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 NOVICE

TOP 5 MESECA

 Obeta se nam uvedba 
bencinskega centa: leta 2016 do 

tri, 2017 do šest in 2018 do devet 
centov na vsak liter prodanega goriva.

 Policija je v Kaliforniji zaradi 
prepočasne vožnje in oviranja 

prometa ustavila Googlov samovozeči 
avtomobil.

 Slovenija nima učinkovitega 
sistema za ravnanje z 

izrabljenimi avtomobili – v letih 2012 
in 2013 jih je v obratih za razstavljanje 
končalo le 11 oziroma 12 odstotkov.

 Prenovljena lancia ypsilon je na 
preizkusnem trku Euro NCAP 

dobila le dve zvezdici.

 Počivališče Povodje na gorenjski 
avtocesti bo zaradi neurejenih 

stranišč, v katerih morajo čez zimo 
odklopiti vodo, zaprto do 15. marca.

 Slovenija je prva država EU, v 
kateri je začel uradno delovati 

sistem eCall za klic v sili iz vozil. 

 Britansko podjetje Emissions 
Analytics bo prihodnje leto 

ponudilo aplikacijo z realnimi podatki 
o emisijah tisoč motorjev, ki poganjajo 
osebna vozila. 

 DARS je napovedal širitev 
ljubljanske obvoznice, na kateri 

v prometnih konicah redno nastajajo 
zastoji. 

 Čeprav sektorsko merjenje 
hitrosti na avtocestnem odseku 

pod Trojanami kljub napovedim še ne 
deluje, se je povprečna hitrost vozil 
tam zmanjšala za 4 km/h. 

 Odkar je v Evropi ESP postal 
obvezen pri vseh novih vozilih, je 

ta varnostni pripomoček preprečil 190 
tisoč nesreč in rešil šest tisoč življenj.

Razum nam lahko pokaže, čemu se je treba izogniti, 
toda le srce nam pove, kaj je treba storiti.  

 Jozeph Joubert (1754–1824)

 80 
evrov višjo 
premijo zaradi 
zavarovalniških 
goljufij letno 
plačuje vsak 
Slovenec, 
ocenjujejo v 
Zavarovalnici 
Triglav.

NARAVNOST IZ VOJNE ZVEZD
Italijanski Garage Italia 
Customs je ob težko 
pričakovanem sedmem 
delu vesoljske sage Vojna 
zvezd izdelal prav poseben 
model fiat 500e. Električno 
gnanega malčka je namreč

odel v značilno belo-črno 
barvno kombinacijo 
jurišnika imperialne vojske, 
s popolnoma zatemnjeno 
folijo so prekrili tudi stekla 
ter v enakem stilu ukrojili 
notranjost. May the force

be with you!

S hrupom proti hrupu
Klin se s klinom zbija, pravijo tudi pri Fordu. Neželen hrup v 
svojih vozilih bodo namreč blažili s sistemom active noise 
control oziroma z zvokom, ki ravno z nasprotno frekvenco izniči 
ali vsaj omili prvotni zvok. Koncept je podoben, kot ga poznamo 
pri slušalkah za prostoročno telefoniranje, Ford pa je eden izmed 
prvih, ki ga bo uporabil tudi v avtomobilu.

Volvo concept 26

Volvo predstavlja novo raven 
pojmovanja luksuza ter združuje 
možnost običajne in avtonomne 
vožnje. Vas zanima, zakaj ravno 26? 
To je povprečno število minut, ki jih 
vsak dan za pot v službo porabi 
povprečen Američan …
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Navdih formule 1

Mercedes svoje uspehe v formuli 1 
med drugim obeležuje s posebno 
serijo mercedes-AMG A 45 4matic. 
Med številnimi privlačnimi dodatki 
so tudi posebna, v stilu dirkalnikov 
oblikovana 19-palčna platišča, 

zeleno-črna barvna kombinacija ter 
športni sedeži, odeti v usnje in 
mikrovlakna. Motor, prisilno polnjen 
dvolitrski bencinar z 280 kW (381 
KM), ostaja nespremenjen.

Promet malo drugače …

STE VEDELI ...
… da je nedavna raziskava na 
Švedskem pokazala, v 
katerih znamkah 
avtomobilov so vozniki 
najbolj neobzirni? Ugotovili 
so, da so najpogosteje 
napačno parkirani prestižni avtomobili znamk Jeep, Lexus, 
Porsche in Mercedes-Benz. Vozniki mercedesov so še 
posebej velikokrat parkirali na prostorih za invalide. 

… da je bil konceptni 
avtomobil ford GT-90 
opremljen s podobnimi 
keramičnimi zaščitnimi 
ploščicami kot vesoljsko 
plovilo Space shuttle? 

Izpušni sistem 12-valjnega motorja s štirimi turbopolnilniki 
je oddajal toliko toplote, da bi brez 'vesoljske' zaščite resno 
poškodoval (topil) karoserijo. 

… da je Estonec Mait Nilson 
sam predelal toyoto land 
cruiser v amfibijsko vozilo in 
z njo obkrožil svet? Po 
predelavi je vozilo v dolžino 
merilo skoraj deset metrov in je na kopnem lahko doseglo 
hitrost do 110 km/h, na vodi pa osem vozlov. Za uspešno 
opravljeno pot je potreboval nekaj manj kot eno leto.

… da je v Singapurju treba za 
nakup povprečnega novega 
avtomobila odšteti toliko pri 
nas za stanovanje? Ker 
tamkajšnje ozemlje meri le 
642 kvadratnih kilometrov, 

želijo oblasti omejiti število avtomobilov, zato je treba pred 
nakupom novega najprej pridobiti posebno dovoljenje. 
Slednje lahko stane več kot 70.000 evrov, k temu pa je 
potem treba prišteti še zelo obdavčeno ceno avtomobila.

… da so pri avtomobilih 
vrane odkrile zelo uporabno 
funkcijo, ki jo s pridom 
izkoriščajo? V nekaterih 
večjih mestih so te pretkane 
ptice ugotovile, da se trda lupina oreha najlažje stre, če 
čeznjo zapelje avtomobil. Orehe zato namenoma mečejo na 
cesto in strte zopet pobirajo, ko se avtomobili ustavijo pri 
rdeči luči.

Prihaja i8 spyder
Pri BMW-ju pripravljajo brezstrešno 
različico ultimativnega i8, januarja 
pa nas na sejmu elektronike v Las 
Vegasu čaka razkritje okolju prijazne 
izvedbe tega modela s pogonom na 
gorivne celice. Nekaj estetskih 
izboljšav in tehničnih sprememb bo 
deležen tudi običajni i8.
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Bmw strelja iz vseh topov

 RAZKRIVAMO

Revolucija in 
evolucija od i do Z
❱ Električni i3 in hibrid i8, razširitev družine X in sedma generacija 
serije 5 so pripravljeni, da skočijo iz predalov bavarskega BMW-ja

Z di se, da o tem poročamo 
že leta, a BMW še vedno 
doživlja razcvet. Raste 

število prodanih vozil, višajo pa 
se tudi prihodki in dobiček vseh 
znamk Skupine, kar dokazujejo 
rezultati za prvih devet 
mesecev 2015 (več na strani 21). 
Tudi tako tvegan model, kot je 
serija 2 active tourer, prvi BMW 
s prednjim pogonom, je prevzel 
vlogo prodajne uspešnice. 

Odlično gre tudi nišnim 
modelom: seriji 4 coupe in gran 
coupe, pa električnemu i3 in 
hibridu i8 … Le kitajski zmaj, v 
preteklosti sicer velika 
priložnost za BMW, vodstvu 
družbe povzroča sive lase. Pa 
ne zaradi prodaje, ki je še 
vedno odlična, predvsem 
zaradi investicij, ki so zaradi 
razmer bolj tvegane kot v 
preteklosti. Kaj pravi prvi 

finančnik družbe, Friederich 
Eichiner? "Da bi zagotovili 
konkurenčno prednost tudi v 
prihodnje, moramo širiti 
ponudbo modelov in trgov, 
kjer delujemo, zato smo letos 
za 15 odstotkov povečali 
investicije v raziskave in širitev 
posla – od januarja do 
septembra letos smo v ta 
namen vložil 3,69 milijarde 
evrov."

V zadnjih nekaj letih je BMW 
predstavil številne nove 
modele, zapeljal na novo pot 
elektrifikacije in obenem 
predstavil še optimistične 
napovedi do leta 2020. Že 
prihodnje leto na trg prihaja 
sedma generacija serije 5, leto 
kasneje novi X2 – kupejevsko/
terenski X1, novi roadster Z4, 
karavanska petica in novi 5 
gran turismo (GT), leta 2018 
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bodo na vrsti novi X4 in i3, nova 
serija 3 in X7 – luksuzni terenec 
velikosti serije 7. V zadnjem letu 
tega desetletja pa bodo na vrsti 
serija 2 gran coupe, osvežitev 
hibrida i8 ter električna i5 in, za 
sedaj še pod vprašajem, i9. 
Gledano tako daleč je, seveda, 
jasno, da vpogled v kristalno 
kroglo prinaša tudi nekaj 
nejasnosti. Ta se v primeru 
BMW-ja navezuje le na i9.

Izziv elektrike
Sprehodimo se od modela do 

modela, poglejmo, katere 
novosti prinašajo, kakšen bo 
njihov oblikovalski jezik in 
podobno. Najbolj sveža, a 
hkrati najbolj obetavna je serija 
oziroma podznamka BMW i, ki 
je šele dobro zapeljala iz 
elektronske na pravo avtocesto. 
Brezemisijski avtomobili, 
ključna lastnost podznamke

❝
Elektrika postaja samoumevna.  
Novi BMW i5 (na fotoilustraciji) bo imel 
dimenzije trenutne serije 3, med kupce 
pa bo zapeljal konec tega desetletja.  
V ozadju je novi Z4 z letnico 2017.

AVTO AKTIV.
POLNI ČISTE ENERGIJE.
Doživite elektrifikacijo in novo urbano izkušnjo z vozili BMW i.
Obiščite naš salon BMW i na Ameriški ulici 8, v Ljubljani (Kristalna palača, BTC).

BMW i

Užitek v vožnji
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 RAZKRIVAMO

Vse novosti 2016
❱ Leto 2016 bo v avtomobilizmu polno razburljivih novosti, ki bodo v marsikaterem primeru 
prinesle velike spremembe. Poglejte si, kaj nas čaka v novih izjemnih dvanajstih mesecih!

ALFA ROMEO SUV 
Z dolžino 4,65 metra in le 
15-centimetrsko oddaljenostjo od tal 
bo Alfin 'terenec' športno zasnovan. 
Serijsko bo na voljo s 
štirikolesnim pogonom in 
samo tremi motorji – 
2.0 multijet s 130 kW 
(177 KM), 2.2 multijet 
s 161 kW (219 KM) in 
dvolitrski turbo s 
184 kW (250 KM). Z 
osnovno ceno od 38 
tisoč evrov se bo Alfa 
zoperstavila nemški 
trojici X3, Q5 in GLC.
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AUDI A4 ALLROAD
Manjši do dveh allroadov bo med kupce 
zapeljal spomladi. Zopet bo narejen na 

osnovi nove generacije karavanskega A4. 
Imel bo možnost zračnega vzmetenja z 

nastavljivo višino, plastične obrobe 
blatnikov in odbijača. Ponudba 

motorjev in menjalnikov bo enaka kot 
pri zmogljivejših izvedenkah 

običajnega A4.

 AUDI Q1   Najmanjši kompaktni 
križanec v Audijevi ponudbi bo v 
marsičem soroden malemu audiju 
A1 in VW polu, vključno z litrskim 
turbo trivaljnikom in napovedanim 
10-stopenjskim menjalnikom z 
dvojno sklopko. Pri nas ga 
pričakujemo jeseni.

 AUDI A5   Oblikovno bo novi A5 
evolucija že poznanega lepotca, ki 
ga je ustvaril sloviti Walter de Silva, 
tehnična osnova pa bo, seveda, A4. 
Različica s trdo streho prihaja 
septembra, kabriolet pa šele pol 
leta kasneje.

 BMW M2   Od nič do 100 v le 4,3 
sekunde in do 270 km/h brez 
elektronske omejitve sta le dva od 
impresivnih podatkov o novem 
M2. Trilitrski šestvaljnik iz 
zmogljivejših M3 in M4 tokrat 
zmore 370 'konjev' oziroma 272 
kW in 500 Nm navora.

CITROËN E-MEHARI
Francozi bodo zopet nekaj posebnega, saj v 

električnem E-mehariju združujejo nostalgijo skoraj 
petdeset let starega originala in sodoben pogonski 
sklop. Zabavi namenjen kabriolet s platneno streho 

bo na ceste zapeljal ravno pravi čas za vožnjo na 
poletnem soncu.

