


 

Подарунки для справжньої леді від УкрАВТО:
 Акція триватиме протягом двох місяців: з 1 лютого по 31 березня у всіх  
 автосалонах мережі Корпорації УкрАВТО. 

 В рамках Фестивалю Жіночих Автомобілів  на кожну нову щасливу власницю авто чекає безліч  
 подарунків:
	 	 •	Спеціальні	умови	кредитування	від	ПАТ	“ПРОФІН	БАНК”

	 	 •	Спеціальні	умови	страхування	від	ТДВ	«Експрес	Страхування»

	 	 •	Спеціальні	умови	придбання	авто	в	групах	за	програмою	АвтоТАК

 Сюрпризи автовласницям:
	 	 •	Сертифікат	на	професійну	фотосесію	з	автомобілем
	 	 •	Дисконтна	картка	CarWoman	від	УкрАВТО
	 	 •	Картка	MAXI	CARD	від	туристичної	компанії	«Туртесс	Тревел»
	 	 •	Косметичка

 Суперприз:
	 	 •		Сертифікат	на	відпочинок	у	готелі	5*	на	узбережжі
	 	 				Середземного	моря	Туреччини	від	генерального	туристичного	
	 	 				партнера	«Туртесс	Тревел».
 Подяка за допомогу в проведенні фотосесії:
	 	 •	Журнал	L’OffICIeL

*Суперприз	отримає	переможниця	конкурсу	«Стань	Зіркою	Фестивалю	Жіночих	Автомобілів!»

Автомобіль – запорука твого успіху!
	 Жінки…	 Ми	 такі	 різні	 і	 водночас	 так	 схожі.	 Ми	 всі	 без	 виключення	 прагнемо	 бути	 успішними,	
незалежними	та	коханими.	Кожна	з	нас	обирає	свій	власний	шлях	до	успіху,	проте	не	завжди	він	приводить	
до	омріяної	мети.	 І	знову	виникає	одвічне	питання.	 	Що	ж	все	таки	необхідно	мати	жінці	для	того,	аби	
відчувати	себе	по-справжньому	успішною:	чарівну	паличку?	–	нереалістично;	 заможного	чоловіка?	–	
суперечливо;	автомобіль?	–	саме	так.	Це	те,	що	нам	потрібно!	Адже	автомобіль	–	невід’ємний	атрибут	
образу	успішної	леді.	Сучасна	жінка,	яка	прагне	досягти	успіху,	повинна	бути	за	кермом.		І	не	лише	свого	
авто,	а		й	свого	життя!	

	 В	цьому	році	Фестиваль	Жіночих	Автомобілів	має	за	мету	зробити	якомога	більше	українських	
жінок	 по-справжньому	 успішними	 леді.	 Завдяки	 широкому	 вибору	 автомобілів	 та	 привабливим	
фінансовим	 пропозиціям,	 які	 будуть	 представлені	 на	 Фестивалі,	 	 Ви	 зможете	 вигідно	 придбати	 авто	 та	
стати	на	крок	ближче	до	свого	успіху.		Героїнями	проекту	стануть		одні	з	найуспішніших	та	найвідоміших	
жінок	країни.	Сніжана	Єгорова,	Ніна	Васадзе,	Наталя	Сумська,	 	 Ірина	Твердовська,	Анна	Філімонова	та	
Ірина	Протасова	розкажуть	про	те,	яку	роль	автомобіль	відіграє	в	їхньому	житті.	



Ніна Васадзе, 
фінансовий	директор	компанії	«АвтоКапітал»,	успішна	бізнес-леді.

Для	Ніни	Васадзе	автомобіль	є	не	лише	інструментом	ефективного	використання	

часу,	а	й	стимулом	для	натхнення	в	роботі.	

«Часом за кермом автомобіля рішення деяких ділових питань приходить легше, 
ніж в офісі, – розповідає Ніна. – У сучасних автомобілях все створено для 
максимального комфорту, тому, навіть в умовах динамічного міського трафіку це 
не заважає мені вирішувати робочі завдання і обдумувати нові ідеї для бізнесу».

