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TOP 5 MESECA

 Tesla je ukinil brezplačno 
polnjenje na njihovih hitrih 

polnilnicah za vse bodoče lastnike, 
obstoječi pa bodo to ugodnost 
ohranili.

 Poročilo Evropske komisije o 
prometu in prometni varnosti 

je Slovenijo postavilo na 24. mesto 
od 28 držav, kar pomeni, da je v 
dveh letih nazadovala za deset 
mest.

 Zaradi prehoda na 
proizvodnjo električnih vozil, 

ki imajo manj sestavnih delov, so 
pri Volkswagnu napovedali 
odpuščanja.

 Ameriški preiskovalci naj bi v 
nekaterih Audijevih modelih 

znova odkrili nedovoljeno opremo 
za prirejanje izpustov.

 Varnost novih avtomobilov v 
državah v razvoju je zelo 

zaskrbljujoča, saj mnogi ne 
dosegajo niti ene zvezdice.

 Policija je v okviru akcije 
Slovenija piha 0,0 vsem 

voznikom, ki so med akcijo dosegli tak 
rezultat, omogočila sodelovanje v 
žrebu za vstopnice za koncert 
policijskega orkestra.

 Državni zbor je potrdil novelo 
zakona, po kateri bo od maja 

prihodnje leto za vsa kolesa s 
pomožnim motorjem obvezna 
registracija.

 Elon Musk namerava po 
uspešnem zagonu gigatovarne 

baterij v Nevadi zgraditi enako tudi v 
Evropi.

 Pipistrel in kitajsko podjetje Sino 
Group sta podpisala skupni 

sedemletni projekt za izdelavo letal, 
vreden 350 milijonov evrov.

 Piaggio napoveduje električno 
vespo, kar pomeni, da ta 

romantična ikona še ni za odpad.

Večina ljudi vrača majhne usluge, priznava srednje, 
velike usluge pa plačuje – z nehvaležnostjo.     

Benjamin Franklin (1706–1790) 

NOVA PETICA PO VZORU 
SEDMICE

V začetku prihodnjega leta 
bo stekla prodaja BMW-ja 
serije 5 sedme generacije, 
ki v dolžino meri kar 4.935 
milimetrov in v precejšnji 
meri povzema zunanje 
linije in notranjo 
arhitekturo večje serije 7. 
Ta med drugim prinaša 

osrednji zaslon premera 
10,25 palca, ki ga je 
mogoče upravljati tudi s 
kretnjami, znotraj 
bogatega paketa 
asistenčnih sistemov pa 
poleg nadzora parkiranja z 
daljinskim upravljanjem (s 
pomočjo ključa) velja 

17 
tisoč evrov za 
porsche macan!
Niti rabljen niti 
razbit, temveč 
nov – in, logično, 
ne pravi, ampak 
kitajska kopija z 
imenom zoyte 
SR9. Seveda s 
precej bolj 
skromno tehniko 
in le na 
Kitajskem, kjer 
se požvižgajo na 
intelektualno 
lastnino …

Bombnik  
s 612 'konji'!

Inženirji iz Affalterbacha so izdelali 
najmočnejši predstavnik razreda E, 
katerega prisilno polnjen štirilitrski 
V8 stroj v izvedbi mercedes-AMG E 
63 4matic+ razvije moč 420 kW (571 
KM), pod oznako mercedes-AMG E 
63 S 4matic+ pa kar 450 kW (612 
KM)! Zaradi odlične trakcije 
štirikolesnega pogona, večsklopčnega 
devetstopenjskega samodejnega 
menjalnika in vrhunske ostale tehnike 

mu to omogoča pospešek do stotice 
v vsega 3,4 sekunde, poleg 

19-oziroma 20-palčnih koles in 
poudarjenih odbijačev pa se 
lahko pohvali tudi z dodelanim 

podvozjem in zmogljivejšimi 
zavorami.
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STE VEDELI ...
… da je bil prvi serijski avtomobil s 
prilagodljivim vzmetenjem izdelan že 

leta 1932? Ameriški znamki Cadillac 
in Packard sta takrat ponudili 
modele, pri katerih je lahko voznik 
mehansko spremenil višino 
vzmetenja s pomočjo posebnega vzvoda. Sedemdeset let 
kasneje pa je prav tako Cadillac predstavil prvi avtomobil z 
elektronsko prilagodljivimi magnetnimi amortizerji.

… da so bogataši za nekatere 
registrske tablice pripravljeni 
odšteti ogromne vsote denarja? 
Pred kratkim je Indijec 

Balwinder Sahani na dražbi v Dubaju kupil registrsko tablico z 
oznako D5 za neverjetnih 8,1 milijona evrov. Vseeno pa ni 
dosegel rekorda, ki še danes znaša 12,9 milijona za 
tamkajšnjo tablico z napisom 1.

… da prvi avtomobil znamke 
Porsche ni imel zadaj, temveč 
sredinsko vgrajen motor? Čeprav 
motor za zadnjo osjo še danes 
velja za zaščitni znak teh nemških 
športnih avtomobilov, je imel prvi 
prototip modela 356 zaradi boljše razporeditve teže motor 
vgrajen takoj za sprednja sedeža.

… da je bil legendarni jeep zasnovan in 
oblikovan v vsega dveh dneh? Leta 1940 je 

na prošnjo ameriške vojske 
odgovoril oblikovalec Karl Probst in 

izdelal načrt za prvi vojaški džip v 
le dveh dneh, še nadaljnje tri dni 

kasneje pa je vladi že predložil tudi 
celotno dokumentacijo, vključno z ocenami stroškov 
masovne izdelave.

… da je rumena ročica za pobeg iz 
prtljažnega prostora takšne barve 
in oblike zato, da je privlačna tudi 
dojenčkom in majhnim otrokom? 
Ideja je nastala iz dejstva, da v 
prtljažnik zaprt odrasel človek ali 
žival panično iščeta izhod, medtem ko otrok v miru čaka. Živo 
obarvano ročico pa vseeno poskusi zagrabiti in jo dati v usta. 
S tem lahko nezavedno odpre prtljažna vrata.

december 2016 | številka 208

Promet malo drugače …

Vlada sprostila cene goriva!  Vlada je 
v začetku novembra sprostila cene 
95-oktanskega bencina in dizelskega 
goriva. Za enkrat to velja le za 
bencinske servise na avtocestah in hitrih 
cestah, če bodo trgovci pretiravali z 
maržami, pa zakon o kontroli cen vladi omogoča, 
da znova sprejme ukrep nadzora cen. 

omeniti še temeljito podporo pri 
iskanju in plačevanju prostega 
parkirnega mesta. Kljub večjim 
meram je nova petica približno 
100 kilogramov lažja od aktualne 
generacije, sprva pa bo na voljo z 
dvema bencinskima in dvema 
dizelskima motorjema z 

razponom moči med 140 in 250 
kW (med 190 in 340 KM). 
Kasneje se bo motorna ponudba 
razširila, tudi z varčnim 
priključnim hibridom 530e in 
brutalnim M5, ki bo razvijal preko 
600 konj oziroma več kot 440 
kilovatov.

Televizija namesto sovoznika!
Volvo je posebej za kitajski trg 
predstavil – kot pravijo sami – 
najprestižnejši volvo vseh časov, 
model S90 excellence, ki je 
namesto desnega sprednjega 
sedeža opremljen z velikim 

zaslonom za zadaj sedeča potnika. 
V opremi sta med drugim še 
masaža zadnjih sedežev in posebej 
za ta avtomobil izdelan komplet 
kristalnih kozarcev. Nekaterim pa 
res nikoli ni dovolj …
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Audijeva elektro ofenziva
❱ Električna limuzina za nemške avtoceste in hitrostjo 250 
km/h  ❱ Doseg 600 kilometrov, baterija z 90 kW/h  ❱ Na trg 
pride leta 2019 in bo neposreden tekmec tesli modelu S

K riv je dieselgate, kriv je 
Tesla Motors, krivi so 
okoljski predpisi in kriv je 

trg. Audi bo, skupaj z 
Volkswagnom, nepreklicno 
zapeljal v dobo električnih 
avtomobilov. Teren je v 
preteklosti že tipal z električarji 
in hibridi z oznako e-tron, a ne 
več kot tipal. Novega je še veliko 
drugega, od A1 do A6.

Strategija Audija zajema prihod 
petih električnih in hibridnih 
vozil do leta 2019, ob tem pa ne 
štejemo le različic, ampak lastne 
modele. Med njimi velja 
izpostaviti audi ESS oziroma 
audi e-tron sport sedan. Zakaj 
sport v zvezi sedan, ni jasno, pri 
sport backu vemo, za kaj gre. Tu 
pa se zdi, da gre le za značilno 
marketinško okrasje. Pa pustimo 
to, e-tron sport sedan bo 
dejansko sportback, saj bo 
nadomestil klasični audi A7 in 
prinesel poteze limuzinskega 
kupeja D-segmenta. A5 

sportback ob tem ne bo izginil s 
površja zemlje, ostal bo v 
oblikovno nekoliko drugačni in 
tehnično klasični bencinsko-
dizelski različici.

Cilj e-trona sport sedan je 
tekma s teslo modelom S in 
drugimi tekmeci, ki se bodo na 
trgu pojavili do sredine leta 2019. 
Njegove vrline bodo nov 
oblikovalski jezik, ki ozke 
prednje led žaromete dopolnjuje 
z led lestvico pod njimi, ta 
opravlja funkcijo dnevnih luči. 
Obline so tipično kupejevske, 
boki visoki in zadaj ne več tako 

■•  NAJMANJŠI AUDI JE BIL 
vselej nekoliko sporen; to 

velja tako za stari audi 60 kot 
povsem sveži A1, ki po trnovi 
poti vozi do svojega koščka 
tržne pogače. Malček na leto 
prepriča okoli 100 tisoč kupcev, 
kar je le dobrih pet odstotkov 
vseh audijev. Razlogov je več: 
A1 je drag, tehnično pa prav nič 

poseben. Bo z novim A1 kaj 
drugače? Audi se trudi, da ja, 
zato bo novinca za leto 2018 
naredil povsem na novo, mu 
vtisnil več sodobne tehnike (od 
led žarometov, novih motorjev, 
armaturne plošče …) in ohranil 
že danes visoko ceno. 
Zasnovan bo na polu – to se ne 
bo spremenilo.

POLIRANJE MINI MANEKENA❝
Audi e-tron sport 
sedan bo leta 2019 
ponudil to, kar danes 
ponuja tesla model S. 
Pa bo to dovolj?
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 Novi e-tron sport 
sedan bo električna različica 

audija A7 z dosegom skoraj 
600 kilometrov in zmogljivostmi, 

ki bodo prave tudi za nemške avtoceste.

■•  MODEL A6 JE BIL VSELEJ 
znanilec novih oblin, tako 

bo tudi z novim, ki prihaja 
konec prihodnjega leta. Še 
večja maska, v vseh različicah 
serijski ozki led žarometi in led 
dnevne luči v odbijačih so 
elementi, ki bodo kasneje 
krasili tudi druge modele. Novi 
A6 bo zasnovan na povsem 
novi osnovi z vzdolžno 
postavljenimi motorji, ostale 
bodo klasične različice: 
limuzina, avant in allroad. 
Luksuznega kupeja ne bo 

oziroma bosta njegovo vlogo 
igrala kontroverzni A7 in 
e-tron sport sedan. 
Elektrifikacija se klasičnega in 
množičnega A6 ne bo 
dotaknila v večji meri, osrednji 
motor bo ostal 2.0 TDI s 150 
kilovati (204 KM), nad njim bo 
šestvaljni 3.0 TDI s 170 oziroma 
230 kilovati (231 oziroma 313 
kM). Za ameriške in azijske 
trge bo osrednji motor 2.0 
TFSI hybrid s skupno močjo 
200 kilovatov (272 KM). 

ZASTAVONOŠA NOVIH 
OBLIKOVNIH SMERNIC

ostro odrezani kot pri konceptu. 
Zadek pa je limuzinski, dokaj 
klasičen. Po merah bo e-tron sport 
sedan skoraj tekmoval z A8, dolg bo 
5,01 metra, vseeno pa bo sodil v 
revir A6 in A7 ter, seveda, tesla 
modela S. 

Pri novincu bo 
najpomembnejša tehnika. Vsa 
štiri kolesa bosta poganjala 
dva elektromotorja s skupno 
močjo od 294 do 330 
kilovatov (400 in 450 
konjskih moči), energijo 
bosta dobila iz litij-ionske 
baterije, kapacitete 90 
kilovatnih ur, doseg med 
polnjenji pa bo skoraj 600 
kilometrov. Številke, primerljive s 
teslo model S, resda letnika 2016. 
Kaj bo Tesla pripravil čez tri leta, še 
ni jasno. Audi ima ob tem 
pomembno prednost za nemški trg: 
drvel bo s hitrostjo 250 kilometrov 
na uro, tesla gre le 210 km/h.  Robert 
Potočnik, foto: C. Schulte design

  Q4 V VLOGI KUPEJA NA VISOKIH NOGAH Ni presenečenje, še manj niša. Novi audi Q4 bo v 
začetku 2018 vstopil v del trga, ki postaja vse večji. V njem pa so, različnih velikosti sicer, že 
BMW X4 in X6, mercedes-benz GLC coupe in GLE coupe, toyota C-HR (ne, ni pomota), prihaja pa 
še BMW X2. Kupejevski SUV iz Ingolstadta bo igral vlogo modnega in dragega Q3. Za najmanj 35 
tisoč evrov boste dobili 4,5 metra elegance in športnosti, prostor za štiri in 430 litrov prtljage, 
pa vseeno kupejevske obline, visoko karoserijo in v zadnjem delu nizko streho ter motorje, 
znane iz serije A3 in A4.



28 www.avto-fokus.si

 PREDSTAVLJAMO

N ovi oziroma osveženi golf 
generacije sedem in pol je 
spet in še vedno – golf. 

Kljub pompozni napovedi 
Volkswagna spremembe niso 
korenite. So številne in drobne, 
kot smo pri tej znamki vajeni. 
Sedaj so tudi pošteno 
ovrednotene, z osvežitvijo, ne 
novo generacijo kot pri golfu VI.

