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BRAWUROWO SZYBKIE,LUKSUSOWE I KLASYCZNE
– gratka dla miłośników motoryzacji w Targach Kielce
DR ANDRZEJ MOCHOŃ
Prezes Zarządu
Targów Kielce
Jestem zwolennikiem rowerów,
ale pasja do czterech kółek nie
jest mi obca. Podczas DUB IT
Inter Cars Tuning Festival obok
najnowocześniejszych samochodów,
po raz kolejny pojawią się w naszych halach także
wywołujące nostalgię klasyczne limuzyny i nieco
młodsze, ale równie zachwycające youngtimery. Nie
zabraknie także pokazów driftu, czyli tego co wzbudza
wśród gości DUB IT-u ogromne emocje. Zapraszam do
Targów Kielce.

GRZEGORZ FIGARSKI,
dyrektor projektu
Po raz pierwszy w historii DUB
IT nawiązaliśmy współpracę ze
sponsorem tytularnym. Pasjonaci,
którzy odwiedzają nasze targi,
doskonale znają firmę Inter Cars
SA, nie tylko jako dystrybutora
znanych brandów tuningowych, ale firmę wspierającą
cenionych zawodników specjalizujących się w drifcie.
Ta współpraca to nie tylko podkreślenie statusu naszej
imprezy, ale także perspektywy na nowe projekty
i niebanalne atrakcje dla naszych gości. To wydarzenie
dla wszystkich fanów czterech kołek, bez względu na
wiek. To jedna z najlepszych imprez motoryzacyjnych
w Polsce. Pokazy driftu, tuning w najlepszym
wydaniu, strefa klasyków to coś, czego nie można
przegapić. Serdecznie zapraszamy w najbliższy
weekend.

Zachwycające pokazy driftu, wyjątkowe tuningowane
blisko 500 aut z całego świata, SuperOES, przysmaki
przygotowywane w kuchni na czterech kołach – to tylko
niektóre z atrakcji, które czekają na odwiedzających
DUB IT Inter Cars Tuning Festival w Targach Kielce.
Zapraszamy w weekend 29 i 30 czerwca!

J

uż od 8 lat tereny Targów Kielce z początkiem wakacji zamieniają
się w prawdziwy festiwal motoryzacji. Profesjonalny tuning – to nie

DUB IT Inter Cars Tuning Festival w tym roku zajmie 6 hal kieleckiego ośrodka wystawienniczego oraz teren zewnętrzny
tylko osiągnięcie jak największej prędkości pojazdu i przyspieszenia,
to także efektowna modyfikacja wyglądu auta. To sposób kierowców
na wyrażenie swojego indywidualnego charakteru. Te niecodzienne
projekty samochodów zachwycają na ulicach oraz na zlotach na całym
świecie. Dlatego podczas DUB IT Inter Cars Tuning Festival na fanów
tuningu czekać będą wystawcy, oferujący profesjonalne usługi oraz
sposoby i produkty niezbędne do atrakcyjnej metamorfozy samocho-

du. Na stoiskach nie zabraknie bogatej oferty części, akcesoriów motoryzacyjnych, elektroniki, a także sprzętu Car Audio. Będzie można
również zobaczyć pokazy oklejania aut, przyciemniania szyb oraz polerowania lakieru.
W czasie wydarzenia podczas konsultacji technicznych pojazdów odkryć będzie można wszelkie tajniki mocy, pojemności silnika i przyspieszenia.
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Drift Battle – niejeden ostry zakręt
nicznych! Organizatorem tegorocznego pokazu
Driftu jest klub motoryzacyjny z Kielc MTN Drift
Show. Będzie można podziwiać przejazdy z kolorowymi oponami, pokazy w parach, a kierowcami
tych potężnych maszyn w tym roku będą również
kobiety!
Oprócz klasycznych driftów odbędą się pokazy driftujących ciężarówek. Najodważniejsi wielbiciele ostrych zakrętów będą mogli na własnej
skórze odczuć, co pod maską kryją te wyjątkowe
i niepowtarzalne samochody, a to dzięki możliwości przejazdu jako pasażer w Drift Taxi. Gwarantowane niepowtarzalne emocje! A oszałamiającą
prędkość i zapach palonej gumy najlepiej przeżyć
w towarzystwie profesjonalnego kierowcy.

