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Jesteśmy grupą młodych i ambitnych ludzi pasjonujących się motoryzacją. Wspólnym wysiłkiem
stworzyliśmy portal AutoRedakcja. pl, który rozwija nasze pasje, pozwala się dzielić opiniami na temat
najnowszych tendencji w motoryzacji, a także wskazuje kierunki rozwoju w tej dziedzinie. Naszym celem jest
szeroko pojęta informacja skierowana do wszystkich pasjonatów motoryzacji, stąd na naszym portalu znajdą
Państwo:testy samochodowe, bogaty zbiór zdjęć, artykuły poświęcone samochodom terenowym, wzory
dokumentów niezbędnych dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, informacje związane z tuningiem,
interesujące gry samochodowe, opisy motocykli. Nade wszystko jednak proponujemy Państwu obszerne
forum, gdzie każdy miłośnik motoryzacji może podzielić się swymi wrażeniami lub zasięgnąć opinii gości
odwiedzających nasz portal. Wśród zamieszczonych tu propozycji na szczególną uwagę zasługują tzw.
dodatki, czyli:mapa videopatroli, mapa fotoradarów, alkomat wirtualny, ceny paliw. Zachęcamy do
korzystania z naszego portalu i jednocześnie obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby był on coraz
doskonalszy i spełniał oczekiwania naszych użytkowników.
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