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АВТОСАЛОНИ
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тел. моб: (067) 81-228-22
  Степана Бандери, 60

Косівський район
с. Нижній Березів

«ЕТАЛОН» в Івано-Франківську«ЕТАЛОН» в Івано-Франківську
АТП 12654АТП 12654

Продаж автобусів «ЕТАЛОН»
гарантійне і післягарантійне обслуговування

ремонт автобусів, запчастини в наявності 
та під замовлення

Святослав

Американське автомобільне видання "Motor Trend" 
опублікувало першу офіційну інформацію про найпотужніший 
Mercedes серії SL, розроблений тюнінговим ательє AMG. 
Новинка під назвою Mercedes-Вenz Sl65 AMG Black Series буде 
випущена в кількості всього 350 екземплярів і в США з'явиться наступного року.

Завдяки заміні стандартних крил автомобіля і капота на карбонові і використання стаціонарного даху 
з вуглеволокна замість знімного німецьким тюнерам вдалося знизити вагу машини майже на 260 кг – до 
1850 кг. Під капотом автомобіля стоїть 6-літровий турбодвигун V12 потужністю 670 к. с., який працює 
спільно з п'ятиступінчастим "автоматом". Розгін з нуля до 100 км/год. у суперсильного Mercedes займе 
при такому двигуні менше чотирьох секунд, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на 
позначці 300 км/год., хоча машина може спокійно розігнатися і до 350 км/год.

Автомобіль також обладнаний потужним антикрилом, агресивним аеродинамічним обвісом кузова, 
новими гальмами і колісними кованими дисками. За матеріалами "Newsland"

MERSEDES СТВОРИВ НАЙПОТУЖНІШИЙ 
І НАЙШВИДШИЙ АВТОМОБІЛЬ СЕРІЇ SL

LOTUS ПРИВЕЗЕ В 
ЖЕНЕВУ НОВИЙ СУПЕРКАР
Британський автовиробник Lotus показав на 

міжнародному Женевському автосалоні свій новий 
суперкар Exige 270E Tri-Fuel. Як випливає з назви, цей 
автомобіль може працювати на трьох видах палива: 
бензині, біоетанолі і метанолі. Exige 270E Tri-Fuel 
оснащений суперзарядженим 1,8-літровим двигуном 
потужністю 270 кінських сил при крутячому моменті 
260 Нм. 

Сьогодні цей суперкар є найпотужнішим 
автомобілем, ліцензованим для руху дорогами 

загального користування, з 
усього потоку Lotus Exige. 
Відповідно до офіційної 
інформації, Exige 270E Tri-
Fuel розвиває швидкість до 
100 кілометрів за годину за 
3,9 секунди, а його 
максимальна швидкість 
становить 255 км/год., 
пише «Автоньюз.ру».

Компанія Ford розповсюдила офіційні 
фотографії й інформацію про серійну 
версію нового покоління тридверного 
хетчбека Fiesta. Концептуальна версія 
цього автомобіля була вперше предс-
тавлена минулого року у Франкфурті, а 
товарну машину показали на моторшоу 
в Женеві на початку березня, відзначає 
АвтоЛента.ру. 

Новинка побудована на платформі 
компактного автомобіля Mazda2. Гамма 
двигунів включатиме три бензинові 

двигуни: об`ємом 1,25 літра, який 
пропонуватимуть у двох варіантах 
потужності  60 і 80 кінських сил, а 
також 1,4- і 1,6-літрові мотори 
потужністю 91 і 115 кінських сил 
відповідно. Також новий Ford Fiesta 
одержить 68- і 90-сильні турбодизелі 
об`ємом 1,4 і 1,6 літра відповідно. Всі 
мотори зможуть працювати в парі з 
п`ятиступінчастою механічною 
коробкою передач, а чотиришвидкісний 
"автомат" агрегатуватиметься тільки з 
1,4-літровим бензиновим двигуном.

FORD ОФІЦІЙНО 
ПРЕДСТАВИВ 
НОВУ FIESTA
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тривають у 
середньому 
3-6 місяців, 
що не завж-
ди зручно 

Якщо купувати автомобіль у позичальни-
кредит на умовах участі у спільній ку. По-друге, економія на акційних 
акції банку і автосалону, можна кредитах може виявитися досить 
скоротити свої витрати з примарною, попри всі обіцянки 
обслуговування кредиту на 10%, а банку.
то й наполовину. 