Razlogi za skromno osvežitev 
so tokrat precej na mestu. Na trg 
je prišel leta 2012 kot popolnoma 
nov, z novo prilagodljivo osnovo 
MQB, novimi materiali, večjimi 
merami, a manjšo maso, novimi 
motorji in vidno drugačnim 
dizajnom kot sporna šestica, ki si 
je zaslužila oceno prenova, ne 
nova generacija. Drugi razlog je 
v uspešnosti golfa VII, od leta 

2012 je našel 3,2 milijona kupcev, 
torej povprečno 800 tisoč na 
leto oziroma 88 tisoč več kot 
golf VI, njegova priljubljenost pa 
tudi zadnje leto ni pojenjala. 

Ob tem osvežitev, če jo tako 

vzamemo, niti ni tako zelo 
skromna. Nekaj šminke na 
karoseriji, serijske led dnevne 
luči, doplačljive polne led luči, 
nekaj drugačna grafika, 
popravljeni blatniki in še nekaj 

malenkosti. Golf deluje svež, a 
ne nov. V kabini je sprememb 
več. V znano notranjost so 
inženirji (proti doplačilu) vtisnili 
digitalno armaturno ploščo, ki 
prinaša interaktivni kokpit in 
digitalne merilnike, ki na 
voznikovo željo prilagajajo 
velikost, obliko in osvetlitev 
oziroma barvo. Zaslon je kar 
12,3-palčni, skoraj v celoti ga 
lahko zaseda zemljevid 
navigacije, lahko pa ga prekrijete 
z merilniki in še čim. Privlačno, a 
nič novega, rešitev poznamo iz 
passata, tiguana, audija A4, TT …

Druga novost je prava – vsaj za 
znamko Volkswagen. Gre za 
multimedijski sistem discover 
pro, ki bdi v ozadju 6,5- oziroma 
9,2-palčnega zaslona. Njegova 

Novi golf – evolucija,  
kaj pa drugega
❱ Oblikovno skromno, tehnično temeljiteje 
osvežen  ❱ Upravljanje z gestami, serijski dostop 
do spleta, interaktivni kokpit  ❱ Namesto 
dosedanjega 1.4 TSI so mu namenili 1.5 TSI

Volkswagen golf

❝
In dizelski motorji? 

Nič, ampak 
popolnoma nič 

novega in nič 
zapisanega v 
sporočilu za 

javnost!

  Nove luči, odbijači, več kroma in še nekaj okrasja. Golf je ostal golf.
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posebnost pa je, da funkcije 
lahko upravljamo z glasom, 
dotikom ali gestami, torej 
kretnjami rok. Novost, ki jo je 
doslej pokazal le BMW v seriji 7, 
je v avtomobilu tega razreda 
vgrajena prvič. Volkswagen 
poudarja tudi stalno povezanost 
s spletom, kako bo ta delovala v 
Sloveniji, pa še ni znano.

Golf je tradicionalno bogat pri 
varnosti, v novem modelu pa si 

boste lahko izbrali sistem za 
polsamodejno vožnjo do hitrosti 
60 km/h, a le pri menjalniku 
DSG. Sistem bo temeljil na 
aktivnem tempomatu in 
aktivnem sistemu za vožnjo 
znotraj voznega pasu. Novost je 
še traffic jam assist, ki preprečuje 
trke od zadaj in še bolj natančno 
deluje v mestni gneči. 

In motorji? Downsizing gre v 
nasprotni smeri, brez šale. 

Osrednji del bencinske ponudbe 
sedaj predstavlja 1,5-, ne 
1,4-litrski TSI z močjo 96 oziroma 
110 kilovatov (130 oz. 150 KM), 
samodejnim izklopom valjev in 
funkcijo jadranja ter porabo med 
4,6 in 4,9 litra. Pri drugih strojih 
pa še vedno velja manjša ali 
enaka prostornina in večja moč. 
Tako je osnovni stroj postal 
trivaljni litrski bencinski turbo s 
85 kilovati (116 KM), 2.0 TSI iz GTI 

pa sedaj zmore 169 (230) 
oziroma 180 kilovatov (245 KM; 
prej 161 oziroma 169 kilovatov). 
Električni e-golf bo dobil 
zmogljivejšo baterijo, 
podrobnosti še niso znane. In 
dizelski motorji? Nič, ampak 
popolnoma nič novega in nič 
zapisanega v sporočilu za 
javnost!  Robert Potočnik, foto: 
VW, arhiv AF

■•  OB POGLEDU V 
preteklost golfa se nismo 

mogli otresti občutka, da ga je 
povozil čas. Zakaj, bomo 
pojasnili skozi anekdote. 
Denimo golf II, tisti 1.6 jx iz 
Sarajeva, je preplavil tudi naše 
ceste. Nanj smo čakali v vrstah, 
pet let stari dizli s 40 kilovati 
(54 KM) so dosegali 70 
odstotkov vrednosti novega, 
tako zaželen je bil. Druga 
zgodba – golf III ob koncu 
devetdesetih. Prodajalec 
Volkswagnov z Gorenjske, 
danes vodi eno od japonskih 
znamk, je golfa prodajal kot 
vroče žemljice. Tudi sestrični, 
ta je ob menjavi megana za 
malo rabljenega golfa 
izdahnila: "Končno ga imam!" 
Si predstavljate to strast?! Ste 
tudi vi morda med tistimi, ki 
ste za golfa I, II, III ali IV čakali 
v vrsti, sanjali o njem, morda 
to počnete še danes?
Prvi trije golfi so bili tudi v 
številkah uspešni, letno so našli 
med 700 in 800 tisoč kupcev, 
nato je prišel golf IV. Bolj 
resen, zadaj povsem odsekan, 
spredaj nekoliko neroden, a 
tehnično resnično precej boljši 
od tretje generacije. Med leti 
1998 in 2003 je našel skoraj pet 
milijonov kupcev oziroma 
skoraj milijon na leto. Zanimivo 
je bilo, da je štirica na trgu 
vztrajala le pet let, preostali 
trije so živeli sedem, osem in 
devet let.
Njegovo vladavino je prekinil 
morda najmanj posrečen golf 
vseh časov, peta generacija z 
letnicami med 2003 in 2008, ki 
je prinesla petletno obdobje 
padcev in povprečno prodajo le 
684 tisoč vozil na leto. To je bil 
prvi golf, ki ga kupci niso čakali 
v vrsti, in prvi golf, ki je kupce 
razočaral že na začetku. V 
serijski opremi namreč ni imel 

takrat že pogoste klimatske 
naprave, slovenski distributer 
jo je zaradi slabe volje čez 
nekaj mesecev nato vgradil v 
prav vse modele – brezplačno. 
V tem obdobju so na trg 
prodirali tudi nišni modeli, 
enoprostorci, crossoverji in 
športni terenci, ki so do danes 
zrasli v množične modele. Vsak 
od njih, tudi v lastni hiši, je 
golfu odškrtnil delček pogače. 
Ob tem morate upoštevati, da 
je svetovna prodaja 
avtomobilov od leta 1974 do 
2003 zrasla za 30 odstotkov, da 
so se golfove tovarne v tem 
času močno namnožile in da se 
je odprl kitajski trg, ki prvih 
štirih generacij sploh ni poznal. 
Volkswagen je postal previden, 
golf VI je prinesel le prenovo, 
čeprav ga je VW označil kot 
novo generacijo. Odločitev 
morda niti ni bila tako 
napačna, saj je novinec za nižjo 
ceno ponudil več, tako se je 
prilagodil težkim letom 
gospodarske krize in dosegel 
dober rezultat – prodajo 712 
tisoč na leto. In tu je še zadnji 
golf. Popolnoma nov, 
napreden, s prilagodljivo 
osnovo MQB, elektriko in 
hibridom ter, seveda, spornimi 
dizli, ki so zanetili afero 
dieselgate. Ni bil neuspešen, 
tudi s pomočjo Kitajske in 
drugih trgov izven EU je 
dosegel letno prodajo 800 
tisoč vozil. 

VZPONI IN PADCI GOLFA 
TER ZNAMENITA ŠTIRICA

  Volkswagen golf IV – 
najbolj uspešni golf 
vseh časov, ki je živel 
nerazumno kratkih pet 
let in je letno našel 984 
tisoč kupcev.

Osvežen je tudi golf 
 variant, spremembe 

zadka pa so vezane le 
na žaromete.

  Znana armaturna plošča in 
prvič interaktivni kokpit z 
digitalnimi merilniki.
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Peugeot 3008 (slovenska predstavitev)

S egment kompaktnih 
športnih terencev, 
križancev ali vozil razreda 

SUV, kakor hočete, nezadržno 
raste. Trenutno si reže približno 
desetino evropskega 
avtomobilskega trga, kar 
pomeni, da je bilo v prvih osmih 
mesecih letošnjega leta 
prodanih milijon vozil oziroma 
22 odstotkov več kot v enakem 
obdobju lani. Tudi napovedi so 
zelo spodbudne, saj naj bi ta 
avtomobilski segment presegel 
12 odstotkov prodaje – to 
pomeni, da bo vsak osmi v 
Evropi prodan avtomobil 
kompaktni športni terenec.

Zato je povsem razumljivo, da 
jih imajo v svoji paleti praktično 
vse avtomobilske znamke, 
vključno s Peugeotom, ki je pred 
kratkim tudi na slovenskih tleh 
predstavil novi 3008. Ta s 
poslavljajočim se modelom nima 
prav dosti skupnega, a vseeno: v 
primerjavi z njim je 82 
milimetrov daljši (62 milimetrov 
tudi v medosju), 15 milimetrov 
nižji in 100 kilogramov lažji, kot 
celota pa precej bolj dinamično 
oblikovan in povsem športno-

terenskih proporcev. 
Zaznamujejo ga namreč visoki 
boki, zajetna in za novo 
generacijo peugeotov značilna 
maska, ostro urezani žarometi 
ter nasploh skladno tekoče linije, 
z dolžino 4,45 metra pa se 
uvršča povsem v povprečje 
razreda. Tudi prostorsko je precej 
radodaren in čeprav pri 
Peugeotu trdijo, da ni pravi 
družinski avtomobil (to bo 
predvsem novi 5008, ki bo 
predstavljen v začetku 
prihodnjega leta), lahko povsem 
upravičeno zapišemo, da družini 
z enim ali dvema otrokoma ne 
bo prav nič manjkalo. Na zadnjih 

sedežih poleg otrok brez težav 
udobno sedita tudi dva odrasla 
človeka (prostora je več kot 
dovolj tako v predelu kolen kot 
tudi glav, preizkušeno!), 
prtljažnik pa v osnovi sprejme 
520 oziroma ob v ravno dno 
zloženih zadnjih sedežih 1.482 
litrov. Pohvalimo lahko nizek 
nakladalni rob, pa tudi 
prostoročno odpiranje prtljažnih 
vrat (odpiranje z brco pod zadnji 
odbijač) in izvlečljiv pod, ki olajša 
nalaganje večjih (in predvsem 
težjih) predmetov.

Notranjost je prav tako 
ukrojena v novem slogu in pod 
oznako i-cockpit prinaša majhen 

(zgoraj in spodaj prirezan) 
volanski obroč ter dva velika 
zaslona – eden je nameščen pred 
voznikom in opravlja vlogo 
merilnikov (možnost različnih 
prikazov izbranih podatkov, tudi 
v analogni obliki in vključno z 
navigacijo, če je ta vgrajena), 
drugi pa na sredinski konzoli in 
kot na dotik občutljiv vmesnik 
omogoča upravljanje številnih 
funkcij in sistemov vozila. Tu je 
še niz klasičnih stikal za hitro 
izbiro menijev. Sedi se zelo 
dobro, sama zasnova je 
pregledna in funkcionalna, pa 
tudi celotno počutje je zaradi 
kakovostnih materialov, izdelave 
in dobre zvočne izolacije na zelo 
visoki ravni.

Tudi pelje se novi 3008 zelo 
solidno, saj je lega na cesti 
natančna in ravno prav čvrsta ter 
obenem še vedno udobna, kot se 
za avtomobil te znamke 
spodobi. Blaženje cestnih 
neravnin je učinkovito, po drugi 
strani pa tudi nagibanje v hitreje 
odpeljanih ovinkih ni prav nič 
pretirano in skupaj z natančnim 
volanom in menjalnikom si 
tehnika zasluži visoko oceno.

Cilja na stopničke!
❱ Novi 3008 je zasnovan povsem v stilu športnega terenca oziroma križanca  ❱ Na voljo je s petimi motorji, 
štirikolesnega pogona pa ne ponuja  ❱ Cene so resnično ugodne, saj po ceniku stane od 20.390 evrov dalje

❝
Pri Peugeotu napovedujejo, 

da se bo novi 3008 pri nas 
uvrstil med tri najbolje 

prodajane športne  
terence. 

  Novi 3008 je dolg 4,45 metra in po tej plati povsem 
primerljiv s tekmeci. 
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Oprema je zelo bogata 
(vključno s celovito paleto 
sodobnih varnostnih 
pripomočkov) in poleg štirih 
paketov nudi še kopico doplačil 
– vključno s številnimi 
možnostmi individualizacije: 
dvobarvno karoserijo, 
masažnimi sedeži, dišavami z 
različnimi vonji in še marsičem.

Motorjev je pet, dva bencinska 
in trije dizelski stroji z razponom 
moči med 73 in 133 kW (med 99 
in 181 KM) in porabo od 4,0 litra 
dalje (izpust CO2 od 103 gramov). 
Pri nekaterih lahko poleg 
ročnega izberete samodejni 
menjalnik, kljub športno-terenski 
duši pa je pogon speljan le na 
sprednji kolesi – štirikolesnega 
pogona 3008 žal ne ponuja, zato 

pa je za boljši oprijem na spolzki 
podlagi tu (doplačilni) sistem 
grip control z možnostjo izbire 
med petimi različnimi programi.

Vstopni 3008 po ceniku stane 
20.390 evrov, seveda pa ne gre 
brez različnih popustov in 
ugodnejših paketov. Za izvedbo s 

šibkejšim bencinskim motorjem 
(puretech 130), opremo active, 
navigacijo, petletnim jamstvom 
in nakupom prek financiranja je 
treba, na primer, odšteti 21.785 
evrov oziroma 22.900 v 
kombinaciji z dizelskim 
motorjem HDi 120 (24.060 evrov 
z opremo allure).  Anže Jamnik, 
foto: AJ, Peugeot

  Armaturno ploščo zaznamujejo 
majhen volanski obroč in dva velika 
zaslona. Oblikovno všečna in obenem 
funkcionalna so tudi dodatna stikala 
in ročica samodejnega menjalnika.