Driftująca ciężarówka to jedna z atrakcji tegorocznej 8. edycji DUB IT Inter Cars Tuning
Festivalu.

P

odczas dwóch dni tuningowego show, 29 i 30
czerwca, odbędzie się prestiżowa i zarazem
ulubiona impreza kielczan - Drift Battle, czyli jazda w kontrolowanym poślizgu. Stałym już punktem programu tego wydarzenia są wyjątkowe
pokazy driftu. Do czerwcowej prezentacji w Targach Kielce wyselekcjonowane zostały auta profesjonalnie i najlepiej przygotowane do tego typu
przejazdów. Są to samochody modyfikowane mechanicznie, elektronicznie i wizualnie. W pokazie
wezmą udział driftowozy z całej Polski, startujące
między innymi w Driftingowych Mistrzostwach
Polski. Ich moc sięga od 300 do 700 koni mecha-

Odważni będą mogli poczuć prędkość driftowozów na miejscu pasażera!

Zapach palonej gumy i szalona prędkość to coś, czego będziecie mogli doświadczyć w Drift TAXI
weekend Targach Kielce

INTER CARS S.A.

D

ział Tuningu INTER CARS S.A. został w tym roku
sponsorem tytularnym DUB IT Tuning Festival w
Kielcach. Widząc potencjał tej imprezy, Inter Cars S.A.
w kooperacji z Targami Kielce pragnie stworzyć w Polsce największe profesjonalne targi tuningowe. które
na jednej przestrzeni łączyłyby najbardziej rozpoznawalne marki i najlepsze projekty tuningowe.
- Dub IT! Tuning Festiwal to wydarzenie, które od
dawna było w kręgu naszych zainteresowań. Przez
ostatnie trzy lata byliśmy obecni na nim jako wystawca i było to dla nas fantastyczne doświadczenie.
Możliwość obcowania z entuzjastami motoryzacji,
którzy równie mocno jak my, kochają samochody, to
niepodważalna wartość. To między innymi dlatego
zdecydowaliśmy się jeszcze mocniej zaangażować to
w przedsięwzięcie, stając się sponsorem tytularnym
imprezy – mówi Piotr Bok, Segment Manager Inter
Cars odpowiedzialny za dział Tuning Motorsport.
Modyfikację pojazdów bardzo często upraszcza się jedynie do spojlerów czy kolorowych świateł. Misją IC TUNING jest budowanie od podstaw
świadomości prawdziwego tuningu, który jest
wielokierunkowym polepszaniem parametrów
auta, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak
i aspektem mechanicznym czy wizerunkowym.
Na stoisku IC TUNING będziecie mogli zapoznać
się z ich pełną ofertą oraz profesjonalnie dobrać części do swojego auta: układ hamulcowy, przeniesienie
napędu, chiptuning, zawieszenie, układ wydechowy,
filtry sportowe, części do motorsportu, opony, felgi i
wiele innych.
Na stoisku SOFT99 odwiedzający będą mogli zobaczyć, jak działa ‘niewidzialna wycieraczka’ GLACO. Prowadzone będą również pokazy woskowania i udzielane porady z zakresu profesjonalnego detailingu.
U ZF RACE ENGINEERING, znanego powszechnie
jako SACHS PERFORMANCE, odwiedzający będą mogli zobaczyć oryginalne sprzęgło stosowane w FORMULA 1 oraz amortyzator WRC. Producent przyjedzie
swoim SHOW CAR’em. Dodatkowo dowiecie się jak