 FIAT TIPO   Avtomobil z 
nostalgičnim imenom je 
pravzaprav naslednik linee, z 
dolžino 4,5 metra in limuzinsko 
zasnovo pa meri predvsem na trge 
Južne Evrope in Sredozemlja. Tipo 
je v osnovi zasnovan kot limuzina, 
kasneje pa se mu bosta pridružila 
še kombilimuzina in karavan. 

BMW SERIJA 5
Nova petica nastaja na 

povsem novi 
modularni zasnovi, 
zaradi katere bodo 

prihranki pri teži 
znašali do 150 

kilogramov. Tako si 
lahko obetamo 

najlepše vodljivo in 
najbolj učinkovito 

serijo 5 vseh časov. K 
slednji bo pripomogel 

priključni hibrid, 
glavna tehnološka 

atrakcija pa bo prav 
gotovo zmožnost 

avtonomne vožnje.

BMW X4 M40i
 Najzmogljivejša različica 
terenskega kupeja X4 ne bo 
nosila oznake X4M, 
ampak napis M40i. 
Trilitrski turbobencinar, 
ki poganja vsa štiri 
kolesa, zmore 265 kW 
(360 KM).



Gorivne celice

 AKTUALNO

N a prav nobeno vozilo nismo čakali 
tako dolgo kot na velikoserijski 
avtomobil s pogonom na vodik 

oziroma gorivne celice. Čeprav so vodik za 
pogon prvič uporabili že davnega leta 1838, 
so v avtomobilizmu prednost vedno dobili 
drugi energenti. Primat nafte in njenih 
derivatov bo še zelo dolgo neulovljiv, vse 
močnejša pa postaja elektrika, ki se v svetu 
avtomobilizma sooča z mnogimi 
omejitvami. Tu gre predvsem za veliko 
maso vozil, ki jo zakrivijo težke baterije na 
krovu, največja težava pa je s tem povezan 
omejen doseg z enim polnjenjem. Vodik in 
gorivne celice to težavo čudežno 
odpravljajo.

Resno razmišljanje o gorivnih celicah v 
avtomobilu sega že več kot pol stoletja 
nazaj. Zdi se, da so idejo vedno znova 
oživljali, ko je prišlo do očitnih znakov in 
groženj o zanesljivosti oskrbe z nafto. 
Zanimanje je občutno poskočilo v času 
naftne krize v sedemdesetih, še bolj pa se 

Vodik – napovedi se 
počasi uresničujejo

❱ V Evropi je že naprodaj toyota mirai, prvi serijski avtomobil s pogonom na vodik  ❱ Razmah 
električnih vozil je na nek način odprl vrata tudi avtomobilom na vodik  ❱ Stranski produkt 
vodikovega pogona sta toplota in voda, drugih emisij ni
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1838   
Švicarski kemik Christian Friedrich 
Schoenbein je 
odkril t. i. efekt 
gorivne celice. S 
kombinacijo plinov 
vodika in kisika 
je uspel pridobiti 
vodo ter električno 
energijo.

1839   
Oče gorivne celice, Sir William 
Grove, je prvič 
izdelal praktični 
primerek izuma 
Schonbeina, 
ki ga je 
poimenoval 
'plinska 
baterija'.

1920   
Nemški inženir Rudolf 
Erren je predeloval 
motorje z notranjim 
zgorevanjem 
avtobusov, 
tovornjakov in 
podmornic, da so 
delovali na vodik.

❝ 
Do leta 2023 bo v Nemčiji 400 
črpalk za vodik, do konca 2016 
jih bo v Kaliforniji 40, na 
Japonskem 100, v Veliki 
Britaniji pa 65 do leta 2020.



AKTUALNO 

je iskanje novih rešitev začelo v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Takrat je sicer večina ubrala pot 
gorivnih celic, le BMW se je lotil 
povsem svoje zgodbe. Njihov načrt je 
bil uporaba utekočinjenega vodika 
kot goriva za pogon klasičnega 
motorja z notranjim zgorevanjem. 
Kmalu se je ta sistem izkazal za 

popolno slepo ulico, saj je energetska 
učinkovitost utekočinjenega vodika 
občutno manjša od plina, prav tako 
pa je preveč težav z zanesljivim 
hranjenjem goriva. Prihodnosti v tem 
sistemu niso prepoznali niti na 
področju infrastrukture, zato je po 
celem svetu le peščica tovrstnih 
točilnih postaj.
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1937   
Vodik, ki je kot energent doživljal vzpon, je 
dobil negativno konotacijo, ko so z vodikom 
napolnjen 
Hindenburg zajeli 
plameni nad tlemi 
New Jerseyja. Kar 
šestdeset let je 
trajalo do razkritja, 
da vodik ni bil kriv 
za tragedijo. 

1958   
Ustanovljena je 
NASA, ki začne 
z uporabo 
vodika in je 
še danes 
največji 
porabnik 
te snovi na 
svetu.

❝ 
 Glede izrazoslovja: ne gre za 'gorilne' celice, saj ne gorijo, 
temveč so gorivo (fuel cell), torej 'gorivne'.

■•  GORIVNE 
celice (fuel-

cell) so posebne 
pretočne baterije, 
ki iz goriva (vodika) 
s pomočjo 
elektrokemijskega 
procesa proizvajajo 
elektriko. Podobne so 
bateriji, ki elektriko 
prav tako proizvaja na 
elektrokemijski način, a ker 
gorivne celice ves čas oskrbuje svež 
dotok vodika in kisika, se ne morejo 
izprazniti. Z ionizacijo vodika in kisika med 
ploščami se ustvarjata električni potencial in 
električna energija. V začetku 18. stoletja jih je 
izumil Sir William Grove, a so do začetka 
vesoljskega programa utonile v pozabo. Gemini je 
uporabljal membranske gorivne celice, program 
Apollo pa alkalijske. Vsi se še spomnimo velikih 
(in skoraj tragičnih) težav apolla 13 iz leta 1970, ko 
zaradi izgube kisika iz rezervoarja niso mogli 
pridobivati elektrike s pomočjo gorivnih celic. 
Glavni prednosti gorivnih celic sta sicer visoka 
stopnja izkoristka energije (višja kot pri motorju z 
notranjim zgorevanjem) in ekološka 
neoporečnost, saj ne proizvajajo škodljivih 
izpušnih plinov. 

■•  AVTOMOBIL S POGONOM NA VODIK 
ima elektromotor, gorivne celice, 

rezervoar za gorivo (vodik) in manjšo 
baterijo, ki omogoča enakomerni dovod 
električne energije 
elektromotorju in 
pogonskim kolesom ter 
akumulira energijo, ki se 
sprošča med zaviranjem.

KAJ SPLOH SO 
GORIVNE CELICE? 

SESTAVA AVTOMOBILA NA VODIK

1959   
Po tem, ko je Francis Bacon izdelal prvo 
5-kilovatno gorivno celico, je še istega leta 
nastalo tudi prvo vozilo s tem pogonom. 
Traktor s 
15-kilovatnim 
motorjem je 
izdelal Harry Karl 
Ihrig.

Nadzorna 
enota

Elektromotor

Gorivne celice

Baterija

Rezervoar za vodik

Voda

Kisik

Katalizator (ogljik)

Gorivo
(vodik)

Anoda Katoda

DELOVANJE 
GORIVNE 
CELICE
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Lamborghini huracan LP580-2

 PREDSTAVLJAMO

Podivjani orkan
❱ LP580-2 je različica huracana, ki ima namesto štirikolesnega pogon le na zadnji kolesi  ❱ Za pospešek do 
stotice potrebuje le 3,4 sekunde, največja hitrost pa znaša 320 km/h

H uracan mora biti prilagojen 
vozniškim sposobnostim svojih 
lastnikov, med katerimi so tako 

upokojeni zdravniki kot raperski 
superzvezdniki. Zato ima štirikolesni 
pogon, samodejni menjalnik in varnosti 
podrejeno elektroniko, ki je prej nagnjena k 
uhajanju sprednjega kot zadnjega konca 
avtomobila. Da bi v Sant'Agati Bolognese 

zadovoljili tudi tiste, ki hočejo, znajo in si 
drznejo voziti 'pravi' Lamborghinijev 
avtomobil, pa so izdelali še bolj prvinski 
stroj. Res je, da ima njegov 5,2-litrski 
desetvaljnik nekoliko manj moči, a naj vas 
to ne zavede. Kar 580 'konjev' oziroma 427 
kilovatov, ki besno silijo k zadnjim kolesom, 
je več kot dovolj, da imajo še najbolj 
izkušeni polne roke dela. 

Huracan ni prvi lamborghini, ki je dobil 
podivjanega brata; enako se je zgodilo že 
njegovemu predhodniku gallardu. Takrat 
so omejeno serijo prav tako šibkejše 
izvedbe poimenovali po njihovem 
legendarnem testnem vozniku Valentinu 
Balboniju, danes pa so ti primerki izredno 
iskani in med najdražjimi.

Glede na to, da na papirju zaostaja pri 

  Enak 5,2-litrski 
desetvaljnik V-oblike, 
kot ga poznamo že iz 
gallarda in huracana 
LP610-4, je tokrat za 
30 'konjev' šibkejši, 
a ima za to dober 
razlog. Brutalnih 427 
kilovatov (580 KM) 
poganja le zadnji 
kolesni par, ki mora 
to moč učinkovito 
prenašati na asfalt.

  Nov sprednji del je oblikovan tako, da zajema več 
zraka in avtomobil bolj učinkovito prisesa k tlom.
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❝
To ni najhitrejši huracan, ki ga 
lahko kupite, zagotovo pa 
vozniku nudi največ športnih 
užitkov.

večini številk, da motor poganja le dve 
kolesi, da ima manjšo moč in je za 33 
kilogramov lažji, je prav, da je takšna tudi 
njegova cena. Preden svoje pove država, je 
cena nastavljena na 150.000 evrov, kar je 
za približno četrtino manj kot stane 
štirikolesno gnani LP610-4. V resnici je večja 
le ena vrednost, ki nekomu pomeni vse, 
drugemu pa popolnoma nič. Za pospešek 

do 100 km/h namreč potrebuje 3,4 
sekunde, kar je dve desetinki dlje kot 
'običajni' huracan. A ko se za volanom tega 
podivjanega orkana od samega adrenalina 
preznojeni podite po dirkališču, užitkov ne 
merite v desetinkah, ampak v širini 
nasmeha na obrazu. Gašper Stamač, foto: 
Lamborghini, arhiv AF

  Ker so odstranili 
pogonsko gred, ki vodi k 
sprednjemu paru koles, 
in ostale pripadajoče 
komponente, je ta 
lambo za 33 kilogramov 
lažji. Posledica je tudi 
nazaj pomaknjeno 
razmerje mase, ki sedaj 
znaša 40 : 60. 

  Klasični jekleni 
zavorni koluti 
in aluminijaste 
čeljusti so 
bili posebej 
obdelani, da 
so čim lažji, se 
boljše hladijo 
in kar se da 
učinkovito 
ustavljajo. 

■•  VOZNIK LAHKO IZBIRA MED TREMI PROGRAMI VOŽNJE: 
strada, sport in corsa, vsi pa so nastavljeni k spodbujanju 

prekrmiljenja oziroma uhajanja zadka.

PRESEŽENA PRIČAKOVANJA
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  Ročni menjalnik pri 
nobenem huracanu 
ni na voljo: motorju 
vselej ukazuje 
7-stopenjski menjalnik 
z dvojno sklopko. 
Tako ima voznik roke 
ves čas na volanu 
in prestave menja z 
obvolanskimi ročicami.

  Različica huracana s pogonom na zadnji 
kolesi LP620-2 super trofeo obstaja že 
od leta 2014, a je ta namenjena izključno 
dirkanju.

  Majhen zavihek povsem na zadku v sodelovanju z učinkovitim 
difuzorjem na dnu vozila ustvarja dovolj pritiska k tlom, da 
huracan ne potrebuje dvižnega spojlerja.
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Fiat tipo (mednarodna predstavitev)

Tipo se vrača!
❱ Nova Fiatova 4,5 metra dolga 
limuzina stavi na prostorno notranjost   
❱ Na voljo je s štirimi motorji z močmi 
med 70 in 88 kW (med 95 in 120 KM)   
❱ V Italiji stane od 12.500 evrov dalje, 
cene za slovenski trg še niso znane

❝
Že osnovi model je bogato opremljen – vključno 
s klimatsko napravo, vmesnikom uconnect in 
litimi platišči.