  Kupci, ki bodo aktualni 3008 do 
konca leta zamenjali za nov model, 
bodo zraven brezplačno dobili 
električni skiro ekick.

PEUGEOT 3008  

Finančni lizing (EOM 9,5%)
Mesečni obrok 269 EUR      
Plačilo ob sklenitvi (vključeno tudi plačilo DDV) 3.800 EUR
(pri lizingu je potrebno vozilo kasko zavarovati)

EOM in izračuni so informativni; mesečno odplačevanje; polog 19%; doba vračanja 84 
mesecev; EOM se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na os-
novi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,2% na dan 
02.11.2016 s Peugeot Financiranjem; financirana vrednost 16.516 EUR; skupni znesek 
za plačilo 25.812 EUR; stranka v primeru akcijskega produkta Peugeot Financiranje 
prejme tudi Optiway OSNOVNI SERVIS za dobo 4 let oziroma 120.000 km (vključuje 
jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) ter obvezno in kasko zavarovan-
je za 1 EUR za prvo leto (Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavaroval-
nice). Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

 NAŠ 
IZBOR

  PEUGEOT 3008 1.6 
BLUEHDI 120 ALLURE

M 1.560 ccm, 4 valji, dizel, 88 kW (120 KM), 

300 Nm  B  4,0 l, 104 g CO2/km   

N  0–100 km/h v 11,2 s, 189 km/h

D  D/Š/V: 4.447/1.841/1.624 mm    

P  520–1.482 l    T  1.375 kg

Cena: 25.690 €
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Alfa romeo giulia (slovenska predstavitev)

V eliki up Alfe Romeo, ki je 
končno tudi uradno 
pripeljal na slovenske ceste, 

bo najverjetneje zapečatil usodo te 
italijanske znamke. Prav od 
limuzine s pogonom na zadnji 
kolesi, ki se postavlja ob bok 
uveljavljenim igralcem, kot so 
bavarska trojka, mercedes C in 
audi A4, je namreč odvisno, ali bo 
doživela ponoven vzpon med 
najboljše ali neslaven potop.

Najbrž je kar samoumevno, da so 
alfe lepe, in to velja tudi za to 
klasično limuzino. Oblikovalci 
pravijo, da je z avtomobilom s 
pogonom na zadnji kolesi že v 
osnovi lažje delati, nova giulia pa je 
pravi dokaz za to. Kabina prav tako 
sledi odličnemu italijanskemu 
občutku za oblikovanje in ponuja 
nekaj zavihkov ter površin, ki jih 
drugje ne boste našli. Osrednji 
barvni zaslon na sredinski konzoli 
se skriva pod veliko prosojno 
površino, zato je razlika med 
opcijskim 16,5- in 

22,4-centimetrskim 
visokoločljivim zaslonom vidna le 
zaradi velikosti slike, ne pa okvirja. 
Sistemu, ki ponuja povezljivost z 
vsemi mobilnimi napravami, je 
namenjeno posebno vrtljivo stikalo 
na sredinski konzoli, kar je nekako 
že postal standard v prestižnih 
vozilih.

Kar se opreme tiče, giulia med 
drugim prinaša inovativni zavorni 

sistem integrated brake system 
(IBS), ki združuje servo zavore in 
sistem za nadzor stabilnosti. Ta 
poleg udobnega zaviranja brez 
tresljajev na stopalki zagotavlja 
najkrajšo zavorno pot v razredu, ki 
pri hitrosti 100 km/h znaša le 38,5 
metra (pri izvedbi quadrifoglio 
verde pa s karbonsko-keramičnimi 
zavorami rekordnih 32 metrov). 
Vse različice so opremljene tudi s 
sistemom za opozarjanje na 
nevarnost naleta in sistemom za 
samodejno zaviranje v sili pri 
hitrostih do 65 km/h.

Osnova dizelskega dela motorne 
palete je nov 2,2-litrski turbodizel, 
ki v vstopnem modelu ponuja 110 
kilovatov moči (150 KM) in 380 
Nm navora. Tu velja poudariti, da 
različica z 8-stopenjskim 
samodejnim menjalnikom ponuja 
kar 450 Nm navora. Če želite več 
moči, pa lahko izberete izvedbo s 
132 kilovati (180 KM), ki ima enak 
navor kot šibkejša različica, do 
stotice potrebuje 7,2 sekunde in 

❱ Limuzina, ki zamenjuje nekaj let upokojeni model 159, ima v osnovi pogon na zadnji kolesi  ❱ Pohvali se 
z najmanjšim količnikom zračnega upora in najnižjo maso v razredu  ❱ Najzmogljivejša izvedba QV ponuja 
kar 510 'konjev'

❝
Izvedbi veloce poleg 
popolne opreme 
ponujata tudi serijski 
pogon na vsa štiri kolesa 
in samodejni menjalnik.

  V primerjavi s predhodnico 159 je giulia izgubila okoli 85 
kilogramov. Kar sedem kilogramov teže je v primerjavi z jekleno 
prihranila kardanska gred iz ogljikovih vlaken.

Lepotice se splača čakati
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doseže končno hitrost 230 km/h. 
Obe obljubljata povprečno porabo 
zgolj 4,2 litra in le 109 gramov 
izpusta CO2 na kilometer. Vrh 
dizelske ponudbe je enako velik 
motor z 210 'konji' oziroma 154 
kW, ki je na voljo le v izvedbi 
veloce, katere posebnost je popoln 
nabor opreme, vključno s 
štirikolesnim pogonom in 
samodejnim menjalnikom. 
Bencinske barve pri paketu veloce 
brani dvolitrski turbo z 206 kW 
(280 KM), prav tako štirikolesnim 
pogonom in avtomatiko. Vstopni 
bencinar ima enak motor z bolj 
zmernimi 154 kW (200 KM), 
medtem ko se z velikani kalibra M3 
bori izvedba quadrifoglio verde s 
375 kilovati oziroma 510 'konji'. Ob 
podatku, da stotico doseže v le 3,9 
sekunde in lahko vozi s hitrostjo 
več kot 300 km/h, se Nemcem 
upravičeno lahko tresejo hlače. 

Nekajletna odsotnost Alfine 
limuzine je prav gotovo pustila 
posledice, zato so v želji po 

vnovičnem uspehu v tem 
zahtevnem segmentu za prve 
kupce pripravili posebne 
ugodnosti. Vstopna izvedba s 
110-kilovatnim turbodizlom je na 
voljo s kar 4.500 evri popusta in jo 
boste do konca novembra lahko iz 
salona odpeljali za 29.990 evrov. 
Ostale izvedbe so 2.500 evrov 
cenejše, kar pomeni, da osnovna 
bencinska izvedba stane 35 
tisočakov, za veloce jih je treba 
odšteti okoli 50, quadrifoglio verde 
pa zahteva 84.990 evrov.  Gašper 
Stamač, foto: Alfa Romeo, GS

 NAŠ 
IZBOR

  ALFA ROMEO  
2.2 JTDM 150

M 2.143 ccm, 4 valji, turbodizelski, 110 kW 

(150 KM), 380 Nm   B  4,2 l, 109 g CO2/km   

N  0–100 km/h v 8,4 s, 220 km/h   

D  D/Š/V: 4.643/1.860/1.436 mm   P  480 l    

T  1.449 kg

Cena: 34.490 €

  Podivjano izvedbo quadrifoglio verde poganja 2,9-litrski turbo 
V6 motor, ki je za dva valja zmanjšana različica odličnega 
Ferrarijevega motorja iz modela 488. Na poligonu varne vožnje 
na Vranskem smo imeli v dežju veliko dela s krotenjem vseh 510 
'konjev', ki jih ponuja.

  Voznikov delovni prostor je narejen za uživanje v vožnji, saj 
voznika lepo zaobjame in mu z odlično ergonomijo omogoča 
idealen položaj za volanom. 

OB NAKUPU:

strgalo za led in 

1l zimskega vitrexa 

GRATIS!

Na slovenskem trgu nastopamo že od leta 2011 
naprej, v tem času pa smo skupaj z odličnimi sodelavci 
in našimi vrednotami, ki se jih držimo, pridobili veliko 
strank, ki nam zaupajo že od našega prvega dne delo-
vanja na tem razgibanem avto-moto trgu. Naši sodelavci vam tako pomagajo pri izbiri najboljših 

maziv, revitalizantov in pnevmatik za vaše vozilo.

HITRO, STROKOVNO IN PRIJAZNO!

www.bvmaziva.com
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Veliki primerjalni test karavanov: ford focus, kia cee'd, opel astra, peuget 308,

 VELIKI TEST

Kateri najboljši 
v deželi je tej?

❱ Primerjali smo karavane C-segmenta, ki jih poganjajo 
varčni 1,5- ali 1,6-litrski turbodizli  ❱ Novinarji sedmih slovenskih 
medijev smo razčlenili čisto vsak del kandidatov – od voznih lastnosti do stroškov 
lastništva  ❱ Zmagovalec niti v eni kategoriji ni bil najboljši, a je bil v vseh tik pod vrhom

❝
Na prvi pogled vsi ponujajo 
zelo podobne stvari, a smo 
ob podrobnem spoznavanju 
med njimi ugotovili velike 
razlike.

P red nekaj meseci smo v sodelovanju s 
šestimi drugimi uredništvi – Volan, 
Žurnal24, Dnevnik, Finance, Siol in 

Avtomobilizem.com – prvič izpeljali veliki 
primerjalni test avtomobilov določenega 
segmenta. Takrat smo si zadali cilj izbrati 
najboljšega med malimi križanci, tokrat pa 
so bili pod drobnogledom karavani v 
segmentu C, imenovanem tudi golfov 
razred.

Iskanje najboljšega med karavani, na 
kakršne prisega ogromno mladih družin in 
drugih uporabnikov, je bilo velikanski izziv. 
Z njim smo se spopadli sistematično in kar 
se da poglobljeno, saj smo le tako lahko 
ustvarili celotno sliko ponudbe na trgu. Ker 
se zastopnika znamk Hyundai in Honda na 
naše vabilo nista odzvala, smo na koncu 
primerjali devet kandidatov. Najbolj 
priljubljena izbira v tem razredu so majhni 
turbodizelski motorji z močjo med 81 in 88 
kW (110 in 120 KM), ki predstavljajo 
cenovno sprejemljivo izbiro, ki je obenem 
dovolj zmogljiva in prijazna tudi do 

denarnice. To pomeni, da je treba za 
avtomobil z danes nekaj nepogrešljivimi 
dodatki odšteti okoli dvajset tisočakov. 

Ker na opremo testnih avtomobilov 
nismo imeli prav velikega vpliva (naš pogoj 
je bila prava motorizacija), smo morali za 
cenovno primerjavo in ponudbo opreme 
izdelati lastno poglobljeno raziskavo. Ta je 
bila toliko bolj zapletena zaradi 
najrazličnejših posebnih ponudb in 

ugodnosti ob nakupu različnih paketov 
opreme, kar je pomenilo, da smo morali 
prave cene pridobivati kar 'peš' v prodajnih 
salonih. Le tako smo lahko zagotovili čim 
bolj realne rezultate. Ravno v ta namen 
smo pri dveh modelih v cenovno 
primerjavo vključili drugi motorni različici. 
Pri opel astri je bila to šibkejša različica 
1,6-litrskega turbodizla z 81 kW (110 KM) z 
ročnim menjalnikom, saj smo testirali 
zmogljivejšo 100-kilovatno verzijo s 
samodejnim menjalnikom. Pri Renaultu pa 
je bila izbira 1,5-litrskega turbodizla 
(namesto 1,6-litrskega s 96 kW) povezana s 
ceno in omejeno izbiro pri opremi 
zmogljivejše izvedbe.

Za mnoge najpomembnejši del 
avtomobila v tem razredu je, seveda, 
karavanski zadek in tisto, kar lahko sprejme 
vase. Zato smo tokrat še toliko bolj vestno 
premerili, zapolnili in praktično preizkusili 
vsak kotiček prtljažnega prostora. Najprej 
smo ocenjevali uporabno prostornino, 
višino nakladalnega roba, podiranje zadnje 
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 renault megane, seat leon, škoda octavia, toyota auris, volkswagen golf

VELIKI TEST 

klopi in kakšen prostor pri tem nastane. 
Nato je sledil še praktični preizkus s 
prtljago, pri čemer smo v prtljažnik 
poskušali postaviti vse, od velikega 
otroškega vozička do zložljivega ležišča za 
odrasle. 

Po preštetih točkah vsakega kandidata pri 
vsakem od uredništev smo dobili 
zmagovalca, ki je marsikoga morda 
presenetil. Po drugi strani pa mu težko 
očitamo eno samo pomanjkljivost. 
Nobeden od drugih se namreč s tem ne 

more pohvaliti.  Gašper Stamač, Borut Fakin, 
foto: Gašper Pirman (avtomobilizem.com), 
Ciril Komotar (siol.net), Gašper Miš (Volan)

  Na poligonu AMZS na Vranskem smo preizkušali predvsem 
vozno dinamiko avtomobilov, poleg tega pa smo se 
poigrali še s sistemi za samodejno zaviranje v sili.

  Na poligonu AMZS na Vranskem smo preizkušali predvsem 
vozno dinamiko avtomobilov, poleg tega pa smo se 
poigrali še s sistemi za samodejno zaviranje v sili.

Tokratni zaključni dogodek in ocenjevanje smo opravili 
v kampu Adria Ankaran in v udobju hotela Convent. 

Prenovljen in posodobljen bivši samostan se lahko pohvali 
s čudovitim atrijem z vodnjakom iz leta 1835.
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Ford edge 2.0 TDCi bi-turbo 154 kW (210 KM) AWD sport

E dge je Fordova najnovejša 
pridobitev, ki po novem 
predstavlja vrh njegove 

evropske modelne palete. S 4,8 
metra dolžine in 1,9 metra širine se 
uvršča nad kugo, s prostornostjo 
in udobjem pa želi tekmovati s 
premijskimi športnimi terenci. A 
čeprav je k nam prispel šele sedaj, 
ne gre za čisto nov model. Čez 
lužo ga namreč poznajo že nekaj 
let. Edge je torej Fordov globalni 
avtomobil, ki je, tako kot mustang, 
doživel evropski krst.