wygląda i działa w waszym aucie przekładnia.
Na stoisku RAVENOL odwiedzający będą mogli
spotkać Gosię Rdest z jej SEAT LEON III CUP RACER
i Michała Ratajczyka z MITSUBISHI LANCER EVO X
RS, którzy są partnerami tego producenta olejów do
motorsportu. Będzie można zobaczyć modyfikację,
które zostały zrobione w autach sportowców! Będzie
również można porozmawiać z ekspertami technicznymi oraz mechanikami. Planowane są konkursy z
nagrodami.
ULTER Sport – u nich dowiecie się jak zbudowany jest układ wydechowy i sprawdzicie, czym różni
się seryjny od sportowego! Będziecie mieli również
możliwość doboru końcówek wydechów do waszych
pojazdów.
U EIBACH’a na stoisku będzie można zobaczyć najnowszy projekt tuningowy tego największego producenta sprężyn - Mercedes Benz AMG C63 S Coupe oraz
poprawnie dobrać zestaw sprężyn obniżających do
swojego auta. EIBACH jest również sponsorem nagród
na DUB it INTER CARS Tuning Festival i SUPER OES!
RACECHIP wystawiać się będzie ze swoją pełna
ofertą boxów to chiptuningu. Będziecie mogli sprawdzić ile mocy zyskacie w swoim aucie nie tracąc gwarancji! Dowiecie się także wszystkiego o ukrytych pokładach mocy w waszych autach.
Podczas targów obecni będą przedstawiciele
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, którzy promować będą kierunek
TUNING. Może ta ścieżka rozwoju jest właśnie znajdzie w Kielcach swoich amatorów?
Firma TENZI pojawi się ze swoją ofertą do detailingu i prowadzić będzie konsultacje techniczne z zakresu pielęgnacji aut.
MPBS – to specjaliści od poliuretanu. Na ich stoisku odbywać będą się pokazy multimedialne w pojeździe marki TESLA.
RR CUSTOMS jak co roku zagwarantuje wyjątkowe pokazy sexy myjni na terenie zewnętrznym hali E.
Na ich stoisku znajdziecie nie tylko środki do detailigu
czy dystanse, ale będziecie mogli także nabyć koszulki
oraz gadżety sygnowane logotypem RR CUSTOMS.

Inter Cars SA

SuperOES po raz pierwszy w Targach Kielce

O

rganizowany przez Automobilklub Królewski SuperOES
– odbędzie się po raz pierwszy na
DUB IT Inter Cars Tuning Festivalu. To impreza dla kierowców
nieposiadających żadnych licencji sportów samochodowych
z wyjątkiem licencji kartingowej.
Jej celem jest podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów
oraz zwiększenie umiejętności
bezpiecznego kierowania samochodem, a wszystko to połączy
zdrowa r y walizacja. Z awody
będą przeprowadzone zgodnie
z zasadami i regulacjami PZM.

W tym roku sponsorem tytularnym kieleckiego święta
motoryzacji został Inter Cars SA
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DUB IT z dobrym smakiem

Ś

więto szybkich samochodów nie może obejść się bez dobrego jedzenia. Menu na festiwalu motoryzacji
będzie zróżnicowane, a wszystko dzięki pysznym i różnorodnym przysmakom z kuchni polskiej i zagranicznej serwowanej z food trucków. Czego będziecie mogli spróbować z kuchni na kółkach?
Coś dla siebie znajdą smakosze burgerów i prawdziwych polskich frytek, na deser zapraszamy do ROYAL
SWEETS na gofry, a lody zaserwuje BUENO APETITO. Prawdziwi mężczyźni będą mogli spróbować regionalnych piw prosto od BROWARU KOREB a piwa kraftowe polecają się od KRAKOSKIEGO HULTAJA. MARSHEL –
zaprasza na prawdziwe i świeże zapiekanki, a KROLESTWO ZIEMNIAKA - podawać będzie opiekane ziemniaki.