Однак не все так просто. По-
перше, банки і фінансові компанії 
пропонують пільги лише для 
певних марок машин, які 
реалізують конкретні автосалони. 
Зазвичай це або авто середньої 
цінової категорії чи навіть 
виробництва СНД, або машини 
для VIP-клієнтів (Jaguar, Land 
Rover та інші). Асортимент 
пропонованих марок досить 
вузький, а іноді банки 
встановлюють ще й обмеження за 
вартістю машини (не більше $20  
тис. чи $40 тис.). До того ж акції 

найбільш "ходові" моделі і більша 
на ті, що купуються не так 
активно. Інші продавці 
пропонують більш "просунуту" 
комплектацію за ціною базової. 
Крім того, приємними, особливо в 
умовах постійного зростання цін 
на пальне і комплектуючі, є 
пропоновані разом з автомобілями 
безплатні літри бензину або 

Осінь і зима –  дисконтні заправні картки. Ще одним подарунком для 
найкращий час для купівлі позичальника можуть стати Як не помилитися? Перш ніж 
автомобіля в кредит. Саме в цей "купитися" на рекламу і 
період банки тішать клієнтів суперпропозиції банків, бажано 
акціями, тобто нижчими ставками озброїтися калькулятором і 
за кредитом чи вигіднішими ретельно порівняти ставки 
умовами кредитування. Кредит на звичайних кредитних продуктів та 
авто на акційних умовах акційних. Причому порівняти не 
обходиться у 40-46% переплати обов'язково з умовами в тому ж 
впродовж семи років, тоді як банку, краще переглянути 
середній розмір переплати за пропозиції всієї першої десятки 
автокредитами за той самий період автокредиторів. Далі слід 
– 42-50%. прорахувати розмір переплати і 

переглянути, яку вигоду дає акція. 
Якщо вона мінімальна, встрявати у 
такий кредит не варто. Цілком 
може виявитися, що на ринку є 
кредитори, які надають знижки 
нижчі, ніж "суперакційні" від 
банку, який рекламується. Якщо ж 
економія очевидна, можна сміливо 
оформляти кредит. Адже на 

бонуси, початкова знижка при крупних позиках навіть 10% 
купівлі авта, яку робить сам економії можуть вилитися у 
автосалон. Завдяки такому пристойні гроші. Їх цілком може 
дисконту можна зекономити до вистачити на оплату дорогих 
10% вартості машини. Причому страховок та інших  платежів.
знижка менша, звичайно ж, на За матеріалами журналу «Деньги»

ЯК ЗЕКОНОМИТИ 
НА КУПІВЛІ АВТОМОБІЛЯ
ПІД ЧАС КРЕДИТНИХ АКЦІЙ?

Зазвичай авто 
є найдорожчою 
річчю, яка 
постійно втрачає в ціні, але на яку стабільно 
витрачаються гроші. Є кілька помилок, через які 
люди здійснюють фінансове самогубство, 
придбавши авто у довготривалий кредит. Ось ці 
помилки: 

– автокредит береться на максимальну суму, 
яку може дати банк. При цьому покупець 
забуває, що банк зацікавлений у тому, щоб дати 
максимально можливий кредит при допустимому 
рівні ризику. Тому те, що можна взяти кредит на 
$20 тис. при вартості автомобіля в $22 тис., 
зовсім не означає, що цю суму потрібно брати. 
До автокредиту на потрібну суму не варто 
ставитися як до перемоги над банком; 

– якщо ви не можете виплатити автокредит 
менше ніж за чотири роки, шукайте дешевшу 
машину. Середній термін "життя" нелюксової 
машини у першого власника, зазвичай, 
– 4-5 років, і причини позбавлення, як правило, 
пов'язані з тим, що машина набридла і з'явились 
гідні альтернативи з нових або ледь потриманих 
автомобілів; 

– ігноруються додаткові витрати. Машина – це 
не лише автокредит, а й витрати на обов'язкове 
страхування, паркування, бензин, техогляд. Це не 
менше $150–200 щомісяця.