Navzven deluje impozantno, s 
paketom sport, ki med drugim 
vključuje masko v temni barvi, 
športna odbijača in 20-palčna 
platišča iz lahke litine, pa težko 
ostane neopažen. Da ne gre za 
povsem ‚svežo robo‘, opazimo 
takoj, ko vstopimo v notranjost. 
Tam nas pričaka armaturna 
plošča, ki močno spominja na tisto 
iz mondea, ki prav tako šteje že 
nekaj let. Na drugi strani pa si 
pohvalo zaslužijo materiali, ki so 
mehki in prijetni na otip ter 
posredujejo dober občutek 
kakovosti. Enako velja za 
prostornost, ki je na ravni audija 
Q7. V drugi vrsti se lahko povsem 

brez skrbi udobno namestijo trije 
odrasli potniki, prtljažnik pa v 
osnovni postavitvi sprejme več kot 
600 litrov prtljage.

V ospredje je torej postavljeno 
udobje, ki ga med drugim 
zagotavlja poseben sistem za 
nadzor šumov v potniški kabini. 
Ta zaznava nezaželene šume in s 
pomočjo zvočnikov ustvarja njim 
nasprotne zvočne valove ter jih 
tako omili. V praksi se to najbolj 
občuti pri avtocestnih hitrostih, 
kjer edge res teče gladko in tiho. 
Seveda pa za to ni zaslužen le 
omenjeni sistem, temveč 

predvsem dobra zvočna 
zatesnjenost in ne nazadnje 
velikost avtomobila.

Nezanemarljive zunanje mere in 
skoraj dve toni mase pa definirajo 
tudi vozne lastnosti. Čeprav je 
prečno nagibanje karoserije zaradi 
športnega podvozja precej 
omejeno, volanski mehanizem pa 
precej bolj natančen in 
komunikativen kot, denimo, pri 
primerljivem hyundaiju santa fe, 
se ne moremo znebiti občutka, da 
edge ni čisto takšen kot ostali 
Fordovi (evropski) modeli, ki nas 
razvajajo z zelo dobrimi voznimi 

Hoja po robu?
❱ Edge je Fordov  
globalni SUV, ki je letos doživel 
evropski krst  ❱ Najbolj navduši z 
videzom, prostornostjo in opremo, 
manj z voznimi lastnostmi  
❱ Cena modela z vrha 
ponudbe zlahka 
preseže 60 tisočakov, 
a tu je popust v višini 
3.400 evrov

❝
Z dvolitrskim 
biturbodizelskim strojem 
z 209 ‚konji‘ solidno 
potegne, a ne ponuja 
presežkov.

  Čeprav je serijsko 
opremljen s štirikolesnim 
pogonom, športnima 
odbijačema in 20-palčnimi 
platišči, daje jasno vedeti, 
da ni namenjen resnejšim 
terenskim podvigom.

V drugi vrsti 
se lahko udobno 

namestijo trije 
odrasli potniki, 

saj je dovolj 
prostora tako za 

noge kot glave 
in ramena.
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❝
S prostornostjo in 
opremo se lahko 

kosa s precej 
dražjimi premijskimi 

športnimi terenci.

lastnostmi. Nedvomno je malce 
manj dinamičen in namenjen 
predvsem udobnim križarjenjem.

To potrjuje tudi dvolitrski 
dizelski štirivaljnik, ki s pomočjo 
dveh turbo polnilnikov razvije 
moč 154 kilovatov (209 KM) in 
450 navora. Čeprav se dobrih 200 
konjičev morda sliši veliko, je v 
praksi to dovolj zgolj za solidne 
zmogljivosti, brez presežkov. V 
kombinaciji s šeststopenjskim 
samodejnim menjalnikom, ki je 
pri tem agregatu vgrajen serijsko, 
pospešek do stotice traja 9,4 
sekunde, končna hitrost pa znaša 

211 km/h. Serijsko je vgrajen tudi 
štirikolesni pogon, ki ponuja le 
samodejni način delovanja, pri 
katerem se moč v normalnih 
razmerah prenaša na sprednji 
kolesi, po potrebi pa se do 70 
odstotkov le-te prenese na zadnji 
par in tako zagotavlja zanesljivejši 
oprijem na spolzkih podlagah. Od 
takšne kombinacije nismo 
pričakovali rekordno nizke porabe 
goriva in je tudi nismo dobili. Edge 
je na testu v povprečju zahteval 9,3 
l/100 km, kar je za postavljaškega 
velikana še vedno sprejemljivo.

Varnost in udobje sta v tem 

avtomobilu zagotovljena tudi z 
zelo bogato opremo. Serijsko so tu 
med drugim učinkovit sistem za 
pomoč pri ohranjanju voznega 
pasu, sistem za preprečevanje 
naleta s funkcijo prepoznavanja 
peščev, sistem za prepoznavanje 
prometnih znakov ter 
multimedijska naprava z 
20,3-centimetrskim zaslonom na 
dotik, navigacijo in sistemom 
povezljivosti sync II. S paketoma 
exclusive in luxury pa so na voljo 
še sladkorčki, kot so aktivna 
pomoč pri parkiranju, odlična 
prilagodljiva led žarometa, 

panoramska streha ter ogrevana in 
hlajena sprednja ter ogrevana 
zadnja sedeža.

Z naštetim je edge (angl. rob) na 
zgornjem robu Fordove ponudbe. 
A brez skrbi, če ga boste izbrali, ne 
boste hodili po robu, temveč boste 
dobili velik, prostoren in dobro 
opremljen avtomobil, v katerem se 
boste peljali varno in udobno. Kaj 
pa cena? Z opremo, ki ne pušča 
veliko neizpolnjenih želja, in 
popustom v višini 3.400 evrov vas 
bo stal malce manj kot 60 tisoč 
evrov.  Borut Fakin, foto: Jernej 
Prelac

  Tako kot za odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat je tudi 
za podiranje zadnjih sedežev dovolj pritisk na gumb, pri 
čemer nastane do 1.847 litrov prostora z ravnim dnom.

  Armaturna plošča je v slogu mondeove: 
urejena in ergonomsko dobro zasnovana, 
a kakšen vrtljiv gumb za upravljanje 
klimatske naprave ne bi škodil.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: športni terenec, 5 vrat, 5 sedežev; Motor: 
turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1997 ccm, 154 kW 
(209 KM) pri 3750/min, 450 Nm pri 2000/min; Menjal.: 
samodejni, 6-stopenjski; Pogon: na na vsa štiri kolesa; 
EuroNCAP: /.
Velikosti: 4808 x 1928 x 1692 mm; Medos. razd.: 2849 
mm; Pnevmatike: 255/45 R20; Masa/nosil.: 1949/606 kg; 
Prtljaž.: 602–1847 l.
Največja hitrost: 211 km/h; Pospešek (0–100 km/h): 
9,4 s; Poraba goriva (EU): 6,5/5,5/5,9 l/100 km; 
Povprečje na testu: 9,3/100 km; Izpust CO2: 152 g/km.
Cena: osnovni model (2.0 TDCi AWD titanium): 49.700 €, 
testno vozilo: 63.130 €; Summit Motors, d. o. o., Lj.
+ videz, prostornost, udobje, oprema  
– končna cena, zastarela oblika armaturne plošče
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Renault talisman grandtour 1.6 dCi zen

Lep in ambiciozen

❱ Vsa pozornost, ki je je 
bil deležen na cesti, potrjuje, 
da so oblikovalci tudi s karavanom zadeli 
bistvo  ❱ Turbodizel s 118 kW (160 KM) ima le 1,6 litra prostornine in je 
povezan z dvosklopčnim menjalnikom  ❱ Štirikolesni volan zagotavlja okretnost in 
vozno dinamiko precej manjšega avtomobila

P rav lepo je videti, kako je 
Renault v svet 
avtomobilizma zopet 

vnesel svežino in drugačnost, ki 
smo ju bili pri njih nekoč vajeni. 
Najprej talisman, nato še megane 
in nazadnje tudi novi scenic. Vsi 
znajo ukrasti pozornost 
avtomobilom veliko dražjih in 
bolj prestižnih znamk. 
Karavanski talisman je bil v tem 
še posebej spreten.

Ker v dolžino meri 486,6 
centimetra, je jasno, da ponuja 
ogromno prostora. Prtljažnik v 
osnovi meri 572 litrov, kar je sicer 
osem litrov manj kot jih ponudi 
megane grandtour, medtem ko je 
s 1.681 litri skupnega prostora ob 
podrtih naslonih zadnje klopi še 
vedno v precejšnji prednosti 
talisman. Vsekakor je treba 
poudariti, da bistvo tako velikih 
karavanov ni ravno v rekordnih 
tovornih sposobnostih, ampak v 
udobju in zagotavljanju višje 
ravni prestiža. Zato je električno 

odpiranje in zapiranje prtljažnih 
vrat mogoče izvajati tudi 
prostoročno, sam prostor pa je 
lično obdelan in posejan s 
priročnimi kljukicami ter sidrišči 
za pritrditev prtljage. Tudi 
naslonjala zadnje klopi podremo 
s preprostim potegom vzvodov v 

prtljažniku, ustvarijo pa precej 
ravno nakladalno površino.

Pravo razkošje je tudi v izvedbi 
grandtour namenjeno potnikom, 
ki se malodane kopajo v 
prostoru. Zdi se, da so prostor na 
sprednjih in zadnjih sedežih 
odmerili po dimenzijah 

košarkarjev, verjetno po tekmi, 
ko jim še posebej dobro dene 
udoben sedež. Masaža, gretje in 
hlajenje so sicer rezervirani le za 
sprednja sedeža, a je tudi zadaj 
zelo prijetno, še posebej za dva, 
saj sta na škodo srednjega sedeža 
zunanja dva precej radodarno 
odmerjena.

Spredaj je zgodba že znana iz 
limuzinskega modela, kar 
pomeni, da je zasnova sodobna, 
izdelava pa ponekod malce pod 
pričakovanji. Čeprav je 
velikanski osrednji zaslon na 
sredinski konzoli impresiven, bi 
bilo njegovo delovanje lahko 
nekoliko hitrejše in bolj gladko, 
logika uporabe pa malce 
preprostejša. A se vsega tega 
človek hitro navadi in si sistem 
prilagodi po svojih željah.

Ob vseh pripomočkih, ki jih 
talisman ponuja, ti vključujejo 
tudi kamero za vzvratno vožnjo, 
sistem samodejnega parkiranja 
in sistem za nadzor mrtvega 

  Tudi karavanski talisman je prava paša za oči, lepota pa je 
zahtevala žrtev v obliki nizkega zadnjega stekla s še manjšim 
brisalcem, ki lahko obriše le minimalno površino.
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kota, je radarski tempomat 
postregel z dvema kislima 
kumaricama. Prva je gumb za 
vklop, ki je tudi tu povsem 
nesmiselno nameščen med 
sprednja sedeža poleg gumba 
multimedijskega sistema. Druga 
pa je dejstvo, da stvar deluje le do 
hitrosti 140 km/h.

Vrh turbodizelske ponudbe je 
presenetljiv, le 1,6-litrski motor, 
ki z dvema turbo polnilnikoma 
zmore 118 kW (160 KM), kar je v 
večini pogojev več kot dovolj. Če 
upoštevamo, da želi biti velik 
prestižni potovalnik, pa majhen 
motor vseeno ni tista prava 
izbira. Serijsko je povezan s 
6-stopenjskim samodejnim 
menjalnikom z dvojno sklopko, 
katerega delovanje je vzorno 
hitro, malce moteč je le dolg 
reakcijski čas od pritiska na 
stopalko do trenutka, ko se motor 
zgane.

Talismanova glavna naloga je 
udobno potovanje, in to zna 

opraviti z odliko. Slednje posebej 
velja za vožnjo po avtocesti, 
medtem ko mu jo kombinacija 
sistema štirikolesnega volana, 
prilagodljivega vzmetenja in kar 
19-palčnih platišč zagode na 
kratkih cestnih neravninah. 
Takrat postane nervozno 

neuglašen, pa čeprav je z 
zavijanjem vseh štirih koles za 
svojo velikost neverjetno 
okreten.

Kljub nekaterim 
pomanjkljivostim je z ogromno 
odličnimi lastnostmi takšen 
talisman lahko prava izbira. 

Zlasti če upoštevamo, da je v tako 
bogato opremljeni izvedbi, kot je 
bila testna, zanj treba odšteti 
manj kot 40 tisočakov. In to 
precej manj, saj je njegova cena z 
upoštevanim popustom v višini 
1.500 evrov znašala 37.740 evrov.  
Gašper Stamač, foto: Jernej Prelac

  Vrhunska specifikacija opreme je talismanu lahko v ponos, 
žal pa bi morali Francozi nekoliko več pozornosti nameniti 
tudi izbiri nekaterih materialov in drugim malenkostim.

Lepo obdelan prtljažnik ni rekordno velik, a ponuja  
dober dostop in je zelo lepo obdelan. Selitev bo na račun 

1.681-litrskega prostora vseeno potekala brez težav.

  Sprednja sedeža ponujata masažo, gretje in hlajenje.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: karavan, 5 vrat, 5 sedežev; Motor: 
turbodizelski, vrstni štirivaljnik, 1598 ccm, 118 
kW (160 KM) pri 4000/min, 380 Nm pri 1750/
min; Menjalnik: samodejni, 6-stopenjski; 
Pogon: na sprednji kolesi; EuroNCAP: /.
Velikosti: 4866 x 1870 x 1465 mm; Medos. 
razd.: 2808 mm; Pnevm.: 245/40 R19; Masa/
nosil.: 1615/575 kg; Prtljaž.: 572–1681 l.
Največja hitrost: 213 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 9,6 s; Poraba goriva (EU): 
5,1/4,3/4,6 l/100 km; Povprečje na testu: 
6,8 l/100 km; Izpust CO2: 120 g/km.
Cena: osnovni model (1.5 dCi life): 22.690 
€, testno vozilo: 37.740 €; Renault Nissan 
Slovenija, d. o. o., Ljubljana.
+ videz, oprema 
– uglašenost podvozja, izdelava

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
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Smart fortwo cabrio 52 kW proxy

M i ga posodiš za en krog, samo do 
mesta skočim," me je prosila. 
"Samo nekaj opravkov imam!" 