S e še spominjate Fiatovega 
modela tipo? Da, tiste 
kombilimuzine 

C-segmenta, ki se je konec 
osemdesetih in v prvi polovici 
devetdesetih let prejšnjega 
stoletja precej resno kosala z 
volkswagnom golfom in je leta 
1989 celo prejela naziv evropski 
avto leta. Tipo je takrat 
prednjačil s svojo škatlasto 
zasnovo, prostorno 
notranjostjo in nekaterimi 
posebnostmi, kot je bila 
digitalna armaturna plošča pri 
nekaterih različicah. Nasledil ga 
je bravo, nato stilo ter še enkrat 
bravo, sedaj pa ime tipo znova 
nosi kompaktna, štirivratna 
limuzina, ki jo izdelujejo v 

Fiatovi turški tovarni Tofas.
Jasno, Turčija (tam se 

avtomobil sicer imenuje aegea), 
Južna Evropa in sredozemske 
države so glavni trgi za takšen 
avtomobil – 4,53 metra dolgo 
štirivratno limuzino, ki združuje 
prostorno kabino in prtljažnik 
ter se uspešno spopada tudi z 
zahtevnejšimi pogoji in slabšimi 
cestami. A pri Fiatu ne ostajajo 
le pri teh deželah – na voljo bo 
tudi v drugih evropskih 
državah, skupaj 40 v regiji.

Mi smo se s tipom pobliže 
spoznali na novinarski 
predstavitvi, ki je potekala v 
Torinu in njegovi bližnji okolici. 
Na tamkajšnjih cestah, ki so 
združevale mestne ulice ter 

hitre in podeželske ceste, se je 
tipo izkazal kot zelo soliden 
avtomobil, ki se lahko pohvali s 
precej čvrsto lego na cesti, 
natančnim volanom in nasploh 
dobrim občutkom med vožnjo. 
Malce bolj čvrste nastavitve 
poskrbijo tudi za nekaj 
dinamike, a zaradi njih udobje 
tudi med vožnjo prek malce 
večjih lukenj vseeno ne trpi. V 

ovinkih se ne nagiba pretirano 
in natančno sledi začrtani 
smeri, vseeno pa je treba 
vedeti, da ne gre za športni 
avtomobil, zato ni naklonjen 
kakšnemu posebnemu 
pretiravanju. 

Zato pa se oddolži s prostorno 
notranjostjo za pet ljudi (trije 
vštric na zadnjih sedežih 
morajo, seveda, biti precej 
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❝
Ime tipo ima dolgo 
tradicijo – vključno s 
šestimi različnimi 
Fiatovimi modeli z 
začetka 20. stoletja, ki 
so nosili to ime.

potrpežljivi drug do drugega), 
zaradi ustreznih nastavitev pa 
bodo tudi višjerasli našli 
ugoden položaj za volanom. 
Ob povprečno raščenemu 
vozniku za njegovim sedežem 
ostane še radodarno odmerjen 
prostor za kolena, zadaj pa se 
bodo povsem udobno počutili 
do 1,8 metra visoki potniki. 
Nasploh je občutek v kabini 
precej kakovosten, zgornji del 
armaturne plošče je izdelan iz 
mehke plastike, ergonomija je 
dobra, le nekatera stikala 
(pomik stekel, vzvratnih 
ogledal) bi bila lahko bliže 
dosegu voznikove roke. 
Prtljažnik meri 520 litrov in je 
skozi limuzinski zadek malce 

težje dostopen – vrata resda 
zapirajo široko, a po drugi 
strani precej nizko odprtino. 
Njihova vodila se zajedajo v 
prtljažnik, ki je sicer lepo 
obdelan.

Tipa smo preizkusili v 
kombinaciji z 1,6-litrskim 
turbodizelskim motorjem z 88 
kW (120 KM), ki združuje dobre 
zmogljivosti in ugodno porabo 
goriva. Po podatkih 
potovalnega računalnika smo 
na 75-kilometrski preizkušnji in 
ob precej težki desni nogi 
zabeležili povprečje slabih 
sedem litrov na sto kilometrov. 
V ponudbi so še 1,3-litrski 
turbodizelski motor s 70 kW (95 
KM), ki v eco verziji obljublja 

porabo 3,7 litra (izpust CO2 je 98 
gramov), ter dva bencinska 
stroja – 1,4-litrski s 70 kW (95 
KM) in 1,6-litrski z 81 kW (110 
KM), ki mu namesto ročnega 
streže šeststopenjski samodejni 
menjalnik.

Izbirati bo mogoče še med 
štirimi paketi opreme, nekaj 
dodatki ter tremi stili 
notranjosti, v osnovi pa tipo 
ponuja zelo veliko. V Italiji, kjer 
že zbirajo naročila zanj, se 
namreč že najcenejši model 
lahko pohvali z razmeroma 
bogato opremo – vključno s 
klimatsko napravo, sistemom 
uconnect (radio, prostoročno 
telefoniranje), litimi platišči in 
parkirnimi tipali na zadku. Pri 

naših zahodnih sosedih takšen 
vstopni tipo stane 12.500 evrov, 
cene za slovenski trg 
(pričakujemo ga lahko 
februarja ali marca 2016) pa za 
enkrat še niso znane. Anže 
Jamnik, foto: Fiat

NAŠ 
IZBOR

  FIAT TIPO 1.3 16V 
MULTIJET

M M  1.248 ccm, 4 valji, dizel, 70 kW (95 KM), 

200 Nm  N  0–100 km/h v 11,7 s, 180 km/h 

B  4,1 l, 108 g CO2/km  

D  D/Š/V: 4.532/1.792/1.497 mm 

P  520 l   T  1.280 kg

Cena: od 12.500 € (v Italiji)

  Armaturna plošča 
združuje znane 
elemente drugih 
Fiatovih modelov ter 
solidno kakovost in 
ergonomijo.

  Skladnim oblikam 
botruje dejstvo, da je 
že v osnovi zasnovan 
kot limuzina.

  Prostor je 
radodarno 
odmerjen tako 
spredaj kot tudi 
zadaj. Sprednji 
sedeži so dovolj 
nastavljivi, a z 
malce krajšim 
sedalnim delom.

Med serijsko 
opremo je tudi 

vmesnik uconnect 
s povezavo 
bluetooth, 

navigacijo je, 
seveda, treba 

doplačati.
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Renault talisman (mednarodna predstavitev) 

T alisman je predmet, ki 
prinaša srečo ter odvrača 
zlo in škodo, seveda, če 

vanj verjamete. V svoj novi 
model s tem imenom nedvomno 
verjamejo pri Renaultu. 

Čeprav bo v prodajni paleti 
nadomestil tako laguno kot večji 
model latitude, Francozi 
poudarjajo, da njihov talisman 
ni duhovni naslednik lagune, saj 
med drugim namesto petvratne 
prinaša klasično limuzinsko 
zasnovo. A  je, ne glede na 
marketinško pozicioniranje, 
povsem jasno, da bodo z njim 
napadli glavne igralce 
D-segmenta.

Zato so se osredotočili na 
lastnosti, ki sicer odlikujejo 
nemške predstavnike tega 
razreda. To so predvsem dobra 
ergonomija, kompaktnost ter 
natančnost in kakovost izdelave. 

K temu so, tako kot pri novem 
espacu, dodali še premijski 
pridih. To velja zlasti za 
ekskluzivno izvedbo initiale 
paris, ki med drugim razvaja s 
posebnim usnjenim 
oblazinjenjem, masažnimi 
sedeži in vrhunskim 
ozvočenjem Bose. Žal so za 
nekatere elemente, kot sta 
spodnji del armaturne plošče ter 
sredinska konzola, uporabili 
trdo plastiko, kar je vse prej kot 
premijsko. Glavna lastnost, ki 
definira kabino, je velika 
medosna razdalja. Ta meri 2,81 
metra in zagotavlja obilo 
prostora tako za sprednja kot 
zadnje potnike. Vsem je v zadku 
na voljo več kot 600 litrov 
prostora za prtljago.

Talismanova močna točka je 
sicer že poznano, a še dodatno 
izboljšano štirikolesno 

❱ Talisman bo v Renaultovi modelni paleti nadomestil tako laguno kot večjega latituda  ❱ Motorna 
ponudba šteje dva bencinarja in tri dizle z močmi od 81 do 147 kW (od 110 do 200 KM)  ❱ K nam bo 
vzporedno s karavansko različico prispel aprila

❝ 
Talisman je dinamična in prostorna limuzina, za 
katero pri Renaultu poudarjajo, da nima nič 
skupnega s svojo petvratno predhodnico laguno.

S talismanom proti nemški 
konkurenci

  Renault se je s talismanom po dolgem času odrekel petvratni 
zasnovi. Njegov prtljažnik meri spoštovanja vrednih 608 litrov, ima 
pa zato limuzinsko majhno nakladalno odprtino. 
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PRIVARČUJTE PRI SERVISU VAŠEGA VOZILA

AVTO CAR d. o. o., Svetčeva 1, 1234 Mengeš, www.avtocar.si
servis: 01/72 37 279, 051 383 400, salon: 01/72 37 414

NEODVISNI SERVISER ZA VOZILA RENAULT, NISSAN IN DACIA

krmiljenje 4control. Na zavitih 
cestah v okolici Firenc se je 
namreč izkazal za zelo 
okretnega in dobro vodljivega. 
Učinkovitost sistema so potrdili 
tudi preizkusi na poligonu, kjer 
so se pri izogibanju oviri veliko 
bolje odrezali modeli s 
štirikolesnim volanom kot 
modeli brez tega sistema. Malce 
manj pa nas je v prvih 
kilometrih navdušilo vzmetenje, 
ki pri vožnji čez krajše in bolj 
očitne neravnine ne prestreže 
udarcev, temveč dovoli, da se 
precej očitno prenašajo v 
kabino. A to velja le za različice s 
prilagodljivim vzmetenjem, ki 
smo jih preizkusili na 
predstavitvi. Da bi izvedeli, kako 
se na cesti obnašajo modeli s 
klasičnim podvozjem, bomo 
morali počakati še nekaj 
mesecev.

V Italiji smo na kratko 
preizkusili dve različici: 
najmočnejši turbodizel dCi 160 
(118 kW/160 KM) v kombinaciji 
s serijskim hitrim 
šeststopenjskim menjalnikom z 

dvema sklopkama EDC ter 
uglajeni turbobencinar TCe 200 
(147 kW/200 KM), ki je serijsko 
opremljen s 7-stopenjskim 
EDC-jem. Najmočnejšim 
izvedenkam se bodo pridružili 
še vstopni dizel dCi 110 (81 
kW/110 KM), ki bo na voljo z 
ročnim 6-stopenjskim 
menjalnikom, ter dCi 130 (96 
kW/130 KM), ki bo na izbiro 
tako z ročnim kot 6-stopenjskim 
menjalnikom EDC. Vstopni 
bencinar TCe 150 (110 kW/150 
KM) bo na voljo zgolj s 
7-stopenjskim EDC.

Talisman je serijsko opremljen 
z multimedijskim sistemom 
R-link 2 s 17,8-centimetrskim 
(7-palčnim) ali 
22-centimetrskim (8,7-palčnim) 
zaslonom na dotik s funkcijami 
multi-sense, ki smo jih spoznali 
že pri espacu. Med asistenčnimi 
sistemi velja omeniti 
prilagodljivi tempomat, sistem 
za samodejno zaviranje v sili, 
sistem za nadzor nad mrtvim 
kotom ter sistem za samodejno 
parkiranje. 

Poleg uvodoma omenjenega 
luksuznega nivoja opreme 
initiale paris bodo na voljo še 
malce manj ekskluzivni, a še 
vedno bogato založeni paketi 
life, zen in intens. K nam bo 
vzporedno s karavansko 
različico prispel aprila, zanj pa 
bo najverjetneje treba odšteti 
nekaj manj kot v Franciji, kjer 
stane vsaj 27.900 evrov. Borut 
Fakin, foto: BF, Renault

 NAŠ 
IZBOR

  RENAULT TALISMAN 
ENERGY DCI 160 EDC6

M  1598 ccm, 4 valji, dizel, 118 kW (160 KM), 

380 Nm   N  0–100 km/h v 9,4 s, 215 km/h 

B  4,4 l, 115 g CO2/km 

D  D/Š/V: 4.848/1.869/1.463 mm 

P  608 l  T  1.518 kg

Cena: od 27.000 € dalje

  Armaturna plošča je urejena 
in natančno sestavljena, 
občutek kakovosti pa malce 
pokvari cenena plastika okoli 
osrednjega zaslona ter na 
spodnjem delu sredinske 
konzole.

■•  PRI SISTEMU 4CONTROL SE 
zadnji kolesi v načinu comfort 

pri zavijanju do hitrosti 50 km/h (60 
km/h v načinu neutral in 80 km/h v 
načinu sport) zasukajo v nasprotno 
stran od sprednjih do 3,5 °, s čimer 
ustvarjajo občutek krajše medosne 
razdalje in zagotavljajo boljšo 
vodljivost. Pri višjih hitrostih pa se 
zasukajo v isti smeri kot sprednja in 
tako zagotavljajo boljšo stabilnost 
in nadzor.