НЕ КУПУЙ АВТОМОБІЛЬ 
ЗА ОСТАННІ ГРОШІ

Кредити на авто зростають, пише «Автоцентр». 
До кінця року 25% річних можуть стати реаль-
ністю, кажуть експерти. Навіть якщо кредит 
взято давно, банк має право його переглянути.
Таку норму зазначено в більшості контрактів. 
Власник авто може або погасити борг у стислий 
термін, або ж щомісяця платити більше. Друге 
вірогідніше, адже мало хто спроможний віддати 
всю суму за 10-20 днів.

В УКРАЇНІ ПОДОРОЖЧАЮТЬ 
КРЕДИТИ НА АВТОМОБІЛІ
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Питома вага виплат за життя і здоров`я в 
загальному обсязі відшкодувань за обо-
в`язковим страхуванням цивільно-пра-
вової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів (ОСАЦВ) ста-
новить лише 2,3%. За даними видання, 
протягом січня-червня 2008 року обсяг 
відшкодувань, виплачених страховиками 
постраждалим у ДТП, зріс в 2,6 раза – до 
193,490 млн. грн. Рівень виплат за ОСАЦВ 
вже  перевищив  30%.  Проте ,  з а  
статистикою, левова частка страхових 
компенсацій пішла на оплату матеріаль-
них збитків громадян. Виплати за шкоду 
для життя і здоров`я потерпілих у ДТП в 
першому півріччі поточного року склали 
всього 2,3% загального обсягу відшкоду-
вань за «автоцивілкою». 

Тільки за шість місяців поточного року 
на дорогах України сталися 23 тисячі 
ДТП, в яких загинули 3340 осіб, 
травмовані – 28,5 тис. Але по виплату за 
шкоду для життя і здоров`я звернулися 
небагато постраждалих. «Кількість таких 
виплат в нашій компанії мала. За перше 
півріччя 2008 року їх було близько 10, за 
аналогічний період минулого року таких 
виплат взагалі не було», – розповів 
директор департаменту врегулювання 

 За матеріалами газети «Коментарі» 

Цей вид страхування передбачає виплату відшкоду-
вання у випадку, якщо Ви стали винуватцем пригоди, у 
якій постраждало майно чи здоров'я інших осіб. Відшко-
дування при цьому, як правило, сплачується безпосе-
редньо постраждалій стороні, що, в принципі, має позба-
вити Вас від необхідності вишукувати у Вашому бюджеті 
часом немалу суму грошей.

Розміри індивідуальних страхових платежів (внесків, 
премій) визначаються страховими компаніями самос-
тійно шляхом розрахунку відносно базового платежу 
(291,49) та відповідних коригуючих коефіцієнтів. Такі 
коефіцієнти застосовуються залежно від: типу транс-
портного засобу (об'єм двигуна); території використання 
транспортного засобу; стажу керування транспортними 
засобами.

У зв'язку з тим, що розміри таких коефіцієнтів мають 
мінімальні та максимальні межі, а також враховуючи те, 
що страхові компанії при розрахунку страхових тарифів 
застосовують систему "бонус-малус" (збільшення або 
зменшення базового тарифу залежно від наявності у 
страхувальника страхових випадків за певний проміжок 
часу), розмір індивідуальних страхових платежів у 
різних страхових компаніях може відрізнятися.

 За матеріалами consorsis.com.ua

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

СК «АІС-ПОЛІС» ОТРИМАЛА
АКРЕДИТАЦІЮ У «ВТБ БАНКУ»

збитків СК «Провідна» Андрій Куртасов. 
Таку ситуацію страховики пояснюють 

страховою неосвіченістю населення. 
Більшість українців не ознайомлена із 
законом про «автоцивілку» і не знає своїх 
прав. А тому громадяни не подають до 
компаній заяви на відшкодування втрат. 
Ще одна причина – заплутана процедура 
розрахунку виплат і складний механізм 
підтвердження шкоди для життя і 
здоров`я  громадян ,  передбачені  
законодавством. 

Утім, страховики прогнозують, що в 
перспективі суми виплат за шкоду для 
життя і здоров`я громадян поступово 
збільшуватимуться. Вже нині компанії 
дзначають зростання кількості заяв від 
потерпілих і обсягу виплат. 