Seveda, za to je tale malček idealen – kultni 
smart v svoji najnovejši izdaji, za povrh pa 
še v različici cabrio, ki v poslavljajočih se 
poletnih dneh pričara ravno prav vetra v 
laseh. Tisti 'samo do mesta' se je malce 
zavlekel, a kaj bi ji zameril. Verjamem, da je 
uživala – kako ne bi, saj je mali smart pravi 
uživač, ki z veseljem premaguje semafor za 
semaforjem, ulico za ulico in kjer koli 
zlahka najde parkirni prostor. Okej, ravno 
pravokotno ga ne morete več parkirati, a 
med dva luksuzna terenca, ki s svojim 
sprednjim ali zadnjim delom segata čez 
črto vašega parkirnega prostora, ga zlahka 
stisnete. In celo nad prtljažnikom se ni 
pritoževala – za torbico je idealno mesto za 
sedežem, pravi prtljažnik pa vase spravi 
precej več, kot se zdi na prvi pogled.

Naravnost navdušena je bila tudi nad 
njegovo okretnostjo, saj ga je lahko obrnila 
dobesedno sredi ulice in skočila še po to in 
ono, pa tudi kombinacija modre in bele 
notranjosti je po njenih besedah prav seksi. 
Rad ji verjamem, tudi meni je všeč. Čeprav 
je v osnovi preprosta, je s številnimi detajli 

prav posrečeno razigrana, z v tkanino 
odetim zgornjim delom tudi imenitna, v 
celem pa precej funkcionalna in z dovolj 
odlagalnimi mesti za drobnarije. Tisti 
predalček ob sovoznikovih nogah je 
sicer majhen, a presneto uporaben! 
Nasploh se voznik in sopotnik ne bosta 
počutila utesnjeno, no, morda malce po 
širini, a po dolžini in višini tale smart 
preseže pričakovanja. Sedi se dobro, 
nastavitve sedežev so dovolj 
izdatne, streho pa s pomočjo 
elektrike pomikate kar med 
vožnjo in jo pri kateri koli hitrosti 
zgolj s pritiskom na gumb 
spravite za sedeža. Spustite še 
stranska stekla (strešna loka nista 
pomična) in uživajte!

Za pogon testnega avtomobila je 

Zbogom, poletje!
❱ Smart je zopet dokazal, da je okreten in igriv mestni malček  ❱ V verziji s pomično streho poskrbi tudi za 
pravšnjo mero vetrnjaških užitkov  ❱ Šibkejši izmed dveh motorjev je ustrezno zmogljiv, a pretirano žejen

❝
Streho lahko zgolj s pritiskom na gumb 
premikate kar med vožnjo, in to pri 
kateri koli hitrosti.

  Zgornji del armaturne 
plošče je odet v tkanino 
in zato pušča precej 
imeniten vtis. Sicer pa je 
notranjost funkcionalna, 
merilnik z osrednjim 
zaslonom je lahko 
berljiv, tudi predalov za 
drobnarije je dovolj.
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❝
O visoki ceni nima smisla 

razpravljati – če si ga zaželite, 
potem za vas verjetno ni 

najbolj pomembna.

⚙ TEHNIČNI PODATKI
Vozilo: kabriolet, 2 vrat, 2 sedeža; Motor: 
bencinski, vrstni trivaljnik, 999 ccm, 52 kW 
(71 KM) pri 6000/min, 91 Nm pri 2850/min; 
Menjalnik: samodejni, 6-stopenjski; Pogon: 
na zadnji kolesi; EuroNCAP: 4.
Velikosti: 2695 x 1663 x 1552 mm; Medos. 
razdalja: 1873 mm; Pnevmatike: spredaj 
185/50 R16, zadaj 205/45 R16; Masa/
nosilnost: 975/230 kg; Prtljažnik: 260–340 l.
Največja hitrost: 151 km/h; Pospešek 
(0–100 km/h): 15,5 s; Poraba goriva (EU): 
5,1/3,8/4,3 l/100 km; Povprečje na testu: 
6,9 l/100 km; Izpust CO2: 99 g/km.
Cena: osnovni model (fortwo cabrio 52 
kW): 13.900 €, testno vozilo: 19.430 €; 
Autocommerce, d. o. o., Ljubljana.
+ okretnost, prostornost, materiali in izdelava  
– poraba goriva, občasno cukajoč menjalnik

skrbel šibkejši motor v ponudbi – 
atmosferski trivaljni bencinar z 52 kW (71 
KM), kar je v takem malčku več kot dovolj. 
Streže mu samodejni menjalnik, ki se pri 
mestni vožnji odlično odreže. Motor je 
živahen in poskočen sopotnik, ki se rad vrti 
v višje vrtljaje in s svojim trivaljnim zvokom 
to tudi vseskozi spodbuja, je pa res, da to 
močno vpliva na njegovo žejo – slabih 
sedem litrov smo v povprečju porabili na 
testu, kar je po naših ocenah preveč. Ja, saj 
smo ga tudi priganjali, a vseeno smo 

upravičeno pričakovali manj kot šest, morda 
celo dobrih pet litrov. Z lažjo desno nogo je 
to sicer povsem izvedljivo, a takrat so tudi 
zmogljivosti tako motoriziranega smarta 
precej skromne. V samodejnem režimu je 
menjalnik občasno malce cukajoč, v ročnem 
(možnost menjavanja prestav s pomikanjem 
ročice naprej in nazaj ali z vzvodi na 
volanskem obroču) pa, še zlasti če mu v 
pravem trenutku pomagate z odvzemanjem 
plina, deluje dovolj hitro in mirno.

Čeprav je v prvi vrsti mestni zapeljivec, se z 
njim lahko odpravite tudi kam dlje – dolga 
in hitra avtocestna potovanja mu sicer niso 
ravno po godu, a poleg mestne obvoznice 
zlahka zmore doseči kateri koli konec naše 
države in pri tem nikakor ni pretirano 
utrujajoč. Res je, vožnja pri višjih hitrostih je 
precej glasna, saj se motor ves čas rezko 
oglaša izza vašega hrbta, a to obenem 
prispeva k njegovemu značaju, njegovi 
igrivosti tistega majhnega, šik 
avtomobilčka. Nič čudnega, da je bila nad 
njim izjemno navdušena. Ob ceni skoraj 20 
tisočakov je sicer zastrigla z ušesi in verjetno 
na hitro preračunala, kakšno goro torbic in 
čevljev priznanih znamk bi za ta denar lahko 
dobila (ah, pa saj nima dovolj velike omare), 
ampak to je že druga zgodba …  Anže 
Jamnik, foto: Jernej Prelac 

  Dolg je tik pod 2,7 metra in všečen, tako zgoraj z kot 
tudi brez.

  Sedi se dobro, zaradi 
izdatnih pomikov 
sedežev pa se bosta 
vanj brez večjih 
težav spravila 
tudi dva višjerasla 
človeka.

  V prtljažnik gre precej več, kot se zdi na prvi 
pogled – celo do 340 litrov!
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Rešitev za 
največje 
sile in 
obremenitve
❱ Pri izdelavi močno obremenjenih avtomobilskih delov se vse pogosteje uporablja 
keramika  ❱ Zelo je trda, odporna proti proti obrabi in visokim temperaturam ter 
ima znatno manjšo specifično maso (gostoto) kot jeklo in aluminij.

Ogljik je eden 
najpomembnejših 
elementov na Zemlji, kjer 

ga najdemo v najrazličnejših 
oblikah in izvedbah – od premoga 
in skal do diamantov, grafita v 
svinčniku ali kevlarja … Prav tako je 
sestavni del goriva, ki premika 
avtomobile, in tudi keramike. Za 
razliko od jekla, ki pri visoki 
temperaturi spremeni strukturo 
kristalov in posledično mehanske 
lastnosti, so keramični materiali 
skoraj neobčutljivi na 
izpostavljenost ekstremnemu 
segrevanju. Ta lastnost je v veliki 
meri definirala tudi področje 
njihove uporabe in sprva so jih 
uporabili pri izdelavi ventilov, delov 
turbinskega polnilnika, zgornjih 
površin (čela) batov ozirom pušah 
valjev.

Keramika je tudi sestavni del 
vžigalnih svečic, kjer služi kot 
izolator tako za visoke napetosti kot 
tudi visoke temperature. Nahaja se 
tudi v piezo-električnih 
komponentah vbrizgalk goriva. Z 
razvojem tehnologije se je uporaba 
keramičnih komponent 
razmahnila, zato se danes uporablja 
tudi pri izdelavi zavornih kolutov, 
najbolj obremenjenih delov sklopke 
ter komponentah izpušnega 
sistema in turbopolnilnikov VNT za 
bencinske motorje (porsche 911 
turbo). Poleg tega, da je keramika 
izjemno odporna in trda, pa je 
obenem tudi zelo krhka in pri 
udarcu lahko poči, podobno kot 
steklo. Zato se najpogosteje 
uporabljajo kompozitni materiali, 

kjer je struktura armirana s 
karbonskimi (ogljikovimi) vlakni.

To izboljša mehanske lastnosti. 
Danes ima večina premium 
proizvajalcev v svoji ponudbi 
keramične (bolje rečeno 
kompozitne) zavorne kolute, kar je 
eden izmed najbolj tipičnih načinov 
uporabe keramike. V primeru 
zaviranja zavorne ploščice z veliko 
silo pritisnejo na kolute, da bi jih 
upočasnile oziroma zaustavile. Ker 
je treba izničiti kinetično energijo 
gibajočega vozila (mv2/2), se mora 
enaka količina energije pri zaviranju 
porabiti za trenje. Zaradi tega se 
koluti segrevajo, segrevanje pa je 
večje zaradi večje mase vozila in 
hitrosti ter pogostosti zaviranja. To 
nemalokrat privede do žarenja in 
odpovedi zavor. Segrevanje 
povzroča dilatacijo materialov 
zavornih kolutov, zaradi 
neenakomerne razporeditve 
toplote med materiali pa je tudi ta 
dilatacija neenakomerna. Zato 
površina kolutov sčasoma postane 
valovita, kar voznik pri zaviranju 
občuti kot tresenje. Keramični 
koluti so se izkazali kot izjemno 
odporni na deformacije in obrabo, 
tako da so tudi po 300.000 
kilometrih še vedno v dobrem 
stanju. Zato se uporabljajo tudi v 
težkih vozilih, ki zaradi takih 
kolutov tudi pri največjih 
obremenitvah omogočajo 
zanesljivo zaviranje. Poleg tega 
keramičnih kolutov ni treba 
vzdrževati in menjati, pomenijo pa 
tudi prihranek pri masi, kar je 
pomembno za doseganje čim 

 KERAMIČNO  
ČELO BATA 

Temperatura v 
valju doseže tudi 
1.000 °C, cikel pa 

se ponovi nekaj 
tisočkrat na minuto. 

Plast keramike 
ščiti površino bata 
pred prekomernim 

segrevanjem.

■•  V AVTOMOBILIH 
uporabljamo 'tehnično 

keramiko', v osnovi silicijev 
karbid (SiC), ki se bistveno 
razlikuje od keramike v 
skodelicah. Komponente, 
izdelane iz tega materiala, se 
uporabljajo samo za toplotno 
izolacijo ali filtre trdih delcev, 
kjer niso izpostavljene 
mehanskim obremenitvam in 
udarcem. V ostalih primerih se 
uporablja keramični kompozit 
oziroma keramika, ojačena s 
karbonskimi vlakni CFRC 
(Carbon Fibre Reinforced 
Ceramic), ki ohranja veliko 
odpornost na toploto ob 
bistveno boljših mehanskih 
lastnostih. Ta kombinacija 

ohranja lastnosti tudi pri 
2.000 °C. Nujno pa je treba 
uporabiti ustrezno površinsko 
zaščito, ki prepreči stik 
materiala z zrakom, saj ogljik 
na visoki temperaturi zgori.

KERAMIKA OJAČANA  
S KARBONSKIMI VLAKNI

  UPORABLJA SE za lopatice 
turbopolnilnika, ventile, zavorne kolute, 
puše valjev, dele katalizatorja in filtra 
trdih delcev, dele vžigalnih svečic, tipal in 
izolatorjev, skratka za dele, ki so pri visokih 
temperaturah izpostavljeni obremenitvam.

ZAPLETENA 
ZGRADBA   

Votli prostori v 
kolutu nastanejo 

s pomočjo 
vstavljanja 

aluminijastih 
šablon v kalup, po 

pečenju pa se jih 
odstrani.

www.avto-fokus.si
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■•  KAŠASTA ZMES OGLJIKOVIH 
vlaken in različnih smol je 

izpostavljena visokemu tlaku in 
temperaturi okoli 1.000 °C, s čimer 
nastane čvrsta struktura vlaken. Po 
ohlajanju se znova segreje na 1.700 °C 
in doda keramičen material (vrsta 
prahu silicijevega karbida). Pore v 
ogljikovi strukturi ga vsrkajo kot goba, 
pri ohlajanju pa material dobi značilno 
temno sivo barvo in je pripravljen za 
uporabo. Zaradi ogljikovih in silicijevih 
vlaken v strukturi materiala je takšna 
keramika občutno bolj čvrsta in 
odporna na udarce.

■•  ZARADI RAZLIČNIH 
tornih in toplotnih 

značilnosti jekla in keramike je 
nujna uporaba posebnih ploščic 
za keramične kolute, čeprav 
obstajajo tudi ploščice, ki se 
lahko uporabljajo za obe vrsti 
kolutov. Imenujejo se 
keramične, a so izdelane iz 
podobne zmesi kot navadne.

❶  BREZ ČRNEGA PRAHU 
na platiščih, ki nastaja pri 

zaviranju s klasičnimi jeklenimi 
koluti, nakazuje na znatno 
manjšo obrabo.

❷  ŽARENJE 
pri močnem zaviranju je 

posledica temperature, ki lahko 
celo preseže 1.000 °C, a brez 
nevarnosti odpovedi zavor 
(brake fade).

❸  ZAVORNA POT 
pri 100 km/h se lahko, v 

idealnih razmerah, skrajša na 

manj kot 30 metrov, pri 200 
km/h pa pod 115 metrov.