Z VSEMI ŠTIRIMI

  Poleg limuzine bo na voljo tudi karavanska 
različica grandtour, za katero naj bi se pri nas 
odločalo okoli 70 odstotkov kupcev.
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K o smo pred prenovo testirali 
najzmogljivejšo različico 
juka, ki so ga dodelali v 

Nissanovem športnem oddelku, 
nas je navdušil z nastopaškim 
videzom, skoraj dirkaško ustrojeno 
notranjostjo in brezkompro–
misnimi voznimi lastnostmi. Edino 
pravo razočaranje je bil 
brezstopenjski samodejni 
menjalnik, katerega lenobno 

delovanje je pravo nasprotje vsemu, 
kar avtomobil sicer ponuja. No, 
sedaj smo končno dobili priložnost 
preizkusiti še ročnega.

Tokratni juke tudi sicer ni enak 
izvedbi nismo, ki jo zamenjuje, saj 
gre za bolj zmogljivo različico RS, 
katere moč je s 147 poskočila na 160 
kilovatov (z 200 na 218 KM). Pa ne 
le to, v prid športnosti je dobil še 
precej drugih izboljšav. V ovinkih je 

bolj suveren zaradi elektronske 
zapore diferenciala ter trše 
nastavljenega podvozja, bolje pa se 
tudi zaustavlja, saj zavorne čeljusti 
spredaj po novem 'grizejo' v kar 
320-milimetrske kolute.

Če bi takšnega juka primerjali s 
kakšnim navitim cliom ali minijem, 
bi bitko pri voznih lastnostih 
zagotovo izgubil, saj se visokega 
težišča z nobenim inženirskim 
trikom ne da izničiti. Zato ga je 
treba obravnavati kot posebneža, ki 
nima prave konkurence. Takšnega, 
ki z robustnim videzom odkljuka 
kategorijo modernih športnih 
terencev in obenem ponuja 
presenetljivo dober približek 
klasičnemu 'hot hatchu'. In 
priznamo, da je nekaj posebnega 
sedeti tako visoko v školjkastih 
sedežih znamke Recaro, s športnim 
in v alkantaro oblečenim volanom v 
rokah. Slednjega v hitrem ovinku 
zaradi zapore diferenciala včasih 
prav nesramno potegne iz rok, a ga 
ni težko ukrotiti. Ob takšnem 
razgrajanju bi štirikolesni pogon 
sicer prišel prav, a ne na račun 
ročnega menjalnika, zaradi 
katerega je juke nismo RS 
neprimerno bolj zabaven. In če 
pomislimo, da je zaradi tega tudi tri 
tisočake in pol cenejši, je izbira še 
toliko bolj smiselna! Gašper 
Stamač, foto: Jernej Prelac

Nissan juke 1.6 DIG-T nismo RS 2WD

 TEST

Žepni razgrajač

❱ Nismo RS ima zmogljivejši motor s 160 kW (218 KM), ki ga do stotice požene 
v sedmih sekundah  ❱ Izvedba s pogonom na sprednji kolesi ima športni vožnji 
naklonjen ročni menjalnik

❝
Kar nekaj radovednih 
mladeničev je sklepalo, 
da je to juke GT-R, ki ga 
poganja motor s 600 
'konji'. Pa saj ni treba, 
da izvejo resnico ...

   Nastopaško zunanjost podpre 
z zmogljivim 1,6-litrskim 
turbomotorjem, ki ga požene do 
največje hitrosti 220 km/h.

  Trdo podvozje in Recaro 
školjkasti sedeži (1.500 
evrov doplačila) terjajo 
odrekanje pri udobju in 
praktičnosti, na kar smo 
bili opozorjeni vsakič, ko 
smo se usedli v avtomobil 
ali zapeljali čez cestno 
neravnino.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbobencinski, vrstni štirivaljnik, 1618 
ccm, 160 kW (218 KM) pri 6000/min, 280 Nm 
pri 3600/min; Menjalnik: ročni, 6-stopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: 5.
Velikosti: 4165 x 1765 x 1565 mm; Medos. 
razd.: 2530 mm; Pnevmatike: 225/45 R18; 
Masa/nosil.: 1342/418 kg; Prtljaž.: 354–1189 l.
Največja hitrost: 220 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 7,0 s; Poraba goriva (EU): 
9,6/5,7/7,2 l/100 km; Povprečje na testu: 
9,8 l/100 km; Izpust CO2: 168 g/km.
Cena: osnovni model (1.6 visia): 15.380 €, 
testno vozilo: 28.930 €; Renault Nissan 
Slovenija, d. o. o., Ljubljana.
+ vozne lastnosti, zmogljivosti, videz 
– poraba goriva, pretrdo podvozje



K o tekmujejo najboljši, 
vedno znova dokazujejo 
superiornost nad svojimi 

prav tako odličnimi tekmeci. To 
tekmovanje dosega vrhunec v 
najvišjem razredu, kjer 
premijske znamke s svojimi 
admiralskimi ladjami pokažejo 
vse, kar v določenem trenutku 
zmorejo, znajo, si upajo ... s 
preprostim ciljem – biti 
najboljši.

Zato je oblika nove sedmice, ki 
je v primerjavi s predhodnim 
modelom bolj kompaktna in 
elegantna, še najmanj 
vznemirljiv element avtomobila. 
Kljub evolucijskim 
spremembam namreč ostaja v 
razmeroma tradicionalističnih 
okvirih. Veliko bolj zanimiva je 
zgradba karoserije, pri kateri so 
poleg aluminija in jekla za 
zmanjšanje mase (tako kot pri 
modelih i) uporabili tudi 

ogljikova vlakna. Gre v bistvu za 
z ogljikovimi vlakni ojačeno 
plastiko, ki so jo med drugim 
vgradili v strešna loka ter 
stebrička B in C ter tako 
zmanjšali maso delov karoserije 
nad težiščem. Zato je sedaj do 
130 kilogramov lažja od 
predhodnega modela.

Tako kot pri zunanjosti gre 
tudi v notranjosti za evolucijo 
znanih oblik, kakovost 
materialov in izdelave pa sta 
pričakovano na vrhunski ravni. 
Poleg obilice usnja, ki ga 
najdemo tudi na armaturni 
plošči, kabino krasijo vložki iz 
pravega lesa in prave kovine. A 
tudi tu ima glavno vlogo 
tehnika. Sedmica namreč med 
drugim premierno ponuja 
upravljanje avdio naprave in 
telefona s kretnjami. Za 
povečanje ali zmanjšanje 
glasnosti avtoradia tako 

zadostuje krožni gib prsta, s 
preprosto kretnjo dlani pa lahko 
tudi sprejemamo in zavračamo 
klice. Tu pa so še večji in 
izboljšani projekcijski zaslon ter 
nočna kamera night vision, ki 
prepoznava pešce in živali. A to 
ni vse. Ne le sprednja, tudi 
zadnja sedeža sta električno 

nastavljiva in med drugim 
ponujata masažno funkcijo. 
Glavni sladkorček v drugi vrsti 
pa je v naslon za roko vgrajena 
Samsungova tablica, s katero 
lahko med drugim upravljamo 
delovanje klimatske naprave, 
izbiramo glasbo in vrsto 
osvetlitve. Tu se zdi, da so 

❝ 
Sedmica je bolj udobna kot kadar koli prej, njena 
prednost pa ostaja vozniška usmerjenost.

Zasluženo na prestol
❱ Nova sedmica pod tradicionalistično obliko prinaša tehnološko revolucijo  ❱ Med drugim so ji 
namenili ogljikova vlakna za karoserijo, upravljanje s kretnjami in pametni ključ  ❱ Številne pripomočke 
za udobje in pomoč vozniku je treba doplačati; tudi 58 tisočakov in več ...

■•  BMW JE IZ KLASIČNEGA 
daljinskega upravljalnika 

naredil mini računalniško 
tablico z zaslonom na dotik. 
Trenutno lahko z njim 
preverjamo, ali je avtomobil 
zaklenjen, koliko znaša 
domet s preostalim gorivom 
ter nastavljamo vklop gretja 
in hlajenja. Z njim pa bo v 
prihodnje mogoče tudi 
upravljati avtomobile, ki 
bodo opremljeni z opcijskim 
sistemom za samodejno 
parkiranje, in sicer tako, da 
bomo izstopili iz avtomobila, 
ta pa bo sam zapeljal v 

garažo 
ali ozko 
parkirno 
mesto. 
Ker pa 
BMW-jev 
super ključ z 
barvnim zaslonom 
porabi več energije 
kot običajen daljinski 
upravljalnik, moramo 
poskrbeti za redno polnjenje. 
Temu je namenjeno posebno 
mesto za brezstično 
polnjenje v predalu med 
sprednjima sedežema, 
priložen pa je tudi USB kabel.

KOT MALA TABLICA

TEST 

BMW 730d xDrive
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Mini clubman cooper S

P ri minijih bi težko 
govorili o vsestranski 
uporabnosti kot pri 

pravih karavanih ali 
enoprostorcih. A vseh vseeno 
ne moremo metati v isti koš, 
saj marsikateri med njimi 
poskuša biti več kot 
simpatičen trendovski 
avtomobilček. Tej stigmi se še 
najbolj upira novi clubman, ki 
je od vseh najbližje pravemu 
družinskemu avtomobilu.

Kar predstavljamo si, kako so 
oblikovalci histerično brskali 
po priročniku o prvih znakih 
mobinga, ko so jim ukazali, da 
morajo tokrat narediti zares 
uporaben avtomobil. Tega se 
vendar pri Miniju ne grejo! 
Tudi povsem nepraktičnih vrat 
predhodnika jim niso dovolili 
obdržati. Namesto enih na 
voznikovi in metuljčkasto 
odpirajočega para na drugi 

strani je sedaj na vsako stran 
nameščen povsem klasičen 
par vrat. Le zadaj so ostala 
prepoznavna vrata, ki se 
odpirajo vstran. V primerjavi s 
predhodnikom je tudi zrasel in 
z zunanjo dolžino 4,25 metra 
ni več žepni avtomobilček, a je 
vseeno uspel obdržati dovolj 
prepoznavnih in simpatičnih 
lastnosti 'pravih' minijev.

Tudi v notranjosti je takoj 
jasno, kateri znamki pripada. 
Kot družinska pica velik 
okrogel osrednji zaslon na 
sredini armaturne plošče je še 
vedno tam, povsem v slogu 
manjšega brata nove 
generacije pa je tudi vse drugo 
v sprednjem delu avtomobila. 
Kar 27 centimetrov večja 
medosna razdalja v primerjavi 
s klasičnim trivratnim minijem 
(deset več kot pri petvratnem) 
se najbolj pozna na zadnji 

klopi, ki jo končno lahko 
označimo za prostorno. Res 
pa je, da trije zaradi 'hribčka' 
na sredini ne sedijo prav 
udobno.

Prej omenjena dvojna 
prtljažna vrata varujejo do 
360 litrov prtljage, kar je 
največ med miniji. Hvalimo 

❝ 
V primerjavi z nepraktičnim 
predhodnikom je clubman 
postal spodoben družinski 
avtomobil, ki pa vseeno ni 
povsem zapostavil svoje 
vloge posebneža.

V klubu velikih
❱ Najdaljši mini v ponudbi je obenem najbolj uporaben, tudi za družine  ❱ Večino pomanjkljivosti 
predhodnika so odpravili; dvojna prtljažna vrata ostajajo  ❱ Odlično vodljiv avtomobil se lepo ujame z 
najzmogljivejšim bencinskim motorjem v ponudbi

  S 425 centimetri dolžine je clubman vstopil v svet, kjer kraljujejo 
golf in njemu podobni, zato je moral ponuditi tudi precej več 
praktičnih rešitev.
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TEST 

tudi funkcijo odpiranja z brco 
pod odbijač, ki pride prav, ko so 
roke polne nakupovalnih vrečk. 
Je pa treba brcniti dvakrat, za 
vsaka vrata posebej. 
Prepoznavnost ima tudi svojo 
ceno in ta je izredno slaba 
preglednost nazaj. Zaradi dvojih 
vrat sta zadaj dve majhni stekli, 
potem pa so tu še zelo široki 
stebrički. Edina rešitev, ki jo je na 
srečo imel tudi testni avtomobil, 
je kamera za vzvratno vožnjo.