У К РА Ї Н Ц І 
С Т РА Ж Д А Ю Т Ь 
Н А С Т РА Х О ВУ 

Н Е О С В І Ч Е Н І С Т Ь

Страхова компанія «АІС-Поліс» отримала акредитацію у ВАТ 
«ВТБ Банк», йдеться у повідомленні страховика, переданому 
агентству УНІАН. Згідно з повідомленням, сферою 
співробітництва компаній стане страхування наземного 
транспорту. Це вже 29-й банк-партнер «АІС-Поліс» у цій сфері 
страхування. 

Співробітництво компаній «АІС-Поліс» і «ВТБ Банку» 
полягає у страхуванні автомобілів корпорації «АІС» і її дилерів, 
які є предметом застави по кредитних договорах. Суб'єктами 
даних договірних відносин виступають фізичні особи і фізичні 
особи-підприємці. 

При рішенні «ВТБ Банку» про акредитацію компанії «АІС-
Поліс» до уваги бралися фінансова надійність і високий 
рейтинг страхової компанії, а також наявність розгалуженої 
регіональної мережі. На сьогодні компанія «АІС-Поліс» 
представлена 34 структурними одиницями по всій території 
України. 

Акціонерне страхове товариство «АІС-Поліс» було створене 
в 2005 році на базі страхової компанії «Юніон-Інсур» (АР 
Крим). Компанія орієнтована на фізичних осіб, а також на 
малий і середній бізнес. 

Торік СК «АІС-Поліс», яка входить до складу корпорації 
«АІС», зробила страхові виплати на суму 9,5 млн. грн. З них 
виплати за ризиком «КАСКО» склали 9,4 млн. грн., за ризиком 
«нещасний випадок» – 100 тис. грн.
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Сервісний центр мототехніки 

вул. Крайківського, 1, м. Івано-Франківськ
моб. (096) 851-95-67

• продаж мототехніки

«ERISKAY»

www.eriskay.com.ua

кредит
гарантія 2 роки
або 6 000 км пробігу   

• сервіс мототехніки
технічне обслуговування
ремонт

Запчастини до всіх автомобілів
в наявності та під замовлення

Діагностика
Розвал ходової
Регулювання шар
Рихтувально-зварювальні роботи та фарбування
Автоскло для всіх авто - продаж та встановлення
м. Коломия,
вул. Аеропортна, 6

(03433) 4-71-59
(050) 555-32-12; (068)548-36-36

inf
o@

spa
fis.

ko.
if.u

a

ТзОВ "Компанія Спафіс"

м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 61а
тел. роб. (0342) 71-31-57

моб. (050) 170-66-22
моб. (068) 144-18-24

Магазин "Балтік Авто"
Автозапчастини ВАЗ  всіх модифікацій

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ПРОЇДЕ 
НА АКУМУЛЯТОРАХ 40 КІЛОМЕТРІВ
На харківському заводі ”Торнадо” складають електричні 

велосипеди. Їх представили на ”Мотоекспо-2008” у вистав-
ковому центрі на столичному Броварському проспекті. – Усі 
деталі, у тому числі безшумний електродвигун, – тайван-
ського виробництва. Одного заряду акумулятора вистачить 
на 30-40 кілометрів пробігу. Розганяється електровелосипед 
до 25 кілометрів за годину. Якщо зупиниться на півдорозі – 
не біда. Крутите педалі, як у звичайному велосипеді, і їдете 
собі далі.

Батарею у пластиковій коробці вставляють у гніздо під 
сидінням. Підживлюється від розетки через зарядний прист-
рій. Акумулятор надійний, витримає 500 перезарядок, 
запевняють заводчани. На нього ”Торнадо” дає півроку 
гарантії, а на сам електровелосипед – рік.  

Новий засіб пересування 
коштує 2,8 тисячі гривень і 
дорожче залежно від 
моделі. Харків'яни 
випускають і електричні 
мопеди. Вони взмозі 
розганятися до 30 км/год. 
Коштує такий мопед від 
3,8 тисячі гривень. Однієї 
зарядки акумулятора 
вистачить на 30 км.