❹  VEČKRATNO 
močno zaviranje pokaže 

največje prednosti keramičnih 
kolutov v primerjavi z 
jeklenimi, saj so mnogo bolj 
vzdržljivi.

❺  GRIZEJO HLADNE 
Pri keramičnih kolutih je 

učinkovitost zaviranja veliko 
manj odvisna od temperature 
in dobro prijemajo tudi povsem 
hladni.

ZAHTEVNA  
TEHNOLOGIJA

KATERE PLOŠČICE S KERAMIČNIMI KOLUTI?

  KERAMIČNI VENTILI  
Izpušni ventili so še posebej 
izpostavljeni visokim 
temperaturam, zato so 
obdelani z natrijem, da bi se 
bolje hladili. Keramični ventili 
teh težav nimajo.

  KAKO NASTANE KERAMIČNI 
KOLUT?  
Kompozitno-keramični 
zavorni element svoje življenje 
začne kot prah, s katerim 
se zapolni kalup, ki se nato 
izpostavi visokemu tlaku in 
temperaturi.

  NAJMOČNEJŠI 911 Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)  
je najnaprednejša tržna izvedba keramičnih kolutov.

manjših nevzmetenih mas. To je še 
posebej pomembno pri športnih 
avtomobilih z velikimi koluti.

Treba je poudariti, da so 
keramični koluti boljši od 
kevlarskih (v osnovi so podobni), saj 
ti pri nižjih temperaturah niso 
dovolj učinkoviti in se zato 
večinoma uporabljajo v dirkalnih 
avtomobilih. Obstajali so že 
poizkusi, da bi iz keramike izdelali 
(skoraj) celoten motor, kljub 
številnim prednosti pa je to 
povezano tudi s številnimi 
problemi. Zato se uporaba keramike 
za zdaj osredotoča samo na močno 
obremenjene dele avtomobila. Anže 
Jamnik, MJ, foto: AR

 LAŽJI IN ODPORNEJŠI 
Poleg tega, da bolje  

prenašajo visoke temperature, 
so keramični koluti tudi veliko 
lažji, kar zmanjšuje vztrajnost 

in nevzmetene mase.

 V IZPUŠNEM SISTEMU IN 
TURBOPOLNILNIKU

Zaradi porozne strukture in 
odpornosti na visoke 

temperature je 
keramika idealna za 
filtre sajastih delcev, 

omogoča pa tudi 
uporabo turbopolnilnika VNT 
v turbobencinskem motorju.

❝
Možnost  

kasnejšega in 
močnejšega 

zaviranja opazno 
izboljša zmogljivosti, 

zato se keramični 
koluti vse pogosteje 
uporabljajo v hitrih 

športnih avtomobilih.

❝
60-krat bolj vzdržljivi so od klasičnih kolutov in zelo dragi. Komplet keramičnih zavornih 
kolutov stane celo več kot 3.000 evrov, kar njihovo uporabo omejuje na dražje 
avtomobile. Še dražji je turbo polnilnik VNT s keramičnimi lopaticami statorja turbine.
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Tekmeci 
Tekmeci so bili izbrani s strani 
članov uredništva revije Avto 
fokus na podlagi številnih krite-
rijev kot so velikost, cena, na-
membnost ... Navedeni modeli 
ne predstavljajo nujno vseh 
tekmecev. 

Podatki o različicah 
Pri vsakem predstavljenem mo-
delu smo izbrali le najbolj prilju-
bljene in zanimive različice. V 
katalogu so torej izbrani ključni 
motorji in opremski paketi, ki 
dajejo grobo sliko ponudbe po-
sameznega modela.

Tehnični podatki

KATALOG IN CENIK
vseh novih avtomobilov na slovenskem trgu
 •37 znamk•318 modelov•1.635 različic•več kot 13.000 podatkov

ABARTH

Abarth 595
Medosna razdalja: 230 cm, D x Š x V: 366 x 163 x 149 cm, teža: 
1035-1055 kg, prtljažnik: 185 litrov, rezervoar: 35 l, EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Italija.
Malo raketo na osnovi fiata 500 prežema dirkaški duh tako 
navzven kot v kabini. V skladu s filozofijo ena oprema z enim 
motorjem je na voljo s tremi paketi opreme in tremi različica-
mi 1,4-litrskega turbobencinskega motorja.  
Tekmeci: mini cooper S, opel adam S

Predstavljen: 2016 Kov. barva: 490 EUR Samod. menjalnik: 1790 EUR Različica 500C: 2000 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost.
ccm

Moč
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

595 18.990 B/4 1368 107/145 206 7,8 210 6 139
595 turismo 22.990 B/4 1368 121/165 230 7,3 218 6 139
595 competizione 25.990 B/4 1368 132/180 250 6,7 225 6 139

ALFA ROMEO 

Mito
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 406 x 172 x 145 cm, teža: 
1145-1205 kg, prtljažnik: 270 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Najmanjši model te znamke tehnično temelji na fiatu grande 
puntu, s številnimi dodelavami podvozja, kar poleg sistema 
DNA vpliva na športno poudarjeno lego na cesti.

Tekmeci: mini cooper, citroën DS3, audi A1
Predstavljen: 2008 Parkirni senzorji: 240 EUR Usnj. oblaz.: 1200 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost.
ccm

Moč
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 8V 70 essential 12.490 B/4 1368 51/69 115 14 160 5,8 134
1.4 8V 78 progression 14.290 B/4 1368 57/78 115 13 165 5,6 130

Giulietta
Medosna razdalja: 263 cm, D x Š x V: 435 x 180 x 145 cm, teža: 
1355-1395 kg, prtljažnik: 350 l, rezervoar: 60 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Privlačno oblikovana giulietta je naslednica alfe 147, pod 
legendarnim imenom pa skriva sodobno tehniko, zmogljive 
motorje ter s tem povezane športne vozne lastnosti.     

Tekmeci: VW golf, volvo V40, BMW serija 1, MB razred A, audi A3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 460 EUR Električna sončna streha: 1450 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost.
ccm

Moč
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TB 16V giulietta 18.990 B/4 1368 88/120 215 9,4 195 6,2 144
1750 TBi 16V TCT veloce 27.990 B/4 1742 177/241 340 6,8 244 6,8 157
1.6 JTDm 16V giulietta 19.990 D/4 1598 88/120 320 11,3 195 3,9 103

Giulia
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 464 x 186 x 145 cm, teža: 
1449-1695 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 52-58 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Legendarno ime in vrnitev h klasični zasnovi s pogonom na 
zadnji kolesi sta razloga, da je marsikateri kupec pogled z 
Nemcev preusmeril k Italijanom.

Tekmeci: lexus IS, volvo S60, BMW serija 3, MB razred C, audi A4
Predstavljen: 2016 Kovinska barva: 1060 EUR Aktivni tempomat: 1250 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost.
ccm

Moč
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 turbo 37.490 B/4 1995 147/200 330 6,6 235 6 138
2.9 bi-turbo QV 87.490 B/6 2891 375/510 600 3,9 307 8,5 198
2.0 JTDm 34.490 D/4 2143 110/150 380 8,4 220 4,2 109

AUDI 

A1 sportback
Medosna razdalja: 247 cm, D x Š x V: 397 x 174 x 142 cm, teža: 
1115-1215 kg, prtljažnik: 270/920 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Belgija.
Mestnim ulicam prijazen avtomobilček se ponaša s kakovostjo 
in vozno dinamiko ostalih audijev, žal pa ima temu primerno 
zasoljeno ceno. 

Tekmeci: mini, alfa romeo mito, citroën DS3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 594 EUR Sportback: 500 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost.
ccm

Moč
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.0 TFSI 17.860 B/3 999 70/95 160 10,9 186 4,3 99
1.4 TFSI sport 21.750 B/4 1390 92/125 200 8,9 204 5,1 118
1.6 TDI 21.230 D/4 1598 85/116 250 9,5 200 3,5 92

A3
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 424 x 178 x 142 cm, teža: 
1175-1350 kg, prtljažnik: 365/1110 l, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija modela A3 je razred kompaktnih premium 
vozil nadgradila z vrhunsko tehniko in neprekosljivo natančno-
stjo izdelave za ta segment.

Tekmeci: BMW serije 1, VW golf, alfa romeo giulietta, volvo V40
Predstavljen: 2012 Navig. sistem: 3171 EUR Park. senzorji: 465 EUR Sportback: 1150 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost.
ccm

Moč
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI CoD ambiente 27.760 B/4 1395 110/150 250 8,4 219 4,8 109
1.8 TFSI ambition 30.200 B/4 1798 132/180 250 7,2 242 5,8 135
1.6 TDI attraction 23.400 D/4 1598 81/110 250 10,9 198 3,8 99
S3 2.0 TFSI quattro 44.650 B/4 1984 221/301 380 5,3 250 7,0 162

A3 limuzina
Medosna razdalja: 264 cm, D x Š x V: 446 x 180 x 142 cm, 
masa: 1290-1505 kg, prtljažnik: 390 litrov, rezervoar: 55 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Madžarska.
A3 je na voljo tudi v limuzinski izvedbi. Kupejevska oblika 
izboljšuje videz in aerodinamiko, a po drugi strani krni 
prostornost na zadnji klopi.

Tekmeci: mercedes-benz CLA
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 370-2720 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1065-2531 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost.
ccm

Moč
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI attraction 25.780 B/4 1395 92/125 200 9,4 212 5,3 122
1.8 TFSI ambition 32.230 B/4 1798 132/180 250 7,2 242 5,8 135
1.6 TDI attraction 25.390 D/4 1598 77/105 250 10,9 198 3,8 99
2.0 TDI ambition 31.410 D/4 1968 110/150 320 8,7 220 4,1 107

A3 cabrio
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 442 x 196 x 1440 cm, 
teža: 1545-1615 kg, prtljažnik: 320 litrov, rezervoar: 55 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija kabrioletske različice A3 zahvaljujoč daljšemu 
zadku deluje zelo elegantno. Ohranil je platneno streho, ki jo 
poganja elektrika.

Tekmeci: BMW serija 1 cabrio, opel cascada, peugeot 308 CC
Predstavljen: 2014 Kov. barva: 740 EUR Usnj. oblaz.: 1952 EUR Navig. sistem: 1373 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost.
ccm

Moč
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI attraction 31.470 B/4 1395 92/125 200 10,2 211 5,3 124
1.8 TFSI quattro ambiente 42.710 B/4 1798 132/180 250 7,6 234 6,6 154
1.6 TDI clean diesel attraction 31.470 D/4 1598 81/110 250 11,4 200 3,9 104
2.0 TDI quatto ambiente 39.000 D/4 1968 110/150 340 8,8 220 4,8 125

A4
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1395-1735 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Limuzina, ki je pod vprašaj postavila smiselnost nakupa večjih 
A6 in A8, saj so vozne lastnosti, udobje in tehnična dovršenost 
na najvišjem nivoju.

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo S60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 500 EUR Kovinska barva: 1120 EUR

Model
Cena

€
Gorivo
Valjev

Prost. 
ccm

Moč
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI basis 32.200 B/4 1395 110/150 250 8,7 210 5,2 123
2.0 TFSI quattro sport 48.910 B/4 1984 185/252 370 5,8 250 5,9 136
2.0 TDI basis 36.300 D/4 1968 110/150 320 8,9 221 3,8 99
2.0 TDI design 40.820 D/4 1968 140/190 400 7,7 240 4,3 111
3.0 TDI quattro sport 56.520 D/6 2967 200/272 600 5,3 250 4,9 129

A4 avant
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1505-1770 kg, prtljažnik: 505 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Karavanska izvedba je izredno pomemben del zasedbe z oznako 
A4, saj je v kombinaciji z motorjem TDI avant zaslužen za slabo 
polovico prodanih modelov A4.   

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo V60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 514 EUR Kovinska barva: 1242 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI S-tronic basis 43.350 B/4 1984 140/190 320 7,5 238 5 114
2.0 TFSI quattro sport 51.550 B/4 1984 185/252 370 6,3 250 5,7 129
2.0 TDI basis 38.770 D/4 1968 110/150 320 9,2 215 4 104
2.0 TDI design 45.320 D/4 1968 140/190 400 7,9 231 4,2 109
3.0 TDI quattro sport 59.920 D/6 2967 200/272 600 5,4 250 5,1 134

A4 allroad
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 475 x 184 x 149 cm, teža: 
1655-1805 kg, prtljažnik: 505/1510 l, rezervoar: 54 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Audi A4 allroad je terenski A4 avant, ki se zaradi štirikolesnega 
pogona, večji oddaljenosti od tal in dodatne zaščite podvozja 
ponaša s poudarjeno terensko prehodnostjo.

Tekmeci: subaru outback
Predstavljen: 2016 Matrična led žarometa: 2390 EUR Kovinska barva: 1120 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 52.750 B/4 1984 185/252 370 6,1 246 6,4 147
3.0 TDI quattro 61.190 D/6 2967 200/272 600 5,5 250 5,3 139

A5
Medosna razdalja: 275 cm, D x Š x V: 463 x 186 x 137 cm, teža: 
1395-1630 kg, prtljažnik: 455 l, rezervoar: 63-65 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
A5 je bil narejen kot odgovor na izredno uspešen BMW-jev 
kupe serije 3 in ga odlikujeta tehnološka dovršenost in pogon 
quattro. 

Tekmeci: BMW serije 3, mercedes razred E coupe
Predstavljen: 2007 Navig. sistem: 2720 EUR Park. senzorji: 518 EUR Streš. okno: 1463 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 50.310 B/4 1984 169/230 350 6,4 250 6,4 149
2.0 TDI 42.700 D/4 1968 140/190 380 8,2 230 4,7 122
3.0 TDI quattro 61.320 D/6 2967 180/245 500 5,8 250 5,7 149
3.0 TDI quattro 58.980 D/6 2967 180/245 500 5,8 250 5,7 149

Audi - BMW
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Tekmeci 
Tekmeci so bili izbrani s strani 
članov uredništva revije Avto 
fokus na podlagi številnih krite-
rijev kot so velikost, cena, na-
membnost ... Navedeni modeli 
ne predstavljajo nujno vseh 
tekmecev. 

Podatki o različicah 
Pri vsakem predstavljenem mo-
delu smo izbrali le najbolj prilju-
bljene in zanimive različice. V 
katalogu so torej izbrani ključni 
motorji in opremski paketi, ki 
dajejo grobo sliko ponudbe po-
sameznega modela.