МОЄ АВТО – МІй СТАТУС“ “



Відображення класичної 
досконалості —
Mercedes-Benz C-class. 

Неповторний	седан	історично	займає	
лідерські	позиції	у	світі	автомобільної	
досконалості.	 Елегантний,	 розумний,	
стильний,	 створений	 для	 жіночої	
опіки.	2000	нових	компонентів
вирізняють		останнє	покоління	
Mercedes-Benz	C-class
від	попередньої	моделі.	

Mercedes-Benz C-Class  від 34 900 €* 
Mercedes-Benz C-Coupe   від 34 900 €*

0 800 500 160
www.mercedes-benz.ua
Дзвінки	зі	стаціонарних	телефонів	в	межах	України	безкоштовні.

Стильний 
і маневрений	

Mercedes-Benz C-coupe.	

Втілення	 досконалості	 у	 великому	 місті.	 Емоції	 переповнюють,	 коли	 бачиш	 зовнішність	 цього	 красеня.	 Варто	
зробити	перший	крок,	торкнутися	педалі	газу	і	відчути	потужність	Mercedes-Benz	C-coupe,	щоб	зрозуміти	його	
головну	 перевагу,	 яка	 криється	 під	 капотом.	 Різноманіття	 двигунів	 C-coupe	 робить	 автомобіль	 унікальним	 для	
кожної	нової	власниці.

*	Оплата	за	курсом,	що	встановлюється	продавцем	на	день	придбання	автомобіля.



Dodge Caliber –	

універсальний		хетчбек	із	зовнішністю	купе	і	функціональністю	SUV.	Автомобіль	настільки	оригінальний,	
що	 без	 належної	 уваги	 він	 не	 залишиться	 ніколи.	 Dodge	 Caliber	 створений	 для	 яскравих	 і	 стильних,	
молодих	і	креативних!	

Dodge Caliber від 25 000 у.е*

0 800 500 160
www.dodge.com.ua
Дзвінки	зі	стаціонарних	телефонів	в	межах	України	безкоштовні.

*	Оплата	за	курсом,	що	встановлюється	продавцем	у	день	придбання	автомобіля

Jeep Compass –

це	 втілення	 сучасних	 стандартів	
автомобільної	 краси.	 Компактний	
позашляховик	вирізняється	яскравою	
вродою,	 прекрасними	 ходовими	
якостями,	потужністю	і	маневреністю.

Jeep Compass від 33 441 у.е.*

0 800 500 160
www.jeep.ua

Дзвінки	зі	стаціонарних	телефонів	в	межах	України	безкоштовні.

*	Оплата	за	курсом,	що	встановлюється	продавцем	на	день	придбання	автомобіля



Стань зіркою Фестивалю 
Жіночих Автомобілів!
Любі жінки, 
Фестиваль Жіночих Автомобілів 2012 дарує Вам можливість прославитись і стати справжньою 
зіркою! Для кожної учасниці Фестивалю Жіночих Автомобілів ми приготували приємний сюрприз – 
сертифікат на участь у професійній фотосесії з автомобілем.
За	 допомого	 професійних	 фотографів	 та	 стилістів	 ми	 створимо	 для	 Вас	 неповторний	 образ	 успішної	
леді.	 Найкращі	 фотографії	 з	 Вашої	 фотосесії	 будуть	 опубліковані	 на	 тематичних	 сторінках	 Фестивалю	
Жіночих	Автомобілів	у	соціальній	мережі	facebook,		де	шляхом	народного	голосування	буде	визначена	
переможниця	проекту.	Учасниця,	за	яку	буде	віддана	найбільша	кількість	«лайків»,	отримає	звання	«Зірка	
Фестивалю	 Жіночих	 Автомобілів»	 та	 суперприз	 –	 сертифікат	 на	 відпочинок	 в	 5*	 готелі	 на	 узбережжі	
Середземного	моря	Туреччини	від	генерального	туристичного	партнера	«Туртесс	Тревел».		Голосування	
триватиме	до	15	квітня.	Ім’я	переможиці	буде	оголошено	на	сайті	УкрАВТО	та	facebook.

