
Masina de 1.700 de euro vine in Europa
Cea mai ieftina masina din lume, "masina poporului", a fost creata sa coste 2.500 de dolari - 1.730 de
euro -, plus taxele de transport. Masina are patru locuri - producatorii spun ca pot incapea si cinci oameni
-, motorul pe benzina cu doar doi cilindri de 624 cmc poate dezvolta 33 de cai putere, nu are aer
conditionat sau airbaguri si, potrivit producatorilor, poate atinge 104 km/h. Caroseria masinii este facuta
din plastic prelucrat cu un adeziv, parbrizul are un singur stergator, iar consumul mixt este calculat la
cinci litri/100 km. 
  MODELUL intruneste normele impuse de Euro4, iar producatorul sustine ca designul este astfel realizat
incat sa asigure si conditiile internationale de siguranta. Tata Nano, dupa cum a fost denumit modelul,
este cu opt la suta mai mic decat Maruti Suzuki 800, dar are cu 21 la suta mai mult spatiu. 
  SURPRIZA cea mare a fost oferita de producatori, in timpul conferintei de presa, de la lansarea de ieri.
Acestia sustin ca, cel mai probabil peste doi ani, vor exporta acest model in intreaga lume, inclusiv
Europa. Ratan Tata, presedintele Tata Group, a declarat pentru Automotive News, faptul ca, pentru
Europa, modelul ar putea fi dotat si cu motoare mai mari, inclusiv in varianta diesel. "Pot fi achizitionate
variante ale modelului care sa includa dotari ce vor creste de doua sau chiar trei ori pretul initial al
masinii. Oricum, nu vad acest lucru ca fiind mai putin profitabil decat achizitionarea oricarei alte
masini", a declarat Ratan Tata, citat de sursa amintita.
  Ratan Tata s-a ferit sa declare oficial faptul ca modelul Nano va ajunge in Europa in urma unei
colaborari cu Fiat si s-a multumit sa afirme ca "Tata si Fiat se sprijina reciproc pe mai multe piete din
lume". Cei de la Tata Motors spera sa produca, anual, cate 250.000 de modele sustinand ca cererea este
de cel putin un milion de unitati. 
  Deocamdata, reprezentantii Tata Motors au evitat sa ofere informatii concrete despre lansarea modelului
si in Europa, unde ar fi, de asemenea, tot cea mai ieftina masina. Dar din declaratiile lor, intentia
exportului din 2010 este certa. Majoritatea din cei peste 2.500 de jurnalisti prezenti la lansare s-au aratat
sceptici in ceea ce priveste standardele de siguranta pe care le indeplineste modelul Nano, arata agentiile
de presa internationale. Cei de la Tata Motors mizeaza in Europa, insa, pe modelele mai scumpe. 
  
  Bogatie din saracie 
  
  Cel care a initiat proiectul Nano este Ratan Tata, presedintele Tata Group, printre cei mai bogati oameni
din India, la cei 70 de ani. Decizia lansarii unui astfel de model a venit dupa ce Ratan a vazut, in India, o
intreaga familie inghesuita pe un scuter.
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