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Hollannin kirjeenvaihtajalta 
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4CV- ja 
Dauphine -kirja 
Renault 4CV oli ensimmainen ranskalainen 
auto, jota myytiin yli miljoona kappaletta. 
Kuuluisa oli myos esittelyn aikainen mainos
lause: "4 verohevosta, 4 ovea ja 444 000 
frangia". Dauphine oli ylellisempi, tilavampi 
ja tehokkaampi kuin 4CV, sita valmistettiin 
1956-1967 Flins'n tehtaalla. Malleilla on kui
tenkin yksi yhteinen nimittaja, ne ovat mo
lemmat myyttisia autoja Renaultin historiassa. 

Sandero ja Cristiana 
Cristiano Oprea on 26-vuotias romanialai
nen ralliautoilija - ja harvinainen sellainen, 
silla naiskuljettajia kilpailee Romaniassa vain 
vahan. Vuonna 2016 hanen ajokkinsa oli Lo
gan 1,6 MPi, seuraavana vuonna hanella oli 
kaytossaan Sandero 0,9 TCe, jolla han sijoittui 
kuudenneksi kovatasoisessa Dacia-cupissa. 
Cristianan tavoitteena on saada kokemusta ja 
paasta tulevina vuosina Euroopan rall imesta
ruuskisoihin. 

ldees-tiimi teki ihastuttavan kirjan naista Aun·nkoene .. g·1a-Renault 4 
kahdesta mallista, nimeltaan "La 4CV et la 
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Dauphine !" Se on jatkoa edelliselle " La 4L, 
la popular" kirjalle ja erittain sopiva kaikille 
Renaultin ystaville. Franck Coste, yksi kirjan 
tekijoista, antoi Renaultist-lehdelle julkaisulu
van kirjan parille ensimmaiselle kuvalle. 

"La 4CV et la Dauphine !" -kirjaa myydaan 
ldeesplus-verkkokaupassa erittain houkuttele
vaan 13 euron hintaan. Ei hassumpi lahjaidea! 

"La 4CV et la Dauphine !" 80 sivua, nelivari
nen piirroskuvitus. ISBN 978-2-916795-92-8. 
Myynti: www.ideesplus.fr 
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Autogami on pieni R4, joka kulkee auringon 
voimalla. Kayttoohjeet ovat hyvin selvat: Ase
ta auto aurinkoon akun lataamiseksi, paivan 
lataus riittaa noin 25 minuutin ajoon ja huip
punopeus on 2 km/h! 

Tippaa on saatavilla kolmea eri versiota, 
valkoinen, sininen ja Parisienne. Kussakin pa
ketissa on valmiiksi leikattu paperiarkki, pyo
rien kiinnitystarvikkeet seka voimayksikko, 
ladattava akku ja aurinkopaneeli. Mitat ovat 
94 x 39 x 53 mm. 

Kaikki tuotteet on valmistettu Ranskassa 
Litogamilla. Heidan tavoitteenaan on lisata 
tietoisuutta ekologiasta, aurinkoenergiasta, 
vihreista arvoista ja yleensakin kestavasta ke
hityksesta lapsille, nuorille ja aikuisille. Litoga
min muita tuotteita ovat mm. aurinkoener
gialla toimiva kartonkivalokortt i (Eiffel) seka 

vaikka yovalona toimivat pienet pahviset ta
lot. Tuotteet toimitetaan litteassa muodossa 
hiilijalanjaljen vahentamiseksi. Kaytetyt varit 
ovat "vihreita" ja autot on valmistettu kierra
tetysta tai PEFC-paperista. 

Naita ymparistoystavallisia Tippa-Relluja 
voi tilata osoitteesta www.litogami.com tai 
L"Atelier Renaultilta Pariisista. Hinta on 12,90 € 

(sisaltaa postikulut). 

Renaultist 