Учасницями	акції	зможуть	стати	всі	покупці,	які	придбають	автомобіль,	представлений	в	каталозі,	в	період	
акції	–	з	1	лютого	по	31	березня	в	дилерській	мережі	УкрАВТО.		
	

Голосуйте за красу! Оберіть Зірку Фестивалю Жіночих Автомобілів!
	 Всі	бажаючі	зможуть	проголосувати	за	учасниць	акції	на	сторінках	

	 Фестивалю	Жіночих	Автомобілів	акції.

	 Найактивніші	учасники	голосування		отримають	сертифікати	на	проживання	в	парк-готелі	KIDeV.



Наталя Сумська, 
Народна	артистка	України,	актриса	театру	і	кіно.

Як	і	належить	по-справжньому	успішній	актрисі,	Наталя	Сумська,	більшу	частину	свого	

часу	проводить	на	публіці,	в	репетиційних	залах		та	на	знімальних	майданчиках.	

«Коли ти популярна, ти не належиш собі. Вся твоє життя – це низка гастролей, 
репетицій, прем’єр. Одвічна зміна образів  та декорацій, – розповідає Наталя. – Я дуже 
ціную ті миті, коли за кермом свого автомобіля, сховавшись від загальної уваги, можу 
усамітнитися і просто побути сама собою».

МОЄ АВТО – МІй СПОКій“ “



www.kia.ua
www.facebook.com/kia.ua

Гаряча лінія: 0-800-502-909.
Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.

від 13 700 у.о.*

від 16 900 у.о.*

*Ціни автомобілів еквівалентні вказаній сумі у доларах США по курсу 8,00 станом на “17” січня 2012р. Ціна включає ПДВ. 
Всі розрахунки в гривнях. ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі 
без попереднього повідомлення. Гарантія на автомобілі: 7 років або 150 000 км пробігу / детальні умови гарантії та 
обмеження зазначені у сервісній документації.



www.kia.ua
www.facebook.com/kia.ua

Гаряча лінія: 0-800-502-909.
Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.

від 24 900 у.о.*

від 21 900 у.о.*

*Ціни автомобілів еквівалентні вказаній сумі у доларах США по курсу 8,00 станом на “17” січня 2012р. Ціна включає ПДВ. 
Всі розрахунки в гривнях. ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі 
без попереднього повідомлення. Гарантія на автомобілі: 7 років або 150 000 км пробігу / детальні умови гарантії та 
обмеження зазначені у сервісній документації.



ірина Твердовська, 
генеральний	продюсер	Першого	Автомобільного	Каналу,	успішна	бізнес-леді.

МОЄ АВТО – МОЄ НАТхНеННя“ “

В	долі	нашої	героїні	автомобіль	зіграв	важливу	роль,	ставши	головною	справою	всього	її	
життя.	Сьогодні	Ірина	Твердовська	–	найвпливовіша	жінка	на	автомобільному	телевізійному	

просторі	країни.	

«Репортаж про авто? – З легкістю. Автомобілі завжди в моєму об’єктиві, – розповідає 
Ірина. – Я щиро полюбила автомобілі і вони відповіли мені взаємністю. Саме вони привели 
мене до успіху на телебаченні».





яке авто шукає жінка? 

А саме:

Надсучасний	жіночий	автомобіль	з	бійцівським	характером	і	грацією	чи	компактний	родинний	
автомобіль	з	містким	салоном,	а	може	повнопривідний	драйв?	
Автомобільний	центр	ГОЛОСІЇВСЬКИй	дарує	шанувальницям	 і	шанувальникам	бренду	Renault	
унікальну	можливість	зробити	свій	вибір	та	придбати	автомобілі	на	максимально	вигідних	умовах	
з	1	лютого	по	31	березня	2012	року:	

Renault		Sandero		 				 від				91 000 грн*
Renault		Sandero	Stepway		 від				121 200 грн*
Renault		Megane	Hatchback		 від				151 300 грн*
Renault		Megane	Coupe		 	 від				201 500 грн*
Renault		Koleos		 	 	 від				225 000 грн*
Renault		Latitude		 	 від				222 000 грн*

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 4
         тел.: 0 (44) 277 70 70

         www.goloseevsky.com

Можливість придбання авто в кредит з 0%**.

