstrukcja jest gwarancjà bez-
pieczeƒstwa podczas jazdy.

Druga generacja kompaktowego Che-
vroleta, bestsellera ostatnich lat, cechu-
je si´ unowoczeÊnionà, dynamicznà 
linià nadwozia i bardzo praktycznymi
rozwiàzaniami. Dzi´ki niewielkim roz-
miarom Sparka mo˝e zaparkowaç pra-
wie wsz´dzie. Choç jest to ma∏e, miej-
skie auto, ma przestronne i ergonomicz-
ne wn´trze oraz pojemny baga˝nik,
który mo˝na powi´kszyç, sk∏adajàc 
tylnà kanap´. Liczne pó∏ki, schowki 
i uchwyty pozwalajà na wygodny trans-
port niezb´dnych przedmiotów, a so-
lidna konstrukcja kabiny zapewnia 
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General Motors Corp.

(GM), najwi´kszy produ-

cent samochodów na Êwiecie, 

od 76 lat niekwestionowany lider

pod wzgl´dem liczby sprzedawa-

nych pojazdów. 

Za∏o˝one w 1908 r. GM zatrudnia

obecnie na ca∏ym Êwiecie 

ok. 280 tys. pracowników. G∏ów-

na siedziba firmy znajduje si´ 

w Detroit, a zak∏ady produkcyjne

rozlokowane sà w 33 krajach. 

W 2006 r. GM sprzeda∏ ponad 

9 mln samochodów osobowych 

i ci´˝arowych – takich marek,

jak: Buick, Cadillac, Chevrolet,

GMC, GM Daewoo, Holden,

Hummer, Opel, Pontiac, Saab, 

Saturn i Vauxhall. 

Na rynkach europejskich, w po-

nad 30 krajach, GM oferuje na-

st´pujàce marki: Opel, Vauxhall,

Saab, Chevrolet, Cadillac, Corvet-

te i Hummer. W siedmiu krajach

Europy dzia∏a 10 zak∏adów pro-

dukcyjnych i monta˝owych, które

∏àcznie zatrudniajà ok. 60 tys.

pracowników.
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bezpieczeƒstwo wszystkim pasa˝erom.
U∏atwienie dla kierowców z proble-
mami uk∏adu ruchowego stanowi za-
montowana w aucie automatyczna
przek∏adnia.

Kolejna generacja lubianego w ca∏ej
Europie Opla Corsy to po∏àczenie dy-
namicznego designu z nowoczesnymi
technologiami. Stylowy wyglàd, pre-
cyzyjny uk∏ad kierowniczy oraz prze-
stronne wn´trze zapewnià komforto-
wà i bezpiecznà podró˝ nawet najbar-
dziej wymagajàcym kierowcom.

Nowy Opel Corsa jest unikatowym
samochodem w swojej klasie. To nie

tylko sportowa linia nadwozia i nowo-
czesny system jezdny, ale tak˝e prze-
myÊlane, funkcjonalne rozwiàzania
u∏atwiajàce ˝ycie. Podwójne dno ba-
ga˝nika DualFloor zapewnia ∏atwe 
pakowanie i transport wi´kszych
przedmiotów, spersonalizowany sys-
tem pozwala dostosowaç ustawienia 
do potrzeb kilku kierowców, korzys-
tajàcych z samochodu, a dodatkowe
schowki i kieszenie pomieszczà wszyst-
kie niezb´dne drobiazgi. 

U∏atwienie dla kierowców niepe∏-
nosprawnych stanowi zamontowana
automatyczna przek∏adnia. ■
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