Tehnični podatki

KATALOG IN CENIK 
vseh novih avtomobilov na slovenskem trgu
 •35 znamk•310 modelov•1.646 različic•več kot 13.000 podatkov

ALFA ROMEO 

Mito
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 406 x 172 x 145 cm, teža: 
1145-1205 kg, prtljažnik: 270 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Najmanjši model te znamke tehnično temelji na fiatu grande 
puntu, s številnimi dodelavami podvozja, kar poleg sistema 
DNA vpliva na športno poudarjeno lego na cesti.

Tekmeci: mini cooper, citroën DS3, audi A1
Predstavljen: 2008 Parkirni senzorji: 240 EUR Usnj. oblaz.: 1200 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 8V 70 essential 12.490 B/4 1368 51/69 115 14 160 5,8 134
1.4 8V 78 progression 14.290 B/4 1368 57/78 115 13 165 5,6 130

Giulietta
Medosna razdalja: 263 cm, D x Š x V: 435 x 180 x 145 cm, teža: 
1355-1395 kg, prtljažnik: 350 l, rezervoar: 60 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Italija.
Privlačno oblikovana giulietta je naslednica alfe 147, pod 
legendarnim imenom pa skriva sodobno tehniko, zmogljive 
motorje ter s tem povezane športne vozne lastnosti.     

Tekmeci: VW golf, volvo V40, BMW serija 1, MB razred A, audi A3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 460 EUR Električna sončna streha: 1450 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TB 16V impression 16.350 B/4 1368 77/105 206 10,6 186 6,4 148
1750 TBi 16V quadrifoglio verde 26.900 B/4 1742 177/241 340 6 244 7 162
1.6 JTDm 16V progression 18.250 D/4 1598 88/120 320 11,3 195 3,9 103

AUDI 

A1 sportback
Medosna razdalja: 247 cm, D x Š x V: 397 x 174 x 142 cm, teža: 
1115-1215 kg, prtljažnik: 270/920 l, rezervoar: 45 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Belgija.
Mestnim ulicam prijazen avtomobilček se ponaša s kakovostjo 
in vozno dinamiko ostalih audijev, žal pa ima temu primerno 
zasoljeno ceno. 

Tekmeci: mini, alfa romeo mito, citroën DS3
Predstavljen: 2010 Kovinska barva: 594 EUR Sportback: 500 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.0 TFSI 17.860 B/3 999 70/95 160 10,9 186 4,3 99
1.4 TFSI sport 21.750 B/4 1390 92/125 200 8,9 204 5,1 118
1.6 TDI 21.230 D/4 1598 85/116 250 9,5 200 3,5 92

A3
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 424 x 178 x 142 cm, teža: 
1175-1350 kg, prtljažnik: 365/1110 l, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija modela A3 je razred kompaktnih premium 
vozil nadgradila z vrhunsko tehniko in neprekosljivo natančno-
stjo izdelave za ta segment.

Tekmeci: BMW serije 1, VW golf, alfa romeo giulietta, volvo V40
Predstavljen: 2012 Navig. sistem: 3171 EUR Park. senzorji: 465 EUR Sportback: 1150 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI CoD ambiente 28.080 B/4 1395 110/150 250 8,4 219 4,8 109
1.8 TFSI ambition 30.200 B/4 1798 132/180 250 7,2 242 5,8 135
1.6 TDI attraction 23.400 D/4 1598 81/110 250 10,9 198 3,8 99
S3 2.0 TFSI quattro 44.650 B/4 1984 221/301 380 5,3 250 7,0 162

A3 limuzina
Medosna razdalja: 264 cm, D x Š x V: 446 x 180 x 142 cm, 
masa: 1290-1505 kg, prtljažnik: 390 litrov, rezervoar: 55 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Madžarska.
A3 je na voljo tudi v limuzinski izvedbi. Kupejevska oblika 
izboljšuje videz in aerodinamiko, a po drugi strani krni 
prostornost na zadnji klopi.

Tekmeci: mercedes-benz CLA
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 370-2720 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1065-2531 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI attraction 25.780 B/4 1395 92/125 200 9,4 212 5,3 122
1.8 TFSI ambition 32.230 B/4 1798 132/180 250 7,2 242 5,8 135
1.6 TDI attraction 25.390 D/4 1598 77/105 250 10,9 198 3,8 99
2.0 TDI ambition 31.410 D/4 1968 110/150 320 8,7 220 4,1 107

A3 cabrio
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 442 x 196 x 1440 cm, 
teža: 1545-1615 kg, prtljažnik: 320 litrov, rezervoar: 55 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Tretja generacija kabrioletske različice A3 zahvaljujoč daljšemu 
zadku deluje zelo elegantno. Ohranil je platneno streho, ki jo 
poganja elektrika.

Tekmeci: BMW serija 1 cabrio, opel cascada, peugeot 308 CC
Predstavljen: 2014 Kov. barva: 740 EUR Usnj. oblaz.: 1952 EUR Navig. sistem: 1373 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost.
ccm

Moč 
kW / KM

Navor
(Nm)

0-100 
km/h

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI attraction 31.470 B/4 1395 92/125 200 10,2 211 5,3 124
1.8 TFSI quattro ambiente 42.710 B/4 1798 132/180 250 7,6 234 6,6 154
1.6 TDI clean diesel attraction 31.470 D/4 1598 81/110 250 11,4 200 3,9 104
2.0 TDI quatto ambiente 39.000 D/4 1968 110/150 340 8,8 220 4,8 125

A4
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1395-1735 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Limuzina, ki je pod vprašaj postavila smiselnost nakupa večjih 
A6 in A8, saj so vozne lastnosti, udobje in tehnična dovršenost 
na najvišjem nivoju. 

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo S60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 500 EUR Kovinska barva: 1120 EUR

 
Model

Cena 
€

Gorivo
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.4 TFSI basis 31.900 B/4 1395 110/150 250 8,7 210 5,2 123
2.0 TFSI quattro sport 48.510 B/4 1984 185/252 370 5,8 250 5,9 136
2.0 TDI basis 35.900 D/4 1968 110/150 320 8,9 221 3,8 99
2.0 TDI design 40.280 D/4 1968 140/190 400 7,7 240 4,3 111
3.0 TDI quattro sport 56.020 D/6 2967 200/272 600 5,3 250 4,9 129

A4 avant
Medosna razdalja: 282 cm, D x Š x V: 473 x 184 x 143 cm, teža: 
1505-1770 kg, prtljažnik: 505 l, rezervoar: 54 l, EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Karavanska izvedba je izredno pomemben del zasedbe z oznako 
A4, saj je v kombinaciji z motorjem TDI avant zaslužen za slabo 
polovico prodanih modelov A4.   

Tekmeci: BMW serije 3, ford mondeo, VW passat, volvo V60
Predstavljen: 2015 Parkirni senzorji: 514 EUR Kovinska barva: 1242 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI S-tronic basis 42.940 B/4 1984 140/190 320 7,5 238 5 114
2.0 TFSI quattro sport 51.150 B/4 1984 185/252 370 6,3 250 5,7 129
2.0 TDI basis 38.360 D/4 1968 110/150 320 9,2 215 4 104
2.0 TDI design 47.700 D/4 1968 140/190 400 7,9 231 4,2 109
3.0 TDI quattro sport 59.410 D/6 2967 200/272 600 5,4 250 5,1 134

A4 allroad
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 472 x 184 x 150 cm, teža: 
1630-1765 kg, prtljažnik: 490/1430 l, rezervoar: 64 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Audi A4 allroad je terenski A4 avant, ki se zaradi štirikolesnega 
pogona, večji oddaljenosti od tal in dodatne zaščite podvozja 
ponaša s poudarjeno terensko prehodnostjo.

Tekmeci: subaru outback
Predstavljen: 2009 Parkirni senzorji: 514 EUR Kovinska barva: 1027 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 48.380 B/4 1984 165/225 350 6,7 234 7 164
3.0 TDI quattro 58.680 D/6 2967 180/245 500 6,2 240 6,2 161

A5
Medosna razdalja: 275 cm, D x Š x V: 463 x 186 x 137 cm, teža: 
1395-1630 kg, prtljažnik: 455 l, rezervoar: 63-65 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
A5 je bil narejen kot odgovor na izredno uspešen BMW-jev 
kupe serije 3 in ga odlikujeta tehnološka dovršenost in pogon 
quattro. 

Tekmeci: BMW serije 3, mercedes razred E coupe
Predstavljen: 2007 Navig. sistem: 2720 EUR Park. senzorji: 518 EUR Streš. okno: 1463 EUR
 
Model

Cena 
€

Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.8 TFSI 39.370 B/4 1798 125/170 320 7,9 230 5,7 134
2.0 TFSI quattro 49.090 B/4 1984 165/225 350 6,4 250 6,6 152
2.0 TDI 41.640 D/4 1968 140/190 380 8,2 230 4,7 252
3.0 TDI quattro 58.980 D/6 2967 180/245 500 5,8 250 5,7 149

V PRENOVLJENI 
PODOBI ZAJEMA 
CELOTEN TRG

V prenovljeni obliki cenik 
novih avtomobilov zajema 
vse modele na našem 
trgu. Vse informacije 
so kataloško urejene in 
pregledne, predvsem pa na 
enem mestu. Tako je izbor 
novega avtomobila lažji kot 
kdajkoli doslej.

Vse navedene cene, ki smo jih prejeli od uradnih zastopnikov posamezne znamke, so informativne in vsebujejo DMV, ekološko takso ter DDV. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak. Cenik je bil zaključen 6.11.2015.

POSKRBIMO ZA VAŠO VARNO MOBILNOST 
amzs.si

V PRENOVLJENI 
PODOBI ZAJEMA 
CELOTEN TRG

V prenovljeni obliki cenik 
novih avtomobilov zajema 
vse modele na našem 
trgu. Vse informacije 
so kataloško urejene in 
pregledne, predvsem pa na 
enem mestu. Tako je izbor 
novega avtomobila lažji kot 
kdajkoli doslej.

Vse navedene cene, ki smo jih prejeli od uradnih zastopnikov posamezne znamke, so informativne in vsebujejo DMV, ekološko takso ter DDV. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak. Cenik je bil zaključen 9. 11. 2016.
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Audi - BMW
A5 sportback

Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 471 x 185 x 139 cm, teža: 
1500-1685 kg, prtljažnik: 480/980 l, rezervoar: 64 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Ta model ima enako medosno razdaljo kot A4, podobna je tudi 
notranja prostornost, tako da ga lahko pogojno označujemo 
tudi kot petvratno izvedenko modela A4.

Tekmeci: VW passat CC
Predstavljen: 2009 Navig. sistem: 2720 EUR Park. senz.: 518 EUR Strešno okno: 1463 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 49.180 B/4 1984 169/230 350 6,4 250 6,4 149
2.0 TDI 41.590 D/4 1968 140/190 380 8,5 228 4,7 122
3.0 TDI quattro 60.080 D/6 2967 180/245 500 5,9 250 5,7 149

A6
Medosna razdalja: 291 cm, D x Š x V: 493 x 187 x 146 cm, teža: 
1610-1970 kg, prtljažnik: 530 litrov, rezervoar: 73 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Prenovljeni audi A6 se lahko pohvali z malce spremenjenim vi-
dezom ter učinkovitejšimi motorji, dobil pa je tudi nadgrajene 
asistenčne in komunikacijske sisteme ter opcijske matrične 
led žaromete.
Tekmeci: BMW serija 5, mercedes razred E, lexus GS

Predstavljen: 2011 Kov. barva: 1290 EUR Usnj. oblaz.: 2540 EUR LED žarometa: 1940 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

1.8 TFSI 45.050 B/4 1798 140/190 320 7,9 233 5,9 138
3.0 TFSI quattro 66.480 B/6 2995 245/333 440 5,1 250 7,4 172
S6 101.030 B/8 3993 331/450 550 4,4 250 9,2 214
2.0 TDI ultra 44.630 D/4 1968 110/150 350 9,5 214 4,4 114
3.0 TDI quattro 62.380 D/6 2967 200/272 500 6,6 244 5,1 133

A6 avant
Medosna razdalja: 291 cm, D x Š x V: 494 x 187 x 146 cm, teža: 
1625-2035 kg, prtljažnik: 565/1680 litrov, rezervoar: 73 l,  
EuroNCAP: HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Karavanski A6 se ponaša z novim videzom in učinkovitejšimi 
motorji, v kabini prepriča s prestižem limuzinske izvedenke, 
pohvali pa se lahko še z velikimi in uporabnim prtljažnikom.

Tekmeci: BMW serija 5 touring, mercedes razred E karavan
Predstavljen: 2011 Kov. barva: 1290 EUR Usnj. oblaz.: 2540 EUR LED žarometa: 1940 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI 49.720 B/4 1984 185/252 370 6,9 250 6,0 140
3.0 TFSI quattro 69.220 B/6 2995 245/333 440 5,3 250 7,6 177
RS6 144.840 B/8 3993 412/560 700 3,9 250 9,6 223
2.0 TDI ultra 49.130 D/4 1968 140/190 400 8,7 226 4,6 119
3.0 TDI quattro 61.400 D/6 2967 160/218 500 6,8 234 5,3 138

A6 allroad
Medosna razdalja: 291 cm, D x Š x V: 494 x 190 x 147 cm, teža: 
1945-2030 kg, prtljažnik: 565/1680 litrov, rezervoar: 73 l,  
EuroNCAP: HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Allroad je ravno pravšnja kombinacija elegance, prostorne 
notranjosti in terenske prehodnosti. Vse skupaj zaokrožuje še 
dobra tehnika ter najsodobnejša oprema. 

Tekmeci: subaru outback, volvo XC70
Predstavljen: 2011 Kov. barva: 1290 EUR Navigacija: 3130 EUR Matrična LED žarometa: 2790 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

3.0 TFSI quattro 72.110 B/6 2995 245/333 440 5,8 250 8,0 185
3.0 TDI quattro 75.930 D/6 2967 235/320 650 5,5 250 6,5 172

A7 sportback
Medosna razdalja: 291 cm, D x Š x V: 497 x 191 x 142 cm, teža: 
1770-1860 kg, prtljažnik: 535/1390 litrov, rezervoar: 65 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Po velikosti se umešča med modela A6 in A8, zaradi petvratne 
zasnove pa ima neprimerno uporabnejši prtljažnik od svojih 
tekmecev. 