*Ціни	станом	на	20.01.2012року.			**	пропозиція	від	Renault	finance	



яке авто шукає жінка?

Надсучасний	 жіночий	 автомобіль	 з	 бійцівським	
характером	 і	 грацією	 чи	 компактний	 родин-
ний	 автомобіль	 з	 містким	 салоном,	 а	 може	
повнопривідний	драйв?	

Автомобільний	 центр	 ГОЛОСІЇВСЬКИй	 дарує	
шанувальницям	і	шанувальникам	бренду	Nissan
унікальну	 можливість	 зробити	 свій	 вибір	 та	
придбати	 автомобілі	 на	 максимально	 вигідних	
умовах	з	1	лютого	по	31	березня	2012	року:

Спеціальна	цінова	пропозиція	Nissan*:
	
Note		 	 	 від	14 350 $
Almera	Classic		 	 від	13 150 $
Tiida		 	 	 від	17 090 $
Juke		 	 	 від	18 950 $
Qashqai		 	 від	21 750 $
Qashqai	+2			 	 від	21 850 $

*Ціни	 станом	 на	 20.01.2012р	 на	 автомобілі	 2011	 року.	 Кількість	
автомобілів	обмежена

Кожен покупець автомобіля 
Nissan отримує 
ПОДАРУНКОВИй СеРТИФіКАТ 

на	 замовлення	 додаткового	 обладнання	 та	
аксесуарів	 для	 встановлення	 на	 придбаний	
автомобіль**,	саме:

Note  СеРТИФіКАТ на 1500грн

Almera	Classic СеРТИФіКАТ на 1500грн

Tiida  СеРТИФіКАТ на 1500грн

Juke  СеРТИФіКАТ на 1500грн

Qashqai  СеРТИФіКАТ на 2000грн

Qashqai	+2 СеРТИФіКАТ на 1500грн

Є можливість придбання авто в кредит від 0% 
річних в рамках програми Nissan Finance ***.

**пропозиція	дійсна	з	1	лютого	по	31	березня	2012	року.
***	пропозиція	від	Nissan	finance	

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 4
         тел.: 0 (44) 277 70 70
         www.goloseevsky.com



Сніжана Єгорова, 
популярна	українська	телеведуча,	кіноактриса,	мати	4-х	дітей.

Завдяки	своєму	автомобілю	Сніжані	Єгоровій	з	легкістю	вдається	гармонійно	
поєднувати	далеко	несумісні	поняття	–	професію	«турботливої	мами»	і	кар’єру	

успішної	шоу-вумен.

«Мій автомобіль – це мій головний помічник у вирішенні багатьох сімейних і ділових 
питань. Я завжди за кермом, тому я встигаю скрізь і в усьому», – розповідає Сніжана.

МОЄ АВТО – МІй КОМФОРТ“ “



Opel Astra*

Чарівна	 модель	 з	 атлетичним	 дизайном	 і	
яскравим,	 багатогранним	 характером.	 Така	 ж,	
як	і	її	майбутня	власниця.	

Ціна від 172 640 грн.**

Opel Corsa*

Це	автомобіль	з	посмішкою	на	обличчі	.	його	
власниця	 -	 це	 дівчина,	 яка	 завжди	 говорить	
життю:	«Yes,	of’Сorsa!».	