Sicer pa se pri vožnji katerega 
koli minija doslej še nikoli nismo 
pritoževali. Govorimo lahko le o 
različnih stopnjah gokart 
občutka. Clubman je tudi v tem 
pogledu zvest svojemu poreklu, a 
se mu velikost zagotovo pozna. 
Še vedno pa skorajda ni tako 
velikega avtomobila, ki bi se po 
ovinkasti cesti peljal s takšno 
odzivnostjo in suverenostjo.

K športnemu občutku 
izvedbe cooper S precej 
prispeva dvolitrski 
turbobencinar, ki je 
zamenjal 1,6-litrskega in 
zmore 141 kilovatov (192 
KM). Moči je dovolj, da 
do stotice pripelje že po 7,2 
sekunde, še bolj razburljivo 
pa je vse ostalo, kar se dogaja 
med vožnjo. Nekoliko tiho, a 
vseeno dovolj naglas se ob 
vsakem močnejšem pritisku na 
plin oglasi žvižg turbine. Pri 
prestavljanju šeststopenjskega 
ročnega menjalnika navzdol pa 
se motor kar sam spomni 
dodajati vmesni plin. V njem je še 
babica videti kot profesionalni 
dirkač! Prav po dirkaško pa zna 
biti tudi požrešen, zlasti če ga 
tako tudi vozite. Pri nas je 
zahteval 10,5 litra bencina na 100 
prevoženih kilometrov, kar je 
dober liter manj kot njegov 
predhodnik z manjšim 
motorjem. To je še en dokaz, da 
manjši motorji pri športni vožnji 
največkrat pomenijo večjo 
porabo, teoretično varčnejši pa 
so le na testnih ciklih.

Clubmanu je preskok med 
'velike' avtomobile dobro uspel, 
saj ob tem ni pozabil na tisto, kar 
mu daje pravico nositi značko 
Mini. O upravičenosti visoke 
cene pa, tako kot pri ostalih 
članih družine, raje ne bomo 
razpredali … Gašper Stamač, foto: 
Jernej Prelac

AVTO AKTIV.
TVOJ MINI TRGOVEC.
Ljubljanska cesta 24, 1236 Trzin
T:. 01 560 58 00, E: mini@avto-aktiv.si

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kombilimuzina, 6 vrat, 5 sedežev; 
Motor: turbobencinski, 4-valjni vrstni, 1998 
ccm, 141 kW (192 KM) pri 5000, 200 Nm pri 
1250/min; Menjalnik: ročni, 6-stopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: /.
Velikosti: 4253 x 1800 x 1441 mm; Medos. 
razd.: 2670 mm; Pnevmatike: 225/45 R17; 
Masa/nosil.: 1435/495 kg; Prtljaž.: 360–1250 l.
Največja hitrost: 228 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 7,2 s; Poraba goriva (EU): 
7,9/5,2/6,2 l/100 km; Povprečje na testu: 
10,5 l/100 km; Izpust CO2: 144 g/km.
Cena: osnovni model (one): 22.250 €, testno 
vozilo: 43.439 €; BMW Vertriebs GmbH, 
podružnica Ljubljana.
+ vozne lastnosti, prostornost 
– preglednost nazaj, cena dod. opreme

  Velikanski osrednji 
zaslon je okrogel kot 
pri prvem, a ni več 
namenjen merilniku 
hitrosti, mesto na njem 
je našel sodoben barvni 
informacijsko-zabavni 
zaslon.

Dvoje prtljažnih vrat se z 
brco pod odbijač 

samodejno odpira vstran 
in ponuja širok dostop do 
360-litrskega prtljažnika. 

Ta je zelo pravokotno 
oblikovan in s podiranjem 
naslonov zadnjih sedežev 

povečljiv na 1.250 litrov.

  Prepoznaven gumb za zagon 
motorja rdeče barve je najbolj 
zabaven v avtomobilski 
industriji.

  Na osrednjem zaslonu 
lahko voznik izbere grafični 
prikaz trenutne moči in 
navora motorja. Nastavitve 
pogonskega sklopa in 
podvozja pospremijo 

simpatični simboli, kot sta 
gokart in raketa.
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Alfa romeo 4C spider

N e glede na zunanjo 
temperaturo – platnena 
streha je tu zato, da jo 

odstranimo. Prostor zanjo se pri 
modelu 4C spider nahaja v zadku, 
za motorjem. To alfo je namreč 
treba doživeti zgoraj brez. Tako 
postane še bolj neposredna in 
spominja na majhne dirkalne 
prototipe, ki so lahko nekoč na 
nekaterih progah skakali v zelje 
velikim igralcem. 4C v značilni 
Alfini rdeči barvi naredi vtis že 
takrat, ko v garaži čaka na akcijo, 
kaj šele, ko zdrsneš v njen sedež. 
Takrat se, zleknjen v dirkaškem 
kokpitu in obdan z ogljikovimi 
vlakni, počutiš kot pravi dirkač.

V kokpitu ne boste našli sedaj že 
skoraj obveznega gumba start. Za 
zagon je treba obrniti ključ, kar pa 

je edina običajna stvar na tem 
avtomobilu. Štirivaljnik glasno 
zaprede že v prostem teku. 
Zasluga za to gre dirkalnemu 
izpušnemu sistemu, ki pri ceni 
700 evrov predstavlja enega 
izmed 'obveznih' opcijskih 
sladkorčkov. 

Ko mala rdeča žverca v mestu 
šviga med drugimi avtomobili le 
nekaj centimetrov nad tlemi, se 
zdi, da ne sodi v to pločevinasto 
džunglo. Prav vsak mestni malček 
namreč ponuja popoln pogled v 

njen potniški prostor. Takrat 
menjalnik z dvojno sklopko 
pustimo v samodejnem načinu, 
stikalo za izbiro voznega načina 
pa v osnovnem položaju neutral, 
saj logika delovanja omogoča 
zvezno in uglajeno vožnjo. 

A na voljo imamo mnogo več. 
Naša testna alfica je bila odlično 
opremljena. Med drugim je 
premogla športno podvozje (1.250 
evrov), posebne visoko zmogljive 
pnevmatike pirelli P zero AR 
racing (1.500 evrov) ter 18- 

oziroma 19-palčna platišča iz 
lahke litine. Skratka, to je 
avtomobil, s katerim gremo lahko 
takoj na stezo, a je kljub temu 
obvladljiv tudi na cesti, zlasti 
zaradi majhne mase. Je pa nujno 
potrebno izogibanje udarnim 
jamam in drugim neravninam, saj 
se zaradi odsotnosti volanskega 
servo ojačevalnika vsaka 
najmanjša nepravilnost brez 
filtrov prenese na voznika. Gre za 
zelo specifično in premišljeno 
rešitev, pri kateri moramo, poleg 
nekoliko težjega manevriranja, 
vzeti v zakup to, da je treba 
volanski obroč res trdno držati v 
rokah.

Tale alfica pač ne zna skriti 
svojega dirkaškega značaja. 
Turbobencinar z 1,75 litra 

❝ 
Sredinsko vgrajen motor ter kratka medosna 
razdalja zagotavljata izjemno okretnost, za ostalo 
poskrbi odzivnost turba.

Prvinski užitki

❱ Z malo platneno streho je spider videti kot zelo seksi targa izvedba  ❱ Voznika takoj osvoji z izjemnimi 
zmogljivostmi in odličnimi zavorami  ❱ Doživljanje vožnje zgoraj brez je še bolj neposredno in intenzivno
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prostornine besno vleče že pri 
nizkih vrtljajih, zato bo marsikdo 
ostal za vami, tudi ko boste 
prestavljali že pri 3.000 vrtljajih 
na minuto. Od tu naprej pa 
številke na merilniku hitrosti 
kmalu postanejo nepredstavljive. 
Do 100 ali 110 kilometrov na uro 
kabina ponuja zadovoljivo zaščito 
pred vetrom. Seveda se za hrbtom, 
okoli aluminijastega varnostnega 
loka ustvari kakšen vrtinec, a to ni 
moteče, saj se pridruži rohnenju 
motorja in ustvari koncert s pravo 
mero decibelov. Tudi med vožnjo 
v skladu z avtocestnimi 
hitrostnimi omejitvami raven 
hrupa ostaja sprejemljiva. Brez 
strehe smo šli tudi na stezo (s 
čelado, seveda), kjer smo si brez 
težav privoščili hitrost precej nad 

200 kilometrov na uro, pri čemer 
je sprednji del vselej ostal stabilen. 
Na drugi strani na cesti pri vožnji 
čez neravnine nismo opazili 
zvijanja karoserije, ki so jo med 
drugim ojačili z ogljikovimi vlakni 
v okvirju vetrobranskega stekla. V 
primerjavi s kupejevsko izvedbo 
pa je tudi nekaj estetskih 
sprememb, zadnji pokrov, 
denimo, tu ne razkriva motorja.

Ni kaj, za tole seksi stvarco se 
splača malo potrpeti. Kabina je 
preprosta, a vsi glavni elementi so 

na vidnem mestu in dosegu roke. 
Alpineov avtoradio z retro 
pridihom med drugim ponuja 
predvajalnik CD in mp3, govorne 
ukaze ter povezavo bluetooth, žal 
pa ne premore zaslona v skladu z 
današnjimi standardi. Sicer pa 
hi-fi v takšnem avtomobilu sodi 
med dodatke. Tako kot pri kupeju 
je sredinski greben tudi tu precej 
natlačen. Na njem najdemo 
gumbe menjalnika, stikala za 
električni pomik stekel in 
zunanjih ogledal, stikalo za vklop 

varnostnih utripalk in ročico 
sistema dna. Ta poleg položajev 
dynamic, natural in allweather 
vključuje tudi način race, ki vpliva 
na delovanje motorja, menjalnika 
in elektronskega diferenciala Q2, 
tu pa je tudi sistem za speljevanje 
launch control. S tem je bilo 
pospeševanje malce počasnejše 
kot pri kupejevski različici, kar 
pripisujemo predvsem malce 
manj učinkoviti aerodinamiki.

Kljub temu so zmogljivosti, 
glede na moč, ki znaša zgolj 177 
kilovatov (240 KM), izjemne. Tu 
ima glavno vlogo razmerje mase 
in moči 6,6 kg/kW (4,85 kg/KM). 
Za sprostitev adrenalina je dovolj 
že eno hitro pretikanje z 
obvolanskima ročicama iz druge v 
tretjo prestavo v načinu dynamic. 

TEST 

❝ 
Zaradi volana brez servo ojačevalnika lahko voznik 
okusi že skoraj pozabljen pristen stik z asfaltom.

  Odstranljiva platnena streha poleg mehanizma na vsaki strani 
vključuje tudi dva gumba na sredini okvirja vetrobranskega stekla. 
Zato postopek odstranitve in vnovične namestitve ni ravno hiter in 
enostaven.

  Platneni strehi je namenjena lična vreča, v kateri jo lahko 
pospravimo v majhen prtljažnik.
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Led matrični žarometi

 TEHNIKA

Matrični žarometi za vse!
❱ Pametni led žarometi iz prestižnih prihajajo v bolj množične avtomobile  ❱ S preprostejšo zasnovo in 
manjšo funkcionalnostjo so lahko tudi cenejši 

V svetu avtomobilizma se 
zadnje čase ogromno 
govori o naprednih 

tehnologijah, ki povečujejo 
varnost in obenem opravljajo vse 
več nalog namesto voznika. Eno 
teh področij so tudi luči, kjer vse 
bolj dominira tehnologija led. 
Tovrstna svetila so odpornejša na 
nenehno prižiganje in ugašanje, 
ustvarijo bolj naravno svetlobo in 
so obenem tudi izredno varčna. 
Njihova nadgradnja so matrični 
žarometi, ki so funkcijo 
samodejnega preklopa med 
dolgim in zasenčenim snopom 
nadgradili še s prepoznavanjem 
vozil v nasprotni smeri, pešcev in 
celo divjadi. Svetlobni snop lahko 
izbrani objekt obide (zatemni), 
preostalo okolico pa še vedno 
osvetljuje.

Najprej se je novega sistema 
lotila sveta trojica BMW, Audi in 
Mercedes. Kot prvi med bolj 
ljudskimi avtomobili pa je pred 
kratkim pri novi astri to 
uporabno tehnologijo ponudil 
Opel. Prej opisano samodejno 
delovanje omogoča uporaba 
kamere na vrhu vetrobranskega 
stekla, ki je sicer namenjena tudi 
drugim varnostnim funkcijam. 
Ta zazna nasprotni promet ali pa 
vozilo spredaj in po potrebi 
izklopi del, enega ali več od 
osmih led elementov v vsakem 
žarometu ter spreminja dolžino 

svetlobnega snopa. S tem 
prilagodi obliko snopa dolgih 
luči, da ta ni moteč za druge 
udeležence v prometu.