Moc atrakcji

K

olejny raz na kieleckim festiwalu motoryzacji pojawi się Szkoła Jazdy Subaru. Dzięki ich obecności uczestnicy imprezy będą
mogli spróbować swoich sił w strefie statycznych
symulatorów dachowania i zderzenia. Na stoisku
zaparkuje też KTM, a chętni będą mogli zagrać
na playstation. Na zewnętrznym terenie zorganizowana zostanie strefa adrenaliny - DRIVING
EXPERIENCE, gdzie czekać będą wyjątkowe auta!
Szansą na podjęcie próby swoich sił jako profesjonalny kierowca będzie możliwość wykupienia
indywidualnego przejazdu po okolicy.
Na terenie targów zaparkuje także Monster
Truck z nadwoziem z Cadillaca Eldorado z 1972
roku. Ten motoryzacyjny „potwór” składa się

Klasyki po raz drugi
w Targach Kielce

W

tym roku aż dwie hale Targów Kielce zajmie Classic & Youngtimer Show! Kolejna
edycja ponownie odbędzie się za sprawą grupy
Radomskie Klasyki. Jest to ukłon w stronę miłośników klasycznych modeli samochodów, którzy
na wystawie zobaczą wiele zabytkowych pojazdów. Prezentowane auta pochodzą z różnych
epok: począwszy od lat 30.-40. przez 50., 60. i 70.,
aż do końca lat 90. Classic & Youngtimer Show to
unikatowa możliwość spotkania się z historią motoryzacji. Kolejna odsłona Classic & Youngtimer
Show to dwa razy więcej przestrzeni wystawienniczej, dwa razy więcej zabytkowych pojazdów, 2
sceny, dwóch prowadzących i panele dyskusyjne.

m.in. z podwozia z radzieckiej ciężarówki GAZ
66, zawieszenia z samochodu URAL 375D i kół od
kombajnu Bizon. Pełnię swoich destrukcyjnych
możliwości zademonstruje podczas pokazowego
przejazdu.
DUB IT Inter Cars Tuning Festival to przede
wszystkim wspaniałe pojazdy, ale także niezwykli
ludzie. Jednym z nich bez wątpienia jest Bartosz
Ostałowski, który odwiedzi tegoroczną VIII edycję
wydarzenia.
To jedyny na świecie drifter, który prowadzi stopą. Po wypadku komunikacyjnym, w którym stracił
obie ręce, nie poddał się i zwyciężył w zawodach na
torze Lausitzring. Brał też udział m.in. w The Grand
Tour, czy We’re the Superhumans. Jego dokonania
mogą być solidną dawką inspiracji.

Pojazdy będą prezentowane w halach C i A kieleckiego ośrodka wystawienniczego. W tym roku
imprezę poprowadzą Rafał Jemielita oraz Jarosław
Maznas. Ten motoryzacyjny duet znany jest z programu Automaniak.
Nie zabraknie także ekip klubowych, swój
udział zapowiedzieli: Świętokrzyskie Klasyki,
Youngtimer Warsaw, Częstochowski Ruch Klasyków.
Pewnie jesteście ciekawi, co będzie można zobaczyć podczas Classic & Youngtimer Show 2019?
Na tę chwilę odsłonimy tylko kawałek tego, co
będzie na Was czekało podczas ostatniego weekendu czerwca w Targach Kielce. Najstarszy pojazd, jaki zostanie zaprezentowany w tym roku,
to amerykański Brush z 1911, gwiazdą strefy Fiata 125p będzie replika Fiata 125p GTJ, pokażemy
Wam replikę Syreny Sport, przekrój BMW serii 7
od modelu e3 do e38

Ważne dla zwiedzających!
Godziny otwarcia ekspozycji: sobota 29.06.2019: 10.00-18.00,
niedziela 30.06.2019: 10.00-18.00.
Ceny biletów wstępu:
• normalny w kasie czasie trwania targów: 35 zł
• normalny w sprzedaży internetowej
(od 29.05.2019 do 28.06.2019): 30 zł
• ulgowy w kasie czasie trwania targów: 25 zł
• bilet ulgowy dla: dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i
ponadpodstawowych do ukończenia 21. roku życia na podstawie

•

ważnej legitymacji szkolnej oraz studenci szkół wyższych (osoby
kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach
magisterskich)
wstęp bezpłatny dla dzieci do 7 roku życia.

Dojazd do targów:
autobusem MPK - linie: 25 (przystanek Targi Kielce), 110 (przystanek
Batalionów Chłopskich / Zakładowa), 36, 54, 112 (przystanek Batalionów Chłopskich / Zakładowa)
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