Ціна від 129 600 грн.**

Opel.  Нами захоплюються у Франції. Нас імітують у Кореї. Made in Germany

Зроблено	в	Німеччині.	Деякі	автомобілі	можуть	вироблятися	на	заводах	Opel	в	інших	країнах	ЄС
*Зображення	автомобілів	наведено	для	ілюстрації	та	можуть	відрізнятися	від	наявних	комплектацій

**Ціни	станом	на	17.01.2012р.	Гарантія	на	автомобілі	2	роки	без	обмеження	пробігу.
ТОВ	«Дженерал	Авто	Груп»	залишає	за	собою	право	на	внесення	змін	в	комплектації	та	ціни	автомобілів	без	попереднього	повідомлення.

Opel Meriva*

Дуже незвичайна і креативна модель. 
Жінка, яка віддасть перевагу Opel 
Meriva - це молода мама з відмінним смаком 
і неповторним почуттям стилю!

 

Ціна від 189 600 грн.**   

0 800 505 025
www.opel.ua 

www.facebook.com/opel.ukraine
Дзвінки	зі	стаціонарних	телефонів	в	межах	України	безкоштовні.



Chevrolet Camaro*

Це	 культовий	 американський	 спорткар	 для	
пристрастної	 та	 гарячої	 дівчини,	 бажання	
якої	просто	в	шоці	від	її	можливостей!	

Від 439 200 грн**

Chevrolet Cruze хетчбек*

Це	стильний	і	драйвовий	молодіжний	хетчбек	
для	впевненої	в	собі	дівчини,	що	розуміється	
на	авто	і	не	тільки;-)	

Від 149 500 грн**

Chevrolet щиро вітає чарівних жінок з весняними святами! 

*Зображення	автомобілів	наведено	для	ілюстрації	та	можуть	відрізнятися	від	наявних	комплектацій
**Ціни	станом	на	17.01.2012	р.	Гарантія	на	автомобілі		3	роки	або	100	000	км	пробігу
ТОВ	«Дженерал	Авто	Груп»	залишає	за	собою	право	на	внесення	змін	в	комплектації	та	ціни	автомобілів	без	попереднього	повідомлення.

Chevrolet Orlando*

	

           

                 
            Від 184 000 грн**

Chevrolet Spark*

Це	 молодіжний	 автомобіль	
з	 агресивною	 зовнішністю.	
Дівчина	 в	 стилі	 Spark	 -	 це	
яскрава,	іскриста	зірочка.

Від 130 880 грн**

Це	 7-місний	 мінівен	 а-ля	
кросовер	для	мам,	які	цінують	
комфорт	 і	 практичність	 для	
своїх	дітей.	

0 800 505 025
www.chevrolet.kiev.ua

www.facebook.com/chevrolet.ukraine
Дзвінки	зі	стаціонарних	телефонів	в	межах	України	безкоштовні.





Анна Філімонова, 
відома	світська	левиця,	директор	конкурсу	«Міс	Україна-Всесвіт».

Для	нашої	героїні	автомобіль	–	це	не	просто	модний	аксесуар,	

а	невід’ємна	частина	її	стилю,	успіху,	способу	життя.	

«Я не уявляю свого життя без улюбленого автомобіля – резюмує Анна.  
Для сучасної та успішної жінки бути за кермом так само необхідно, 
як і відчувати себе впевнено на високих підборах».

МОЄ АВТО – МОЯ	ПРИКРАСА“ “



Спеціальні пропозиції для найчарівніших автошанувальниць!1 

Lanos з «автоматом» –  
курс на жіночі симпатії!
	 Народний	 і	 перевірений	 часом	 Lanos	 стає	
ще	 кращим!	 Національний	 автовиробник	 подбав	 про	
те,	 щоб	 народний	 автомобіль	 здобув	 визнання	 також	
й	 українських	 господинь.	 Адже відтепер Lanos – 
із коробкою автомат!	

	 Це	значно	полегшить	керування
в	міському	динамічному	русі,	підви-
щить	безпеку	та	перетворить	
дорогу	на	справжнє	задоволення!
	
ЗАЗ Lanos  з АКПП (седан) – від 96 560 грн.*
ЗАЗ Lanos з АКПП (хетчбек) – від 98 000 грн.**

*		Ціна	вказана	на	автомобілі	ЗАЗ	Lanos	
					D4XB454		2011	року	станом	на	24.01.2011.
**	Ціна	вказана	на	автомобілі	ЗАЗ	Lanos	
					D5XB454		2011	року	станом	на	24.01.2011.