                             Найнадійнішими 
                             автомобілями мину-
                             лого року стали 
                             машини компаній 
                           Honda, Toyota і Subaru.
                     Про це йдеться у щоріч-
ному звіті американського журналу 
"Consumer Reports".
     Найкращих слів від експертів CR 
удостоїлись Honda и Toyota. Ці автови-
робники виготовляють «автомобілі ви-
няткової надійності», заявив керівник 
відділу тестування CR Девід Чемпіон.
Honda Accord була визнана експер-
тами CR «найнадійнішим сімейним 
седаном». Hyundai Elantra SE – най-
кращим малогабаритним седаном, 
а Santa Fe – найкращим позашляхови-
ком середніх розмірів. Найкращим 
седаном класу «люкс» став 
Lexus LS460L, найкращим представ-
ницьким седаном – Infiniti G35.

РЕЙТИНГ НАДІЙНОСТІ
 АВТОМОБІЛІВ

 За матеріалами "avto.consulting"

Частка продажів іномарок в усіх 
регіонах перевищила об'єми ре-
алізації легковиків виробництва країн 
СНД. У всіх регіонах країни збіль-
шення продажів автомобілів стано-
вило від 30 до 75% порівняно з 2006 
роком. 

Найбільшу кількість продажів тра-
диційно забезпечили мегаполіси. Ли-
ше кияни придбали торік понад 100 
тисяч машин, а мешканці Києва, До-
нецька та Дніпропетровська придбали 
300 тисяч легкових автомобілів, пові-
домляє ICTV.

УКРАЇНЦІ ВСЕ 
ЧАСТІШЕ КУПУЮТЬ 

Запчастини до іномарок
тел. (0342) 71-20-85
(050) 597-91-38, (098) 292-82-04
вул. Шухевичів, 14, м. Івано-Франківськ

магазин «Мотор-ІФ»

        CHEVROLET, DAEWOO, KIA,
                HYNDAI та CHERY
тел. (0342) 72-01-06
моб. 8 (066) 388-11-19
вул. Ребета, 8-А, м. Івано-Франківськ

Автозапчастини до корейців



СТО, РЕМОНТ, РІЗНЕ

А В Т ОА В Т О6 Ремонт двигунів, ходової, агрегатів, 
заміна мастил, шиномонтаж, 
рихтовка дисків, бортування.
Ремонт всіх видів автомобілів, бусів.
м. Коломия, вул. Й. Сліпого, 4

 

СТО "ШВИДКІСТЬ"

Тел. (03433) 4-77-20; моб. (097) 11-405-57

СТО “ Експерт-Авто”
Комп’ю терна діагностика, автомийка, ремонт іномарок, 
розвал сходж ення, запчастини до мерседесів.

вул. Хриплинська, 39 (колиш ня база воєнторгу)
тел. (0342) 50-77-87; (0342) 72-10-13

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ
вантажних автомобілів

на пасажирські

* встановлення та заміна вікон
* перешиття салону
* перешиття та ремонт сидінь
* реставрація стелі легкових автомобілів
* документальна підтримка

тел. (050) 986-02-06; (068) 187-51-81
вул. Юності, 52,  автобусний парк 
(навпроти обласного ДАІ), м. Івано-Франківськ

Державні номерні знаки
Виготовлення дублікатів. 
Іменні та сувенірні номера.
м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 4
(на території П.П. Клива)
Тел. (0342) 78-51-75; моб. (050)373-73-99

магазин-майстерня “Шевро”
Пошиття автомобільних салонів зі шкіри,
перетяжка керма шкірою.

             Тел. (0342) 77-79-17
вул. Нова, 29, м. Івано-Франківськ

Попутній вантаж до 1,5 т
Івано-Франківськ – Тернопіль

щовівторка в другій половині дня
моб. (067) 956-96-04
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НОВІ ПРАВИЛА 
ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХОГЛЯДУ

З 1 січня 2009 року в Україні вводяться нові 
правила проходження техогляду. Головним 
нововведенням буде те, що власник автомобіля 
зможе особисто визначати, де перевіряти своє авто 
незалежно від місця реєстрації. Крім того, 
проведення техогляду здійснюватиметься не тільки 
в ДАІ, а й на станціях техобслуговування 
автомобілів, котрі матимуть відповідний дозвіл. 
Також починаючи з наступного року для 
проходження техогляду не буде обмежень у часі. 
Державний технічний огляд транспортних засобів 
здійснюватиметься впродовж усього року, а час 
проходження наступного техогляду 
визначатиметься конкретною датою, вказаною в 
талоні, повідомляє auto.oboz.ua.

