Vozidlo Hummer spoločnosti CNN získalo 1,25 milióna dolárov na charitu
Zakladateľ spoločnosti RE/MAX predložil víťaznú ponuku Taylor Gandossy
(CNN – 21. Január 2007) – Hummer používaný spoločnosťou CNN počas vojny v Iraku a neskôr inovovaný na The
Learning Channel získal v sobotu pre charitu 1,25 milióna dolárov. Zisk z predaja vozidla Warrior One, ktoré pred
aukciou jazdilo medzi vojenskými základňami a zdravotníckymi zariadeniami po celej krajine, bude venovaný
nadácii Fisher House Foundation. Táto organizácia poskytuje dočasný domov rodinám pacientov, ktorí sú
ošetrovaní vo vojenských zdravotníckych zariadeniach a pacientov Správy pre záležitosti vojenských vyslúžilcov.
Dave Liniger, zakladateľ spoločnosti RE/MAX International Inc., predložil na Hummer víťaznú ponuku v hodnote 1
milión dolárov. Ďalších 250 000 dolárov venoval Dave Ressler, biznismen zo Severnej Dakoty a Montany. "Človek,
ktorý nakoniec prispel sumou 250 000 dolárov, prihadzoval proti mne do poslednej minúty," povedal pán Liniger
Rickovi Sanchezovi zo spoločnosti CNN, "nakoniec sa otočil, objal ma a povedal, 'Hej, chceš kúpiť to auto a aj ho
dostaneš. Pridám k tomu ale ešte 250.' Nádherné gesto."
Na otázku, prečo kúpil to vozidlo, pán Liniger odpovedal, že je veteránom z Vietnamu, ktorý v roku 1973 spolu
s manželkou Gail založil spoločnosť RE/MAX. Nakoniec dodal, že spoločnosť zaoberajúca sa nehnuteľnosťami sa
rozrástla do 65 krajín. Liniger uviedol, že každý rok navštevuje aukčný dom Barrett-Jackson Co., aby si rozšíril svoju
zbierku áut. Zároveň však uviedol, že spoločnosť RE/MAX má novú nadáciu s názvom Sentinels of Freedom, ktorá
má pomáhať postihnutým vojakom - "aby mali šancu vrátiť sa späť do normálneho života."
Prezident spoločnosti Barrett-Jackson Co. Steve Davis pre CNN sa predtým vyjadril k cene za Hummer, že "pri
troške optimizmu by sa cena mohla vyšplhať až na šesťmieste číslo".
Vozidlá H1 Hummer ako napríklad Warrior One sú zvyčajne predávané za cenu 129 000 dolárov za model bez
strechy a 140000 za model so strechou (s odvolaním sa na informácie od spoločnosti General Motors).
Automobilová spoločnosť skončila s výrobou tohto modelu v júni 2006. Spoločnosť CNN využívala Hummer v Iraku
v roku 2003, keď sa tím novinárov pridal k jednotke Marine Corps. Tento štvorčlenný tím -- a Hummer – sa dostal
pod ťažkú paľbu v apríli toho roku, keď spojenecké sily obsadili Bagdad. V novembri 2006, sa vozidlo objavilo
v relácii "Overhaulin'" na kanáli TLC. Posádka vymenila motor, zdvihla podvozok a upravila imidž spravodajcov
spoločnosti CNN tak, aby boli zladení s vozidlom. Pridali tiež DVD prehrávač, štyri televízne prijímače
a najmodernejší audio systém. Po týchto vylepšeniach obišiel Hummer vojenské základne a zdravotnícke zariadenia
od Texasu až po Washington, D.C.
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