0 800 500 233   
Дзвінки	зі	стаціонарних	телефонів	в	
межах	України	безкоштовні.

www.zazforza.com.ua   
www.lanos-ua.com

ЗАЗ Forza – сила нових вражень!

	 За	 кермом	 ЗАЗ	 forza	 ніжна	 та	 тендітна	 жінка	
зможе	 відчути	 себе	 по-справжньому	 слабкою	 та	
захищеною,	 занурившись	 у	 атмосферу	 комфорту	 та	
спокою.
	 Стильний	 сучасний	 дизайн	 	 підкреслить	 Вашу	
особистість,	стрімкі	лінії	кузову	–	впевненість,	а	обраний	
колір	 –	 індивідуальність!	 До	 того	 ж	 	 відмінні	 технічні	
характеристики,	 широкий	 набір	 опцій	 та	 бездоганний	
комфорт	прийдуться	до	смаку		сучасній	леді!
З	італійського	forza	–	це		сила!	
Отже,	 дорогі	 жінки,	 не	 забувайте,	 що	 Ваша	 forza	 	 у	
вашій		слабкості!

ЗАЗ Forza – від 80 620 грн.*

*	Ціна	вказана	на	автомобілі		ЗАЗ	forza		
			f4LM554		2011	року	станом	на	24.01.2011.

Неймовірні ціни на автомобілі 2011 року!

1	Кількість	автомобілів	обмежена.	Подробиці	на	сайті	www.lanos-ua.com		2	Зазначено	різницю	між		ціною	на	автомобіль	ЗАЗ	forza	f4LM554	2012	року	та	
2011	року.	3	Зазначено	різницю	між		ціною	на	автомобіль	ЗАЗ	Lanos	D4MM554	2012	року	та	2011	року.	4	Зазначено	різницю	між		ціною	на	автомобіль	ЗАЗ	
Sens	D4Le500	2012	року	та	2011	року.	5	Ціна	вказана	на	автомобілі		ЗАЗ	forza		f4LM554		2011	року	станом	на	24.01.2011.	6	Ціна	вказана	на	автомобілі	
ЗАЗ	Lanos	D4MM554		2011	року	станом	на	24.01.2011.	7	Ціна	вказана	на	автомобілі	ЗАЗ	Sens	D4Le500			2011	року	станом	на	24.01.2011.

Офіційний дистриб’ютор автомобілів ЗАЗ в Україні підготував спеціальні цінові пропозиції1 на весь модельний ряд 
автомобілів ЗАЗ 2011 року!

ЗАЗ Forza – нова ціна від 80 620 грн.5 ЗАЗ Lanos – нова ціна від 77 060 грн.6 ЗАЗ Sens – нова ціна від 59 520 грн.7

— 2000 грн.2до — 4500 грн.3до — 3500 грн.4до





Леді не ходять пішки – вони носять надто красиве взуття. 
Тому їм життєво необхідне авто.

Chery подбала, щоб кожна з нас відчула життя наповну: справжній драйв, престиж і комфорт.

Chery	M11	(хетчбек)	створена	для	жінки,	яка	може	дозволити	собі	все	–	навіть	не	бути	красивою,	розумною	й	сильною.	
Це	ґранд-дама,	що	завжди	грає	головну	роль.	Як	підтвердження	вибору	цієї	життєвої	позиції	–	Chery	M11,	її	розумна	ціна,	
стриманий	шик	від	Pininfarina,	високотехнологічність	і	надійність.		

Chery M11 (хетчбек) – від 104 720 грн.

Кimo	 обирають	 жінки	 з	 гарячим	 темпераментом,	 яким	
до	 вподоби	 все	 італійське	 –	 над	 дизайном	 автомобіля	
працювали	 Gruppo	 Bertone.	 Плюс	 приваблива	 ціна	 на	
комплектацію	 з	 автоматом	 –	 і	 вже	 за	 місяць	 Kimo	 стане	
вашою	вірною	подругою.	

