Salon Ferrari Katowice: Kup sobie kultowe auto za 1,2
miliona złotych
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Katarzyna Pachelska
Salon Ferrari Katowice już działa w Katowicach przy ul. Bocheńskiego. To drugi punkt sprzedaży
tych kultowych włoskich samochodów w Polsce. Nieoficjalnie wiadomo, że już jeden egzemplarz
został sprzedany.
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Tym samochodem trudno przemknąć niezauważonym przez miasto. Nawet jeśli go nie widać, to
słychać charakterystyczny, niski dźwięk mocnego silnika. Samochody Ferrari można już kupić w
drugim w Polsce autoryzowanym salonie Ferrari w Katowicach. Salon Ferrari Katowice mieści się
przy ul.Bocheńskiego, tuż przy stacji BP i przed salonem Renault, również należącym do Grupy
Pietrzak.
Szefem salonu Ferrari Katowice jest syn Bogdana Pietrzaka, 26-letni Jakub Pietrzak, absolwent
zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, jak sam mówi "wychowany w salonach

i serwisach samochodów taty". Wnętrze salonu Ferrari Katowice zostało zaprojektowane tak, by
wyglądało podobnie jak inne salony Ferrari. Są plany, by rozbudować salon Ferrari Katowice.
SALON FERRARI KATOWICE: ZOBACZ KTO NA ŚLĄSKU JEŹDZI JUŻ FERRARI I INNYMI
LUKSUSOWYMI WOZAMI
Salon Ferrari Katowice jest niewielki, w środku mieszczą się zaledwie dwa auta. - Ma on charakter
butikowy - wyjaśnia Jakub Pietrzak. Jest w nim m.in. pokój, w którym można spersonalizować swój
samochód, dobrać m.in. kolor pasów, szwów skórzanej tapicerki, kolor skóry (są próbniki
materiałów, można je dotknąć, a nawet powąchać), dobrać kształt foteli czy kierownicy, styl felg.
To wszystko można również zobaczyć na dotykowym ekranie telewizora, i sprawdzić jak będzie
wyglądał samochód w trójwymiarze. Jest też pokój sprzedażowy, zamknięty, by można było w
spokoju omówić warunki sprzedaży samochodu oraz miejsce do oczekiwania na spotkanie ze
sprzedawcą, wypełnione książkami i albumami o marce Ferrari. Przed salonem znajduje się
lądowisko dla helikopterów (sami Bogdan i Jakub Pietrzakowie latają helikopterem).
SALON FERRARI KATOWICE: OTWARCIE DLA CELEBRYTÓW I VIPÓW - ZOBACZ KTO BYŁ
Prezentowany na konferencji prasowej przez salon Ferrari Katowice czerwony Ferrari Spider 458
jest wart ok. 300 tys. euro, czyli ponad 1,26 mln złotych. - To klasyczny model, kolor rosso corsa,
srebrne felgi, czarny środek z czerwoną nitką, napęd na tył, sztywny, składany dach - opowiada
Jakub Pietrzak, szef salonu Ferrari Katowice.
W salonie Ferrari Katowice stało też srebrne ferrari California, należące do Bogdana Pietrzaka
(wcześniej biznesmen jeździł porsche).
- Ma nietypowe malowanie, to samochód na specjalne zamówienie, jedyny taki model na świecie, z
karbonowym środkiem, auto dla koneserów. Tata nim jeździ w lecie, a w zimie przesiada się na
renault clio RS. W tym tygodniu w salonie Ferrari Katowice oczekujemy jeszcze na ferrari FF w
pięknym czarnym kolorze - mówi Jakub Pietrzak. - Rynek dóbr luksusowych ma się w Polsce bardzo
dobrze i ciągle rośnie. To jest też ogromny prestiż dla całej grupy i dla Śląska. Miejmy nadzieję, że
kolejne ekskluzywne marki będą się u nas pojawiać - dodaje szef salonu Ferrari Katowice.
Nieoficjalnie wiadomo, że jeden egzemplarz ferrari został sprzedany w salonie Ferrari Katowice i
kupił go mężczyzna. Czas oczekiwania na auto to od 6 do 12 miesięcy, w zależności od tego, jak
mocno chcemy spersonalizować samochód i jakich materiałów użyć.