Seveda je moral Opel na nek 
način doseči ugodnejšo ceno 
produkta, ki je bil še lani 
relativna novost pri prestižnih 
znamkah. To so dosegli z 
nekoliko bolj preprosto zasnovo. 

❝
Pri novi astri je treba za matrične žaromete odšteti 
1.200 evrov, medtem ko je pri prestižnih znamkah 
cena zanje vsaj dvakrat tolikšna. 

  Pri BMW-ju so pametne led luči sicer že nekaj časa na voljo, a je 
razvoj usmerjen k laserski tehnologiji, ki so jo najprej uporabili na 
modelu i8. Laserski žarometi zmorejo svetiti s kar 344 luksi, medtem 
ko led luči svetijo s 180, ksenonske s 120, klasične halogenke pa s 100 
luksi.
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Leksikon

TEHNIKA 

ENCIKLOPEDIJA AVTOMOBILIZMA (103. DEL)   Z
ZHONG XING – Hebei Zhong Xing 

Automobile je kitajska znamka 
avtomobilov, ki je nastala leta 1999 kot t. 
i. joint venture med družbama Taiwan 
Unite Leading in Hebei Tianye 
Automobile Group. Trenutno izdelujejo 
tri modele pick-upov (grandtiger, 
chanling in admiral), ki precej 
spominjajo na Toyotine in Nissanove modele, ter športni terenec 
landmark (na sliki).

ZHONGHUA – znamka kitajskih 
avtomobilov, ki sodi pod okrilje 
Brillianca. Izdelujejo dva modela: prvi je 
BS4/junjie, ki ga na evropskem trgu 
poznamo pod imenom brilliance BS4 
(na sliki). Na voljo je z dvema 

1,8-litrskima motorjema. Drugi model je BS6/zunchi, ki so ga 
oblikovali v studiu Italdesign in nato osvežili še pri Pininfarini.

ZIL – znana ruska tovarna 
avtomobilov in gospodarskih vozil. 
Njene korenine segajo v leto 1916, ko je 
bilo ustanovljeno podjetje AMO 
(Avtomobilnoe Moskovskoe 
Obshchestvo). Leta 1933 je iz AMO 
nastal ZIS oziroma Zavod Imeni Stalina 
(po slovensko Stalinov industrijski kompeks), leta 1956 pa so se 
preimenovali v ZIL (Zavod Imeni Likhacheva; Likachov je bil tedanji 
direktor). Sprva še kot ZIS in kasneje kot ZIL je bila tovarna znana 
predvsem po izdelavi prestižnih vozil. Prvi avtomobil iz leta 1936 je 
imel oznako 101, poganjal pa ga je 8-valjni 5.800-kubični motor z 
močjo 66 kW (90 KM). Zadnji model je bil limuzina 41047 (na sliki); 
proizvodnja danes temelji na izdelavi težkih gospodarskih vozil in 
avtobusov.

ZIMMER – avtomobilsko podjetje, 
ustanovljeno leta 1999, ki izdeluje 
prestižno limuzino na osnovi modela 
lincoln town car. Zimmrov model se 
imenuje golden spirit; kljub sodobni 
zasnovi njegova oblika pooseblja duh 
30. let prejšnjega stoletja. Na leto jih 
izdelajo med 15 in 20.

ZÜST – italijansko avtomobilsko 
podjetje, ki ga leta 1854 ustanovila 
družba Guller e Croof. Podjetje se je 
preimenovalo v Züst leta 1893, ko ga je 
kupil Roberto Züst. Leta 1905 so začeli 
izdelovati prestižne avtomobile: prva sta 
bila modela 28/45 HP (na sliki) in 
40/50HP. Obenem je nastalo tudi novo 
podjetje Brixia-Züst, ki je izdelovalo avtomobile srednjega razreda. Z 
izbruhom 1. svetovne vojne je proizvodnja avtomobilov strmo upadla, 
povečala pa se je proizvodnja težkih vozil. Leta 1917 je Züst kupilo 
podjetje Officine Meccaniche (OM), ki je specializirano za izdelavo 
gospodarskih vozil.

  Pri Mercedesu trenutno uporabljajo 
žaromete s 24 led svetili, v načrtu 
pa imajo izdelavo modela s kar 84 
posameznimi svetilnimi elementi. 
Vsak od njih bo imel lahko več kot 
1024 točk, s katerimi bo upravljala 
elektronika, kar pomeni, da bo 
selektivno osvetljevanje lahko 
še bolj natančno. Trenutno sicer 
njihovi žarometi svetijo do razdalje 
485 metrov.

Tako žarometi pri astri ne 
komunicirajo z navigacijsko 
napravo in ne osvetljujejo poti 
glede na njene podatke. Prav tako 
je njihovo delovanje omejeno na 
prepoznavanje vozil, ne ljudi. 
Dražji sistemi, na primer, 
prepoznajo divje živali in pešce, 
da se jim voznik lahko hitreje in 
bolj varno izogne. Vseeno pa 

dejstvo, da sta cestišče ter okolica 
več časa osvetljena z dolgimi 
lučmi, pripomore, da lahko tudi 
preprostejše astrine luči 
pomenijo občutno večjo varnost.  
Gašper Stamač, foto: Opel, BMW, 
Audi in Mercedes

Ena od poglavitnih  
prednosti led žarometov 

je boljša svetilnost, 
prav tako dobrodošli 

pa sta občutno manjša 
poraba energije in daljša 

življenjska doba (do 
20.000 ur delovanja).

  Medtem ko je Mercedes najprej uporabil 
mehanski način prilagajanja posameznih 
led svetilk, so pri Audiju prvi ponudili 
žaromete , ki jih v celoti upravlja 
elektronika. V modelu A8 imajo 25 
posameznih led svetil, ki omogočajo 
skoraj milijardo različnih svetlobnih 
kombinacij in zmorejo naenkrat zasenčiti 
do osem posameznih vozil.
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Statistika prodaje v Sloveniji in Evropi

Statistični podatki prodaje v Sloveniji
Primerjava prodaje oktober 2015
in november 2015 (po modelih)
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znamka in model 
1 Renault clio 461 638 38,4
2 Volkswagen golf 329 279 -15,2
3 Škoda octavia 171 174 1,8
4 Opel astra 38 164 331,6
5 Volkswagen polo 155 163 5,2
6 Volkswagen passat 140 155 10,7
7 Škoda fabia 182 137 -24,7
8 Renault captur 132 113 -14,4
9 Ford focus 88 111 26,1

10 Kia sportage 52 104 100,0
11 Opel corsa 53 100 88,7
12 Ford fiesta 76 100 31,6
13 Hyundai tucson 165 90 -45,5
14 Škoda rapid 48 87 81,3
15 Nissan qashqai 90 87 -3,3
16 Fiat panda 46 85 84,8
17 Peugeot 208 76 76 0,0
18 Nissan juke 91 75 -17,6
19 Kia cee'd 49 72 46,9
20 Peugeot 2008 83 72 -13,3
21 Dacia sandero 57 60 5,3
22 Peugeot 308 54 58 7,4
23 Seat alhambra 24 58 141,7
24 Volkswagen touran 34 57 67,6
25 Dacia duster 253 55 -78,3

Ostali 2.502 1.918 -23,3
SKUPAJ 5.449 5.088 -6,6

Prodaja november 2015 in sprememba 
glede na oktober 2015 (po znamkah)
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1 Volkswagen 759  8.720 15,6
2 Renault 935  7.951 14,2
3 Škoda 488  5.178 9,2
4 Opel 404  4.079 7,3
5 Ford 309  3.332 5,9
6 Peugeot 260  2.878 5,1
7 Nissan 198  2.764 4,9
8 Dacia 133  2.587 4,6
9 Citroën 215  2.354 4,2

10 Hyundai 152  2.234 4,0
11 Fiat 172  1.958 3,5
12 Kia 193  1.889 3,4
13 Seat 180  1.753 3,1
14 BMW 105  1.540 2,7
15 Toyota 111  1.495 2,7
16 Audi 138  1.444 2,6
17 Mercedes 49  894 1,6
18 Mazda 89  872 1,6
19 Suzuki 85  637 1,1
20 Mitsubishi 17  347 0,6
21 Jeep 32  217 0,4
22 Honda 11  214 0,4
23 Alfa Romeo 3 181 0,3
24 Volvo 18  128 0,2
25 Mini 12  111 0,2

Ostali 20  289 0,5
SKUPAJ 5.088  56.046 100,0

Primerjava prodaje januar–november 2014 
in januar–november 2015 (po modelih)
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znamka in model 
1 Renault clio 3.372 4.100 21,6
2 Volkswagen golf 3.233 3.613 11,8
3 Volkswagen polo 2.380 2.041 -14,2
4 Škoda octavia 1.961 1.954 -0,4
5 Škoda fabia 502 1.591 216,9
6 Nissan juke 794 1.590 100,3
7 Volkswagen passat 475 1.543 224,8
8 Dacia duster 1.296 1.367 5,5
9 Renault megane 1.092 1.203 10,2

10 Renault captur 1.287 1.165 -9,5
11 Opel corsa 1.167 1.099 -5,8
12 Ford focus 464 1.040 124,1
13 Opel astra 701 978 39,5
14 Peugeot 208 924 865 -6,4
15 Kia cee'd 692 857 23,8
16 Škoda rapid 1.113 839 -24,6
17 Ford fiesta 607 837 37,9
18 Fiat 500 734 831 13,2
19 Dacia sandero 812 809 -0,4
20 Nissan qashqai 571 753 31,9
21 Peugeot 2008 397 731 84,1
22 Peugeot 308 644 687 6,7
23 Opel mokka 419 633 51,1
24 Kia sportage 441 585 32,7
25 Citroën berlingo 533 571 7,1

Ostali 23.294 23.764 2,0
SKUPAJ 49.905 56.046 12,3

Rast prodaje se nadaljuje

V
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❱ Novembra se je trend rasti slovenskega avtomobilskega trga nadaljeval  ❱ Prodajo so dodatno okrepile 
vodilne štiri znamke 

Prodaja v Evropi
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1 VW 136.125  1.397.856 12,1
2 Ford 77.272  845.327 7,3
3 Renault 77.307  784.270 6,8
4 Opel 67.385  781.026 6,8
5 Peugeot 68.384  696.283 6,0
6 Audi 63.565  633.394 5,5
7 Mercedes 59.218  590.919 5,1
8 BMW 60.038  590.206 5,1
9 Fiat 52.586  548.940 4,8

10 Škoda 46.854  496.695 4,3
11 Nissan 38.905  462.721 4,0
12 Citroën 44.026  457.248 4,0
13 Toyota 42.213  449.394 3,9
14 Hyundai 36.794  382.435 3,3
15 Kia 31.893  319.600 2,8
16 Dacia 29.421  314.124 2,7
17 Seat 24.288  279.971 2,4
18 Volvo 24.006  210.016 1,8
19 Mazda 16.383  165.318 1,4
20 Mini 16.736  151.424 1,3

Ostali 91.469  966.737 8,4

SKUPAJ 1.104.868 11.523.903 100,0
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N enavadno topel in sončen 
november se je odrazil 
tudi na slovenskem 

avtomobilskem trgu. V tem 
mesecu je bilo namreč prodanih 
oziroma na novo registriranih 
dobrih pet tisoč vozil, kar je sicer 
pričakovano manj kot oktobra, a 
kljub temu za petino več kot 
novembra lani. Sicer pa je bilo v 
enajstih mesecih letošnjega leta 
skupaj prodanih več kot 56 tisoč 
vozil, kar v primerjavi z enakim 
obdobjem lanskega leta pomeni 
rast v višini dobrih dvanajstih 
odstotkov.

Na prvih treh mestih ostajajo 
Volkswagen, Renault in Škoda, ki 
si skupaj režejo skoraj dve petini 
trga, četrtouvrščeni Opel pa je 
prodajo v tem mesecu okrepil 
predvsem na račun nove astre, ki 
je ravno v novembru uradno 
zapeljala tudi na slovenske ceste. 
Sicer pa so večjo rast števila 
registracij zabeležili še renault 
clio, kia sportage, škoda rapid, 
fiat panda in seat alhambra.

Prikaz gibanja prodaje novih avtomobilov v Sloveniji

Prikaz gibanja prodaje novih avtomobilov v Sloveniji
2013/2014 2014/2015

December 2.598 3.386
Januar 4.655 5.233
Februar 4.040 4.552
Marec 5.119 5.970
April 4.879 5.339
Maj 4.754 5.390
Junij 4.805 5.441
Juilj 4.604 5.083
Avgust 3.291 3.972
September 4.419 4.529
Oktober 5.116 5.449
November 4.223 5.088
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■•  V DRŽAVAH EU JE BILO OKTOBRA SKUPAJ 
prodanih 1,1 milijona osebnih vozil, kar je več kot 

oktobra lani, a je rast z 2,6 odstotka manj intenzivna kot 
v preteklih mesecih. Počasnejšo rast prodaje so namreč 
beležili vsi večji evropski trgi – italijanski je zrasel za 8,6, 
španski za 5,2, nemški za 1,1 in francoski za en odstotek, 
medtem ko je britanski celo zabeležil upad v višini 1,1 
odstotka. Od januarja do oktobra je bilo skupaj 
prodanih več kot 11,5 milijona avtomobilov oziroma 8,2 
odstotka več kot v enakem obdobju lani.