Вміння 
спілкуватися з 
фахівцями 
станцій 
техобслуговуванн
я – справа тонка. 
Як "вилікувати" 
своє авто і не бути 
обдуреним 
лукавими 
ремонтниками?
Кожному 
автовласникові з 
тих чи інших 
причин 
доводиться звертатися до фахівців з ремонту й 
обслуговування машини. Питання полягає в тому, куди 
краще звернутися: на фірмову СТО, яка спеціалізується 
на обслуговуванні конкретної марки автомобіля, чи до 
знайомого автогуру в "гараж", де є майстри на всі руки. 
Існує й третій варіант – незалежні станції 
техобслуговування, які є таким собі проміжним 
варіантом між фірмовими і "гаражними" СТО. У будь-
якому випадку є свої переваги і недоліки.

 
Одним із ключових чинників при ухваленні рішення 

про те, де обслуговувати свій автомобіль, є ціна. 
Зазвичай вартість витратних матеріалів і робіт на 
фірмових станціях вища порівняно зі звичайним 
"гаражем". Проте фірмові авторизовані сервіси добре 
забезпечені інструментами й устаткуванням. Окрім 
того, кожен працівник там займається своєю справою – 
у нього є своя спеціалізація. В "гаражі" ж одна людина 
робить все, і в результаті страждає якість. На фірмових 
СТО дають гарантію, а на несертифікованій станції 
клієнт її не отримує. Тому у випадку неякісного 
виконання робіт претензії пред'являти просто нікому. 

Один із основних недоліків фірмових салонів – 
штучне затягування термінів виконання робіт і постійні 
черги. Записуватися на техогляд на СТО доводиться за 
три-чотири дні. Друга проблема полягає в тому, що 
співробітники станцій не дозволяють власникам бути 
присутнім при ремонті їх машин.

 Так звані незалежні СТО займаються вживаними 
авто і часто виступають гарантійними техстанціями для 
дрібних імпортерів. Незалежні СТО також мають свої 
недоліки. Сучасний автомобіль буквально напханий 
електронікою – такі системи без спеціальної техніки і 
навчених фахівців неможливо ні діагностувати, ні 
лагодити. Більшість незалежних станцій не мають 
потрібного устаткування, яке взмозі придбати власники 
фірмових салонів. 

Ціновий удар

Час – гроші

Алло, гараж!

 За матеріалами журналу «Деньги»

ЯК "ЛІКУВАТИ" АВТО?



ТОЧКИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
А В Т ОА В Т О 7

АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Лукоїл, вул. Вовчинецька, 212
Лукоїл, вул. Коновальця, 219
Лукоїл, вул. Ребета, 6

КАЛУШ
Лукоїл, вул. Ринкова, 1

СТО, РЕМОНТ

Івано-Франківськ-Авто, вул. Юності, 41-А
Сага, вул. Галицька, 201
Експерт-авто, Хриплинська, 39
УзДеу, вул. Надрічна, 70
СТО, вул. Юності, 25
Дизельсервіс, с. Чукалівка, вул. Довбуша, 38

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Мегаавто, вул. Хмельницького, 107
Автоцентр-мийка, вул. Грушевського, 104

КАЛУШ

МАГАЗИНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

АІС-Запчастини, вул. Сахарова, 38
Мегатрейд, вул. Мазепи, 175-Б
Автоспектр, вул. Юності, 52
Мотор-ІФ, вул. Шухевичів, 14
Автобан, вул. Довженка (автобазар)
Авто-ас, вул. Довженка (автобазар)
Автоколор, вул. Довженка, (автобазар)
Автошрот «Ауді», вул.Целевича, 34
Трак-сота, вул. Юності, 33
Автошрот, вул. Юності, 25-А
Автозапчастини, вул. Юності, 25
VIPавто, вул. Тисменицька, 313
Укравтозапчастина, вул. Макухи, 2-А

КАЛУШ
Автосвіт, вул. Грушевського, 54
Автоцентр, вул. Л. Українки, 14
Калуш Лада, вул.Львівська, 6
Автокрамниця, вул.Л. Українки, 14

