
AKCJA SPECJALNA

Gruzja to kraj, w którym egzamin zdają twarde auta, prawdziwe woły robocze.  

Freemont wyróżniał się na ich tle wyglądem, nowoczesnością i jakością, jednocześnie 

dorównując im siłą. Z wyzwaniem jakim są tutejsze drogi poradził sobie doskonale.

Wyprawa Fiata Freemont
Gruzja 2012 

S
ą jeszcze kraje, w których po 
drogach jeżdżą samochody, 
o jakich u nas prawie wszy-
scy już zapomnieli.  I to nie-

daleko – nieco ponad 3 tys. km od 
polskiej granicy. Dystans ten wcale 
nie jest trudno pokonać wygod-
nym i szybkim samochodem, jakim 
jest Freemont. Do tego pieniądze 
zaoszczędzone przy dystrybuto-
rze paliwa dzięki ekonomicznemu  
i oszczędnemu silnikowi można 
bez żalu przeznaczyć na opłaty za 
autostrady, którymi jedzie się pra-
wie cały czas. 
Mowa o Gruzji. To właśnie tu jadąc 
eleganckim Freemontem, spotkali-
śmy „muzealne” terenówki – gazy 
69 z pięknie wyprofilowanymi ma-
skami czy uazy w niespotykanych 
u nas wersjach z blaszanym peł-
nym nadwoziem. 
Miejscowi pasterze, przepędzający 

swoje stada przez zielone doliny,  
i tak uważają, że najlepszym pojaz-
dem z napędem 4x4 jest jeden koń 
i to wcale nie mechaniczny. Taki 
żadnej drogi, nawet najwęższej 
ścieżki w górach się nie wystraszy, 
a latem nigdy nie zabraknie mu 
paliwa. 170 koni mechanicznych 
Freemonta też zbytniego apetytu 
nie miało, z rzadka tylko dopomi-
nając się o tankowanie. Średnie 
zużycie paliwa z całej wyprawy 
wyniosło zaledwie 7,2 l/100 km, 
co przy rozmiarach i masie Fiata 
oraz pokonanych górach jest do-
skonałym wynikiem. Co wiecej  – 
podobnie jak tutejsze konie – nie 
bał się praktycznie żadnej drogi, 
czy to bardzo szybkiej dojazdów-
ki ze zniszczonym asfaltem, czy 
przeoranej koleinami drogi przez 
las. Wiemy, bo przetestowaliśmy 
go we wszystkich tych warunkach.  

 DANE TECHNICZNE

TEST FIATA FREEMONT
EKSTREMALNE: 15 225 KM

OCENA: 5,5

„Wszystko, czego oczekujesz od samochodu” 
– głosi slogan reklamujący nowego Fiata Fre-
emont. Okazuje się, że nikt tu nie rzuca słów 
na wiatr. Zaskakująco duży i przestronny,  
z niezwykle elastycznym wnętrzem Fre-
emont już podbił serca setek rodzin. Postano-
wiliśmy jednak poddać Fiata cięższym wy-
zwaniom niż rodzinne wojaże. Przygotowali-
śmy dla niego ekstremalną trasę godną pro-
fesjonalnych aut terenowych. Oczekiwania 
dotyczące komfortu, spalania, niezawodno-
ści były wysokie. Zgodnie ze sloganem spro-
stał im bez problemu. Fiat wydaje się prak-
tycznie niezłomny. Jedyny minus – kiepsko 
radzi sobie z przeprawą przez wodę – głębszą 
niż 30 cm.

FIAT FREEMONT

 Silnik Diesla 170 KM    Trójstrefowa klima-
tyzacja 7 miejsc siedzących Dostęp bez-
kluczykowy 32 konfiguracje siedzeń  

Ponad 20 schowków Podnoszone siedzi-
ska dla dzieci  Przeglądy co 30 tys. km  

Systemy ESP, Traction Control, Active  
Hood, Brake Assist, Hill Start Assist, ERM
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Podobnie jak gruzińskie 
konie Freemont nie bał 
się żadnej z tutejszych, 
trudnych  dróg
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