ŠE VEDNO RAST, A MANJ INTENZIVNA



POSKRBIMO ZA VAŠO VARNO MOBILNOST 
amzs.si
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 MOTOCIKLIZEM

Moto salon Milano EICMA 2015
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M ilanski moto salon, ki 
namesto na San Siru že 
nekaj let poteka v 

severozahodnem satelitskem 
mestu Rho, je bil vrhunec priprav 
na novo, pestro in bogato sezono 
2016. Več kot tisoč razstavljavcev 
z vsega sveta in vodilne svetovne 
moto znamke imajo v Milanu 
svoje razstavno okno, kjer 
predstavijo in ponudijo vse 
novosti na dveh kolesih in okoli 
njih, pa tudi najraznovrstnejšo 
dodatno opremo in storitve. V 
času sejma se sklepajo številni 
poslovni in športni dogovori, 
hkrati tu potekajo tudi delavnice, 
zabavni program in okrogle mize 
o varnosti in prihodnosti.

Motoristična ponudba v Milanu 
je vedno zelo raznovrstna, 
nekatere klasične moto kategorije 
so dodelane do obisti, druge 
kažejo, da ravno na tem področju 
cveti oblikovalska in tehnična 
domišljija. Porajajo se nove zvrsti 
in podzvrsti, novi koncepti, ideje 
in drzni marketinški prijemi. Da 
bi pritegnili nove kupce, se 
oblikovalci in konstruktorji 

lotevajo vse bolj drznih potez. 
Letos so organizatorji dali 

poudarek na potovalne in/ali 
potovalne-enduro novosti, bogata, 
domiselna in raznovrstna pa je 
bila tudi ponudba klasičnih 
motorjev. Kupcu je tako pri izboru 
ostalo le vprašanje sloga in 
globine denarnice.

Zaradi dolgoletnega 
dominantnega položaja na tržišču 
so prednjačili štirje japonski 
velikani. Nemški BMW dokazuje 
svojo zgodovino in prihodnost, 
avstrijski KTM meša štrene vsem, 
Italijani pa, kot navadno, na 
svojem terenu vedno blestijo. 
Celo Francozi se vračajo v stilu 
(Peugeot se vrača tudi na dirke 
Moto3), Korejci in zlasti Kitajci so 
vsepovsod, njihova ponudba pa je 
vse bolj zrela in domišljena. Za 
radovedne ljubitelje in kupce, še 
posebej pa za vse poslovneže in 
športnike, je bil Milano v tistem 
trenutku središče sveta. Takoj za 
tem pa – moto sezona 2016 se je 
že začela. Veljko Jukič, foto: VJ

Središče moto sveta
❱ Zvezda Milana je bil Tim Gajser, prvak MX2  ❱ Poudarek na potovalnih enduro motorjih

  V bogati ponudbi 
motorjev in maksi 
skuterjev smo 
videli tudi nekaj 
oblikovalskih 
študij in 
konceptnih zasnov 
(levo).

❱ Gajser ob boku Marquezu in Pedrosi  ❱ Prenovljeni CB-500F in CBR-650F

■•  PRI HONDI SE JE TOKRAT VSE VRTELO 
okoli prenovljene africe twin. Ta 

dvokolesnik je bil sicer sprva namenjen 
popotnikom, kasneje pa je dobil vse 
značilnosti enduro motorja. Tudi v zadnji 
verziji ostaja 'dvoživka'; je dovolj udoben in 
bogato opremljen potovalno-športni motor 

in odlična osnova za tekmovalne namene 
raznih puščavskih relijev. Prav segment 
maxi-enduro motorjev je bil v zadnjem času 
deležen velike pozornosti skoraj vseh 
proizvajalcev, a nova honda še posebej 
blesti. Africo twin so temeljito posodobili, 
še vedno pa je to konservativen motor, saj 
mora zdržati dolgotrajne izlete in velike 
servisne intervale. Kako je Honda to 
združila tokrat, bomo lahko presodili že na 
prvih pomladnih testih na domačem terenu. 
Med večjimi novostmi so bili tudi 
prenovljena modela CB-500F in CBR-650F 
ter cestna verzija RCV-213.
Seveda vsaka takšna predstavitev stavi na 
novosti in nove hišne adute, a vseeno 
ljubiteljem, kupcem in strokovni javnosti 
pokaže tudi celotno svojo paleto in 
ponudbo, ki je pri Hodni resnično bogata. 
Ob tej priložnosti so v Milanu zbrali vso 
svojo svetovno dirkaško elito. Med njimi sta 
bila v središču pozornosti oba MotoGP 
dirkača Pedrosa in Marquez, ob boku pa 
jima je stal naš ljudski MX junak in svetovni 

prvak Tim Gajser, ki je bil s številnimi 
nastopi nesporna zvezda salona in bo 
prihodnjo sezono znova nastopal s hondo, 
tokrat v razredu MXGP.  VJ

HONDA STAVI NA NOVO AFRICO TWIN



MOTOCIKLIZEM 

  Tim Gajser 
je bil kot 
svetovni prvak 
na mnogih 
panojih in 
razstavnih 
prostorih 
na najbolj 
prevladujočem 
mestu. 

  Lorenzo je s številko 99 
osvojil naslov MotoGP 
prvaka, a sta na uradni 
predstavitvi z Rossijem 
gledala drug mimo 
drugega. Kawasaki je, 
poleg lepotic, predstavil 
tudi izboljšano ninjo.

  Na predstavitvi najnovejše honde africa twin nista manjkala niti 
Tim in Bogo Gajser, zvezdi salona v Milanu. 

❱ Multistrada je na voljo tudi kot pikes peak   
❱ 1299 panigale predstavlja športni del Ducatija

■•  DUCATI JE S PRODAJO 
več kot 50 tisoč 

motociklov v preteklem letu 
dosegel rekord. Zasluga gre 
predvsem novim idejam in 
retro-konceptom, saj so novi 
model scrambler prodali v 
nepričakovani nakladi več kot 
14 tisoč.
Pri tem so izkoristili 
poenostavljeno tehniko, stari 
šarm in nove prijeme ter 
pokazali na veliko nišo: 
ljubitelje enostavnih, 
uporabnih in zabavnih 
motorjev z dušo. Seveda so pri 
Ducatiju takoj dopolnili 
ponudbo z novim modelom 
flat track in mini verzijo sixty 
2, ki ima pri enakem konceptu 
samo 401 kubik prostornine in 
je namenjen mlajšim ter 
tistim, ki šele vstopajo v 
Ducatijev svet. Na vrhu 

ponudbe Ducatija ostaja 
model panigale 1299, ki bo 
tudi v bodoče predstavljal 
drugi del znamke: športnost, 
ostrino in brezkompromisen 
prestiž. 
V teatru Elfo Puccini je 
predsednik uprave Claudio 
Domenicalli predstavil novosti, 
svoje dirkače in nove ideje. 
Tako je monster ob izboljšavah 
dobil še črko R, mnogi 
agregati so izboljšani in 
izpopolnjeni, na vrhu ponudbe 
pa je nova multistrada S, ki je 
sedaj na voljo tudi kot izvedba 
pikes peak. Ne smemo pa 
pozabiti na hypermotard SP in 
novi diavel – X. Ducati ima 
tako v svoji ponudi kar nekaj 
modelov, ki so zasnovani na 
različnih idejah, vsi pa imajo 
za osnovo legendarni 
dvovaljni agregat desmo. VJ

DUCATI SCRAMBLER,  
DIAVEL – X IN MULTISTRADA!

  Diavel – X 
je dodatno 
izboljšana 
verzija 
dragocenega, 
redkega in 
posebnega 
Ducatijevega 
dvokolesnika, 
namenjenega 
izbrancem, 
o čemer smo 
se prepričali 
v teatru Elfo 
Puccini v 
Milanu.

  Hypermotard sta svetovni javnosti 
predstavila MotoGP dirkača Andrea 
Iannone in Andrea Dovizioso, sicer 
pa je bil v središču pozornosti novi 
1299 panigale.

  Triumph 
je svoj 
motor 
pritrdil 
kar na 
zid.
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Iz zakulisja

 FORMULA 1

R enault je že nekajkrat 
vstopil v svet F1 in se 
potem iz njega umaknil. 

Pri tem je imel različne vloge: 
leta 1977 je kot pionir turbo 
tehnologije začel z lastno 
ekipo, kasneje je ostal 
dobavitelj motorjev V10, še 
posebej zmagovitemu 
Williamsu. V tretjem poskusu 
se je v F1 znova vrnil z lastno 
ekipo (2000), z Alonsom 
dosegel dva naslova v sezonah 
2005 in 2006. Po razkritju 
afere Singapurgate 2009 
(Piquet Jr. se je zaletel, da bi 
Alonsu omogočil zmago) se je 
2010 umaknil (ekipo je prodal 
Gerardu Lopezu, od katerega 
jo sedaj znova odkupuje), v F1 
pa so ostali kot zelo uspešen 

dobavitelj motorjev – še 
posebej Red Bullu (osem 
naslovov prvaka od 2010–
2013).

Na hibridno tehnologijo se 
Renault ni dovolj dobro 
pripravil, zato je po dveh 
težavnih letih prišlo do 
razhoda z Red Bullom, a bo ta 
ostal Renaultova stranka, le da 

bo za motorje 2016 moral 
plačati kakih 27 milijonov.

"Renault je imel dve 
možnosti: da se vrne 
stoodstotno ali povsem izstopi. 
Po podrobni analizi sem se 
odločil, da bo Renault v 
formuli 1 že z letom 2016. Z 
zaupanjem smo se lotili tega 
novega izziva. Naš cilj je, da 
zmagamo, četudi bo to trajalo 
nekaj časa," je dejal 
predsednik uprave in 
generalni direktor Carlos 
Ghosn.

Čeprav so bili proračuni in 
finančni načrti Renaulta za 
2016 že izdelani, je Ghosn z 
minimalnim vložkom znova 
prevzel F1 ekipo Lotusa. Od 
Lopeza je odkupil 60-odstotni 

delež z desetletnim obročnim 
odplačevanjem, od Ecclestona 
je iztisnil dodatne nagrade 
zaradi Renaultovega 
'zgodovinskega statusa' v F1, 
Red Bullu je motorje zaračunal 
po tržni ceni, nekaj bosta ekipi 
dodala še Total in Infiniti 
(namesto Red Bullu), svoj 
delež pa bodo prispevali iz 
razvojnega in reklamnega 
denarja. Renault se želi znova 
vrniti na vrh F1, zato si bo 
moral zagotoviti proračun po 
vzoru Ferrarija ali Mercedesa. 
Prihodnja sezona bo torej 
polna presenečenj!  Veljko 
Jukič, foto: VJ in Željko Jelličič

Renault se vrača
❱ Renault je pionir turbo tehnologije leta 1977  ❱ Doslej so z Alonsom osvojili dva naslova

❝
Carlos Ghosn, prvi mož 
Renaulta, je jasen: "Naši 
načrti so, da 
zmagujemo!"

 Dirke F1 so zelo 
pomemben komunikacijski 

kanal, zato se Renault v 
Monaku na dirkalne steze 

vrača s tovarniško ekipo (prej 
Lotus). 

  V F1 sta tekmeca, v industriji 
Mercedes (desno Wolff) in 
Renault (levo Taffin) pa povezana 
(6 odstotkov kapitalskega 
deleža) in sodelujeta, morda tudi 
pri razvoju hibridne tehnologije 
za dirkalnike. Renault znova v F1 
(levo).

  Pred Kvyatom 
je v F1 nastopal 
dotedaj 
najhitrejši Rus 
Petrov (zgoraj), 
ki je vozil za 
Renault.
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VN Brazilije – Sao Paulo

FORMULA 1 

Prebujeni Nico
❱ Hamilton je zahteval drugačno taktiko  
❱ Vettel znova tretji, Kimi prehitel Valtterija

N ico Rosberg je v Sao 
Paulu na kvalifikacijah 
za 78 tisočink spet 

prehitel Hamiltona, za 522 
tisočink Vettla ter ostale in si 
prislužil pole position, s 
katerega je nato brez napak 
obvladoval start in celotno 
dirko vse do konca. Po 
osvojenem naslovu prvaka je 
Hamilton v Braziliji doživel že 
drugi zaporedni poraz. Ne glede 
na odličen nastop Rosberga, ki 
si je to zmago zaslužil, so se 
začele širiti govorice, da je 
Hamilton izgubil motivacijo, da 
preveč proslavlja in da 
enostavno ni več kos Rosbergu. 