Автоцентр, Івано-Франківськ-Авто,
                                     Калуське шоссе, 2
Опель, Івано-Франківськ-Авто,
                                     Калуське шоссе, 2
Шевроле, Івано-Франківськ-Авто, 
                                     Калуське шоссе, 2
Івано-Франківськ-Авто, вул. Тичини, 50
Чері, Івано-Франківськ-Авто, 
                                вул.Тисменицька, 210
Мазда, Сага, вул. Галицька, 105
Сузукі, Сага, вул. Галицька, 80
Пежо, Сага, Калуське шосе, 7б
Хонда, Карпати-Мотор, вул. Ребета, 4-B

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

АВТОСАЛОНИ
АвтоЗазДеу, вул. Січових Стрільців, 68
УзДеу, вул. Коновальця, 77
УзДеу,вул. Надрічна, 70
Інтеркомтех, Калуське шоссе, 2
Салон мототехніки, вул. Юності, 21
СВ-КАР, Калуське шосе, 7
Geely, АІС, Калуське шосе,
АІС, вул. Слави Стецько, 6
Автогама, вул. Галицька, 111
Renault, вул. Хриплинська, 5-А

Банзай (мотосалон), вул. Грушевського, 10
КАЛУШ

КОЛОМИЯ
Автосалон, вул.Шухевичів, 59
Прикарпаття-Вітал-авто, вул.Карпатська, 22

КОЛОМИЯ
Камаз, вул. Тютюнника, 2
Автозапчастини, вул. Українська, 6а
Автопартнер, вул. Мазепи, 48
Автозапчастини, с. Нижній Вербіж, 
                      вул. Українська, 1
ТОВ Компанія Спафіс, вул.Аеропортна, 6
Автостиль, вул. Лермонтова, 30
Автозапчастини, вул. Петлюри, 85

КОЛОМИЯ

СТО, вул. Петлюри, 85
Швидкість, вул. Сліпого, 4
Авторемонтна майстерня, вул.Шарлая, 32

КОЛОМИЯ

КЕДР, вул. Шухевичів, 59



РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ВИДАННЯ:  

тел.: 8 (0342) 505-105
8 (0342) 507-739

факс: 8 (0342) 505-600 
вул. Мєндєлєєва, 8, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018

www.salonplus.com.ua
e-mail: mail@salonplus.com.ua

Наклад: 5 135 примірників.
Передплата та реалізація через мережу
«Торгпреси» та інших 
розповсюджувачів області.

Наклад: 10 000 примірників. 
Розповсюдження: безкоштовно керівникам 

підприємств у м. Івано-Франківськ 
(4 000 примірників),

у районних центрах (4 500 примірників),
агропідприємствах області (1 000 примірників),

на виставках(500 примірників).

Наклад: 10 000 примірників.
Розповсюдження:безкоштовно  
за юридичними 
адресами  у м. Івано-Франківськ та
у районних центрах.

Проведення рекламних кампаній. 
Розробка макетів, підготовка до друку  та  
виготовлення  рекламно-поліграфічної 
(візиток, календариків, буклетів, плакатів, 
календарів та ін.) і сувенірної
(надрук на значках, брелках, запальничках,
чашках та ін.) продукції.

Інформаційно-довідковий сайт: 
новини, приватні оголошення, 

бізнес-довідник та інше.
Щоденне оновлення інформації.

Медіапланування рекламних капманій
 в мережі Інтернет.

Інтернет-розкрутка брендів, 
торгових марок, підприємців.

Оперативна доставка 

Адресна розсилка 

 

рекламних матеріалів в 
Івано-Франківську та районних центрах.

рекламної продукції
сільсько-господарським та переробним

підприємствам області

Наклад: 35000 примірників.
Розповсюдження: безкоштовно у

 МРЕО, на автозаправках, в автосалонах, 
СТО у  м. Івано-Франківськ та області.

Наклад: 48 500 примірників.
Розповсюдження: безкоштовно за  юридичними 
адресами, в поштові  скриньки та 
на  ринках у районних центрах області.

Наклад: 60 500 примірників.
Розповсюдження: безкоштовно 

за юридичними адресами, в поштові 
скриньки у м. Івано-Франківськ.
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