Kimo – від 67 120 грн.
Kimo АМТ – 80 800 грн.

Офіційний	дистриб’ютор	–	
ТОВ	«Сі	Ей	Автомотів»

www.chery.net.ua

Телефонуйте нам: 0-800-5000-19
Дзвінки	зі	стаціонарних	телефонів	в	межах	України	безкоштовні.   

QQ	 –	 це	 універсальний	 солдат	 в	 жіночій	 подобі.	 Мобільна,	
легка	на	підйом,	вправна	і	яскрава	модель	для	дівчат.	Компактна	
машина,	 якій	 скрізь	 знайдеться	 місце,	 понад	 те,	 витрати	 на	
пальне	 приємно	 здивують	 ваш	 гаманець,	 як	 і	 сама	 вартість	
автомобіля.

QQ – від 54 560 грн. 
QQ АМТ – 60 720 грн.

Гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу.



ірина Протасова, 
автогонщиця,	призер	Чемпіонату	України	з	кільцевих	перегонів,	
майстер	спорту,	єдина	дівчина	у	великому	автоспорті	Україні.

Ірина	Протасова	–	ніжна	і	красива	дівчина	з	вольовим	характером.	Монопольне	правління	
чоловіків	в	автоспорті	порушила	саме	вона,	коли	вперше	в	історії	нашої	країни	стала	

переможницею	Чемпіонату	України	з	кільцевих	перегонів.		

«Автомобіль – це мій головний ключ до успіху. Велика швидкість – моя пристрасть. Завдяки 
любові до авто я завжди попереду: і в спортивних змаганнях, і в житті», – коментує Ірина.

МОЄ АВТО – МОЯ ПеРеМОГА“ “



Жінки краще усіх знають, що краса здатна не лише врятувати світ, але 
й підкорити  його. 
Але	хто	захистить	крихку	і	ніжну	красу	від	непередбачуваних	ситуацій	на	
дорогах?	Звичайно	ж,	надійний	поліс	КАСКО	від	«Експрес	Страхування».	
Знайти	 і	обрати	свого	особливого	«захисника»	Ви	можете	у	будь-якому	
автосалоні	УкрАВТО.	
Поліс	«Експрес	Страхування»	не	 тільки	оберігає	чарівних	автоледі,	а	ще	
й	 приємно	 дивує	 корисними	 аксесуарами	 для	 авто.	 Умови	 їх	 отримання	
Ви	легко	зможете	знайти	на	сайті	компанії	www.express-insurance.com.ua.	
Поспішайте, акція діє з 1 лютого до 31 березня!

Ліцензія	№	429899	від	04.11.2008

   

        www.express-group.com.ua                                          
                                            0-800-502-300
  Дзвінки	зі	стаціонарних	телефонів	в	межах	України	безкоштовні.	

Кожна сучасна та сильна жінка має право не лише на чарівне взуття, а 
й на власне стильне авто!
Якщо	Ви	досі	мрієте	«дефілювати»	щодня	на	дорогах	міста		у	новому	авто,	
пропонуємо	звернутися	до			«Експрес	Кредит»	-	найвигіднішого	партнера,	
який	знає	як	подарувати	жінці	бажане!	Знаходиться	він	зовсім	поруч	–	у	
кожному	 автосалоні	 УкрАВТО.	 Комфортні	 умови	 отримання	 кредиту	
менше	 ніж	 за	 годину	 «перенесуть»	 Вас	 у	 Ваш	 власний	 та	 неповторний	
автомобіль.	
Насолоджуйтесь – тепер Ви найпривабливіша жінка у шикарному авто 
з найкращим автокредитом!

Здійснює	свою	діяльність	на	базі	ТОВ	«УКРАВТОЛІЗИНГ»	(довідка	Державної	комісії	з	врегулювання	ринків	фінансових	
послуг	ФЛ	№	290	від	06.06.06).