Resnica je bila najbrž 
enostavna: Rosberg je treninge, 
kvalifikacije in dirko izpeljal 
brez ene same napake. Za 
voznikoma Mercedesa (z 
razliko 7,7 sekunde) se je na 
oder znova povzpel Vettel pred 
Räikkönenom, Bottasom, 
Hulkenbergom, Kvyatom, 
Masso, Grosjeanom, 
Verstapnom in Maldonadom. 
Na cilju je bil Massa izključen 
zaradi prenizkega tlaka v 
pnevmatikah pred startom, tako 
da je do točke prišel tudi 
Maldonado. Sredi dirke je 
Hamilton na drugem mestu 
želel spremeniti strategijo: 
"Sem hitrejši, a ne morem priti 

dovolj blizu!" Iz boksov so mu 
sporočili, naj poskusi izpeljati 
čim več krogov pred zamenjavo 
gum, da bi v zadnjem delu 
morda uspel. Vseeno je bil 
Rosberg hitrejši. Zmaga v 
Braziliji je bila Nicova druga 
zapored (v Sao Paulu je zmagal 
že lani), sicer pa peta zmaga 
sezone in 13. v karieri. Rosberg 
se je 'zbudil' prepozno. Veljko 
Jukič, foto: Hasan Bratil/
Uptodate

VN Brazilije 2015
15.november 2015; Autodromo José Carlos Pace

Dolžina kroga: 4,309 km  
Dolžina dirke: 71 krogov = 305,939 km

Rezultati - prvih šest
1. Nico Rosberg  Mercedes GP
2. Lewis Hamilton Mercedes GP
3. Sebastian Vettel Ferrari
4. Kimi Räikkönen Ferrari
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 
6. Nico Hulkenberg Force India

Najhitrejši krog
Lewis Hamilton 1:14.832

Rekord kroga
Juan Pablo Montoya (2004) 1:11.473

Startne pozicije
Nico Rosberg 1:11.282 
Lewis Hamilton 1:11.360
Sebastian Vettel 1:11.804

Pop zvezdnik 
ali prvak F1?
❱ Kontroverzni svetovni prvak  ❱ Nesreča v Monaku 
s paganijem zondo

S svojim ekstravagantnim 
življenjskim slogom, drznim 
komuniciranjem z javnostjo, 

obnašanjem v stilu pop zvezdnika 
Lewis Hamilton, trikratni 
svetovni prvak F1, buri duhove.

Za Ecclestona je Hamilton 
idealni dirkač sodobne F1. Tako 
Vettel kot Rosberg sta zanj preveč 
resna, zaspana družinska očeta. 
Na drugi strani pa prav takšen 
Lewis ni po volji nekaterim 
pomembnim ljudem iz uprave 
Daimlerja: "Ni nam všeč, kar 
vidimo v javnosti," pravi skriti vir 
z vrha. Nesreča v Monaku, kjer je 
Lewisu 'zdrsnila noga' s stopalke 
za zavoro, tako da je s paganijem 
zondo (ki ga poganja Mercedesov 
V12) oplazil tri druge avtomobile, 
je sprožila odziv celo pri Bernieju: 
"Pazi, kako voziš!" 

Naslednjič je Lewis sprožil 
nelagodje, ko je na družbenih 

omrežjih objavil sliko z Nikijem 
Laudo in komentarjem: "Nalit z 
vodko!" Pri Mercedesu zato že 
šepetajo, da nihče ni 
nenadomestljiv. 

Wolff, direktor ekipe F1 
Mercedes AMG, se je postavil v 
bran Hamiltonu: "Dostikrat 
vsakemu namenimo svojo škatlico 
in si predstavljamo, kakšen naj bo 
idealen voznik; da gre spat ob 
desetih, ne hodi z zabave na 
zabavo ali leta okoli po 
kontinentih ... A dokler je dovolj 
hiter in zmaguje, ne vidim težav." 
Veljko Jukič, foto: FIA in GQ

  Pri Ferrariju že s polno paro 
delajo na novem dirkalniku.

  Na svečani proslavi svetovnih 
prvakov FIA sta bila v središču 
pozornosti Lewis Hamilton 
(desno, pokal mu izroča 
predsednik Todt) in športni 
direktor Mercedesa Toto 
Wolff (levo, pokal mu izroča 
Ecclestone)

  Lewisov pes Roscoe (na 
naslovnici revije GQ) je bil 
razglašen za pasjo osebnost 
leta!

  Hamilton je bil po porazu v 
boju za pole position tako 
jezen, da se ni želel slikati 
z Vettlom in Rosbergom 
(zgoraj), čeprav je potem 
z obema delil oder za 
zmagovalce.
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Znani za volanom: Jakov Fak

Naslednja številka izide v ponedeljek, 15. februarja 2015

VOZILI SMO
Toyota RAV4 Izjemno priljubljeni 
RAV4, ki je lastnoročno začel 
zgodbo o športnih terencih, je v 
svoji prenovljeni obliki dobil tudi 
hibridni pogonski sklop. Tega po 
vzoru prestižnega lexusa NX 
sestavljata 2,5-litrski bencinski 
motor, ki poganja sprednji kolesi, 
ter elektromotor za pogon zadnjih 
koles. Ali je kar 145 kW (197 KM) skupne moči v praksi zares lahko tudi 
varčno? 

TEST
Mercedes-benz GLE 350d ML je 
bil pred kratkim prekrščen v GLE in 
bil ob tem tudi temeljito osvežen. 
Prerojeni športni terenec ima 
navzven agresivnejši videz in 
najsodobnejšo pogonsko tehniko 
doslej. Trilitrski turbodizel s 190 kW 
(258 KM) je povezan z 9-stopenj-
skim samodejnim menjalnikom, 

pogon pa je speljan k vsem štirim kolesom. Ali je ubral pot svojih 
tekmecev in postal bolj športen ali pa je še vedno povsem predan 
udobju, si preberite prihodnjič.

Alfa romeo giulietta quadrifoglio 
verde Na besno giulio quadrifoglio 
verde s 500 'konji' pod pokrovom 
bo treba še malo počakati. A že 
sedaj je tu agresivna giulietta z 
zeleno deteljico, ki zmore 177 
kilovatov (241 KM) in je tudi na 
pogled prava paša za oči. Po 
prenovi je na voljo zgolj z dvosklopčnim menjalnikom TCT in če vas 
zanima, kako se z novo kombinacijo obnese na cesti, ne zamudite 
naslednje številke. 

■•  TRADICIJA PREGLEDA 
avtomobilskih novosti pri 

nas traja že zelo dolgo, zato ni 
nič nenavadnega, da je bil 
koledar pomemben del 
novoletne revije tudi pred 
desetimi leti. Takrat smo ga 
vpeli kar v revijo, na steno pa 
ste lahko obesili veliki poster, 
na katerem je po drugem 
osvojenem prvenstvu WRC 
zasluženo 'poziral' Sebastien 
Loeb. Na koncu jih je s 
Citroënom vsega skupaj osvojil 
kar devet zapored. Prav letos 
pa se je eno najbolj uspešnih 
sodelovanj v zgodovini 
motošporta končalo. Loeb bo 
po precej neuspešnih dveh 
letih v prvenstvu WTCC odslej 

na vzdržljivostnih relijih branil 
barve Peugeota. Prvič na 
tokratnem reliju Dakar 2016. 

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF77 – januar 2006)

www.avto-fokus.si

Kdo vas je naučil voziti in v katerem avtomobilu?
Voziti me je naučil moj oče, in sicer v škodi.

Kateri avtomobil vozite trenutno?
Najboljši – BMW X6.

Kako bi vaš slog vožnje primerjali z vašim poklicem?
Mislim, da se perfektno ujameta. Sem športnik v vsakem pogledu, in 
športnika ne moreš voziti drugače.

Če bi za en dan postali prometni minister, kaj bi spremenili?
Poskušal bi prepričati ljudi, da so bolj tolerantni do kolesarjev in ostalih 
športnikov, ki se znajdejo na cestišču.

Najbolj zanimiva stvar, ki ste jo doživeli v avtomobilu?
Hmm. Užitek v vožnji.

Kakšna je vaša zbirka prometnih prekrškov?
Zbirke ni, na kar sem izredno ponosen. Enkrat sem plačal manjši znesek 
za prekoračitev predpisane hitrosti, in to je vse. 

Koga bi na sovozniškem sedežu vzeli na pot okoli sveta?
Mojo življenjsko sopotnico. 

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
Tisti, ki dobro obvladujejo svoje vozilo, se zavedajo, kje se nahajajo na 
vozišču, in še posebej tisti, ki lahko predvidijo, kaj se bo zgodilo pred, 
zraven in za njimi.

Raje zavijate levo ali desno?
Odvisno od tega, kam sem namenjen.

Ali pojete v avtomobilu?
Vedno. 

Kateri sedeži v avtomobilu so bolj zabavni, sprednji ali zadnji?
Za vožnjo sprednji.

Kateri avtomobil bi najraje videli na naslovnici Avto fokusa?
Trenutno mislim, da si to mesto zasluži BMW serije 7, če ga še niste imeli 
na naslovnici  ☺

 Gašper Stamač, foto: BMW

Jakov Fak, ki že nekaj let na svetovni biatlonski sceni brani 
slovenske barve, je tudi z menjavo zastave dokazal, da mu 
šport v življenju pomeni največ. Ker športne duše ne moreš 
kar tako izklopiti, pravi, da se prav nič ne spremeni niti, ko 
sedi za volanom. 

Čisti 
športnik



40%C 100%C 80%C 40%M 40%Y 40%K100%M 100%Y 100%K80%M 80%Y 80%K 40%C 100%C 80%C 40%M 40%Y 40%K100%M 100%Y 100%K80%M 80%Y 80%K 40%C 100%C 80%C 40%M 40%Y 40%K100%M 100%Y 100%K80%M 80%Y 80%K 40%C 100%C 80%C 40%M 100%M 40%K100%Y 100%K80%Y 80%K 40%C 100%C 80%C 40%M 40%Y 40%K100%M 100%Y 100%K80%M 80%Y 80%K 40%C 100%C 80%C 40%M 40%Y 40%K100%M 100%Y 100%K80%M 80%Y 80%K40%C 100%C 80%C 40%M 40%Y 40%K100%M 100%Y 100%K80%M 80%Y 80%K

• Daljši in širši od predhodnika, z boljšim izkoristkom prostora.
• Notranjost s petimi sedeži, dodatnim prostorom v predelu za noge in večjim, 360 litrskim prtljažnikom. 
• Električni pomik sedežev in prostoročno odpiranje prtljažnih vrat.
• Super fl eksibilna zadnja klop, ki je deljiva v razmerju 40:20:40. 
• Nov 8-stopenjski, avtomatski menjalnik.
• MINI Logo Projection - projeciranje logotipa MINI iz voznikovega ogledala na tla.
• »Shark« osvetljena antena (v kombinaciji z alarmnim sistemom) in velika panoramska steklena streha.
• Vrhunski materiali, ambientalna osvetlitev v 255 barvah in nešteto drobnih pozornosti. 

Vaš MINI trgovec:

MINI AVTO AKTIV
Ljubljanska cesta 24, 1236 Trzin

T: 01 560 58 00
E: mini@avto-aktiv.si

SLEDI SVOJEMU INSTINKTU.

Kombinirana poraba goriva za vozila MINI CLUBMAN: od 3,8 do 6,2 l/100 km. Emisije CO
2
: od 99 do 144 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NO

X
: od 0,0134 do 0,0441 g/km. Ogljikov dioksid (CO

2
) 

je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov.

Reprezentativni primer izračuna MINI Select za MINI CLUBMAN ONE: • vrsta fi nanciranja: fi nančni leasing • predračunska vrednost predmeta fi nanciranja: 22.250 € • lastna udeležba (polog): 5.353 € 
• znesek fi nanciranja: 16.897 € • število obrokov: 36 - mesečno plačevanje: 250,01 €, ter zadnji (37-i) obrok: 10.680,00 € • stroški odobritve: 222,50 €  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 
19.902,68 € • letna obrestna mera: 6,637%, ki je spremenljiva in vezana na 12 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 7,47% na dan 08.10.2015. Ekskluzivni zastopnik BMW Financial Services v 
Sloveniji je družba Summit Leasing Slovenija d.o.o.

NOVI MINI CLUBMAN.
ŽE ZA 250 € NA MESEC*.

MINI AVTO AKTIV.