Tekmeci: mercedes razred CLS, BMW serija 6 gran coupe
Predstavljen: 2012 Kovinska barva: 1269 EUR Navig. sistem: 3244 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

3.0 TFSI quattro 74.730 B/6 2995 245/333 440 5,3 250 7,6 176
3.0 TDI quattro 72.280 D/6 2967 200/272 580 5,7 250 5,2 136

A8
Medosna razdalja: 299 cm, D x Š x V: 514 x 195 x 146 cm, teža: 
1835-1995 kg, prtljažnik: 510 l, rezervoar: 90 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Audijev najprestižnejši model je v veliki meri izdelan iz alumi-
nija in ima bogat nabor asistenčnih sistemov, ki lahko vozniku 
močno polepšajo življenje.   

Tekmeci: BMW serje 7, jaguar XJ, lexus LS, mercedes razred S
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 1600 EUR Ozvoč. B&O: 9625 EUR 21-palčna kolesa: 6442 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

6.3 FSI quattro 207.290 B/12 6301 368/500 625 4,6 250 11,3 264
3.0 TDI quattro 93.890 D/6 2967 193/262 580 5,9 250 5,9 155
4.2 TDI quattro 125.320 D/8 4134 283/385 850 4,7 250 7,4 194

Q3
Medosna razdalja: 260 cm, D x Š x V: 439 x 183 x 159 cm, teža: 
1450-1585 kg, prtljažnik: 460/1365 l, rezervoar: 64 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Španija.
Najmanjši iz serije Q se postavlja ob bok bavarskemu X1. 
Zaznamujeta ga kupejevsko spuščen zadnji del strehe v slogu 
malčka A1 in po večjih bratih povzet sprednji del. 

Tekmeci: BMW X1, mercedes GLA
Predstavljen: 2011 Kovinska barva: 790 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1950 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro sport 42.870 B/4 1984 162/220 350 6,4 233 6,7 154
2.0 TDI 32.630 D/4 1968 110/150 340 9,6 2,4 4,6 119
2.0 TDI quattro design 39.790 D/4 1968 135/184 380 7,9 219 5,3 139

Q5
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 463 x 188 x 165 cm, teža: 
1730-1865 kg, prtljažnik: 540/1560 l, rezervoar: 75 l,  EuroNCAP: 
HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.
Q5 med vse večjo skupino tekmecev izstopa po tem, da med 
vsemi ponuja največjo mero športnosti. O tehniki ne gre 
izgubljati besed.

Tekmeci: BMW X3, volvo XC60, mercedes GLC

Predstavljen: 2008 Kov. barva: 969 EUR Usnj. oblaz.: 2453 EUR Park. senz.: 491 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 47.600 B/4 1984 169/230 350 7,4 222 7,4 171
2.0 TDI quattro 41.280 D/4 1968 110/150 320 11 192 5,7 149
3.0 TDI quattro 59.710 D/6 2967 190/258 580 6,5 225 6,4 169

Q7
Medosna razdalja: 299 cm, D x Š x V: 505 x 197 x 174 cm, teža: 
1995-2045 kg, prtljažnik: 890/2075 l, rezervoar: 85 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Velikan med športnimi terenci je v drugi generaciji postal 
občutno lažji in bolj okreten. Na visokih nogah ponuja vse, kar 
zmore prestižna limuzina A8.

Tekmeci: BMW X5, volvo XC90, mercedes GLE, range rover sport
Predstavljen: 2015 Kov. barva: 1210 EUR 21-palčna aluminijasta platišča: 3421 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

3.0 TFSI quattro 76.670 B/6 2995 245/333 440 6,1 250 7,7 179
3.0 TDI quattro 70.610 D/6 2967 200/272 600 6,3 234 5,7 149

TT
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 418 x 183 x 135 cm, 
teža: 1305-1460 kg, prtljažnik: 305/712 litrov, rezervoar: 50 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Madžarska.
Audi TT tudi v svoji tretji generaciji ohranja bistvene lastnosti 
uživaškega športnega avtomobila, z novimi ostrejšimi linijami 
pa napoveduje oblikovne smernice prihodnje generacije 
audijev.  
Tekmeci: nissan 370Z, peugeot RCZR

Predstavljen: 2014 Kov. barva: 819 EUR 20-palčna platišča: 3335 EUR Usnj. oblaz.: 2175 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI 38.980 B/4 1984 169/230 370 6,0 250 5,9 137
2.0 TDI ultra 39.310 D/4 1968 135/184 380 7,1 241 4,2 110

TT roadster
Medosna razdalja: 251 cm, D x Š x V: 418 x 183 x 136 cm, teža: 
1395-1575 kg, prtljažnik: 280 litrov, rezervoar: 50 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Madžarska.
Audi TT roadster združuje vozniško uživaštvo kupejevske 
izvedbe, zahvaljujoč zložljivi platneni strehi pa zna pričarati 
tudi pristne užitke v vožnji zgoraj brez.  

Tekmeci: nissan 370Z
Predstavljen: 2014 Kov. barva: 819 EUR 20-palčna platišča: 3335 EUR Protivetrna zašč.: 532 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

2.0 TFSI quattro 45.950 B/4 1984 169/230 370 5,6 250 6,7 154
TTS 2.0 TFSI quattro 56.140 B/4 1984 228/310 380 5,2 250 7,3 169

BMW 

Serija 1
Medosna razdalja: 269 cm, D x Š x V: 433 x 177 x 142 cm, teža: 
1375-1590 kg, prtljažnik: 360/1200 litrov, rezervoar: 52 l, 
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Osnovni BMW-jev model je zvest svojim koreninam in se zana-
ša na dinamični vožnji naklonjeno zasnovo zadnjega pogona.

Tekmeci: audi A3, volvo V40, honda civic, VW golf, mercedes A
Predstavljen: 2011 Kovinska barva: 728 EUR Pet vrat: 750 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

116i 22.900 B/3 1499 80/109 180 10,9 195 5,3 123
118i 25.550 B/3 1499 100/136 220 8,5 210 5 116
116d 26.200 D/3 1496 85/116 270 10,3 200 4 104
118d 28.200 D/4 1995 110/150 320 8,3 212 4,1 109
120d 30.100 D/4 1995 140/190 400 7,1 228 4,1 108

Serija 2
Medosna razdalja: 269 cm, D x Š x V: 443 x 177 x 142 cm, teža: 
1425-1530 kg, prtljažnik: 390 litrov, rezervoar: 52 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Serija 2 je po imenu in klasični kupejevski zunanjosti 
nostalgičen pogled na slovite modele 02, pod kožo pa skriva 
najsodobnejšo bavarsko tehniko.
 
Tekmeci: audi A3, volvo V40, mercedes razred A

Predstavljen: 2013 Kov. barva: 689 EUR Paket M sport: 3341 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

220i 32.950 B/4 1997 135/184 270 7 235 6,1 142
M235i 51.100 B/6 2979 240/326 450 5 250 8,1 189
218d 31.450 D/4 1995 105/143 320 8,9 213 4,3 114
225d 39.450 D/4 1995 160/218 450 6,3 242 4,7 124

Serija 2 
cabrio

Medosna razdalja: 269 cm, D x Š x V: 443 x 177 x 141 cm, teža: 
1570-1745 kg, prtljažnik: 335 litrov, rezervoar: 52 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.

Najmanjši kabriolet v BMW-jevi ponudbi se nostalgično drži 
platnene strehe, ki se električno razpre ali pospravi v vsega 
20 sekundah.
 
Tekmeci: audi A3 cabriolet, opel cascada

Predstavljen: 2015 Kovinska barva: 728 EUR Usnjeno oblazinjenje: 1677 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

220i 37.850 B/4 1997 135/184 270 7,5 231 6,5 152
M235i 55.750 B/6 2979 240/326 450 5,2 250 8,5 199
218d 36.350 D/4 1995 105/143 320 8,9 208 4,3 114
225d 44.350 D/4 1995 160/218 450 6,4 235 4,6 121

Serija 2 
active tourer

Medosna razdalja: 267 cm, D x Š x V: 434 x 180 x 156 cm, teža: 
1395-1505 kg, prtljažnik: 468/1510 litrov, rezervoar: 51 l,  
EuroNCAP: HHHHH, država proizvodnje: Nemčija.

Serija 2 active tourer gre po stopinjah Mercedesovega razreda 
B in je znotraj svoje znamke prava posebnost zaradi pogona  
na sprednji par koles.
 
Tekmeci: mercedes razred B

Predstavljen: 2014 Kov. barva: 689 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

218i 27.500 B/4 1598 100/136 220 9,3 200 4,9 115
225i 37.750 B/4 1998 170/231 350 6,8 235 5,8 135
218d 29.650 D/4 1995 110/150 330 8,9 205 4,1 109

Serija 2 
gran tourer

Medosna razdalja: 278 cm, D x Š x V: 456 x 180 x 161 cm, teža: 
1470-1585 kg, prtljažnik: 645 litrov, rezervoar: 61 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.

Gran tourer je podaljšana in povišana različica serije 2 active 
tourer, ki sprejme do sedem potnikov. Kljub družinski narav-
nanosti je to eden izmed najbolj dinamičnih enoprostorcev 
na trgu. 
Tekmeci: citroën grand C4 picasso, ford grand C-max

Predstavljen: 2015 Kovinska barva: 689 EUR Usnj. oblaz.: 1660 EUR vzvratna kamera: 480 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

218i 28.800 B/3 1499 100/136 220 9,5 205 5,1 119
220i 31.750 B/4 1998 141/192 280 7,7 223 6,2 144
216d 29.400 D/3 1496 85/116 270 7,3 192 3,9 104
218d 30.950 D/4 1995 110/150 330 6,5 205 4,3 114
220d xDrive 37.550 D/4 1995 140/190 400 7,6 218 4,9 128

Serija 3
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 463 x 181 x 143 cm, teža: 
1475-1705 kg, prtljažnik: 480 l, rezervoar: 60 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Serija 3 je najštevilčnejši BMW-jev model, pri katerem hvalimo 
dobro tehniko, vzdolžno vgrajen motor in pogon na zadnji 
kolesi. 

Tekmeci: audi A4, volvo S60, honda accord, MB C, lexus IS
Predstavljen: 2011 Kov. barva: 939 EUR Navigacija: 1667 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

318i 32.600 B/3 1499 100/136 220 8,9 210 5,1 119
340i 54.250 B/6 2979 240/326 450 5,5 250 7,4 172
320d 39.700 D/4 1995 140/190 400 7,3 235 4 106

Serija 3 touring
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 463 x 181 x 143 cm, teža: 
1545-1775 kg, prtljažnik: 495/1500 l, rezervoar: 60 l,  EuroNCAP: 
/, država proizvodnje: Nemčija.
Ima vse, kar ponuja limuzinska trojka, obenem pa še dodatno 
priročnost večjega in bolj vsestransko uporabnega prtljažnika. 

Tekmeci: audi A4, volvo V60, honda accord, mercedes razred C
Predstavljen: 2012 Kov. barva: 939 EUR Navigacija: 1667 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

318i 34.150 B/3 1499 100/136 220 9,2 210 5,4 126
330i 43.350 B/4 1998 185/252 350 6 250 6,4 149
320d 41.250 D/4 1995 140/190 400 7,6 230 4,3 113

Serija 3 GT
Medosna razdalja: 292 cm, D x Š x V: 482 x 183 x 151 cm, teža: 
1615-1725 kg, prtljažnik: 520 l, rezervoar: 57 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Gran turismo serije 3 gre s to zanimivo karoserijsko različico 
po stopinjah večje petice. Tudi ta je odlična mešanica uporab-
nega enoprostorca in prestižne limuzine. 

Tekmeci: audi A5 sportback
Predstavljen: 2013 Kov. barva: 863 EUR Navigacija: 2455 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

335i 56.000 B/6 2979 225/306 400 5,7 250 8,1 188
318d 40.150 D/4 1995 105/143 320 9,7 210 4,5 119
320d 43.050 D/4 1995 135/184 380 8 230 4,9 129

Serija 4
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 464 x 183 x 136 cm, teža: 
1525-1655 kg, prtljažnik: 445 litrov, rezervoar: 60 l,  EuroNCAP: /, 
država proizvodnje: Nemčija.
Prvi predstavnik serije 4 je v resnici kupejevska različica serije 
3, le da je dobil novo ime. Postavlja se s športno nastrojenim 
videzom, ki ga več kot upravičuje z voznimi lastnostmi.

Tekmeci: audi A5, mercedes razred E coupe, renault laguna coupe
Predstavljen: 2013 Kovinska barva: 886 EUR M sport paket: 3.691 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

420i 41.850 B/4 1998 135/184 270 7,3 236 5,8 134
430i xDrive 54.350 B/4 1998 185/252 350 5,8 250 5,9 138
420d 44.950 D/4 1995 140/190 400 7,3 240 4,2 111

Serija 4 cabrio
Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 464 x 183 x 138 cm, 
teža: 1755-1815 kg, prtljažnik: 220/370 litrov, rezervoar: 57 l,  
EuroNCAP: /, država proizvodnje: Nemčija.
Kabriolet serije 4 je naslednik tovrstne serije 3 in se od bližnjih 
tekmecev še vedno razlikuje po trdi pomični strehi namesto 
platna.

Tekmeci: audi A5 cabriolet, mercedes razred E cabriolet
Predstavljen: 2014 Kovinska barva: 895 EUR Prilagodljivo M podvozje: 1173 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

420i 49.850 B/4 1998 135/184 270 8,2 230 6,2 145
430i xDrive 60.300 B/4 1998 185/252 350 6,4 250 6,4 149
420d 52.700 D/4 1995 140/190 400 8,1 235 4,8 127

Serija 4 
gran coupe

Medosna razdalja: 281 cm, D x Š x V: 464 x 183 x 139 cm, teža: 
1555-1650 kg, prtljažnik: 480 litrov, rezervoar: 60 l,  EuroN-
CAP: /, država proizvodnje: Nemčija.

Po sledeh serije 6 je tudi štirica dobila limuzinski kupe, ki 
sicer ima štiri vrata, a pred uporabnost postavlja privlačen 
športni videz.

Tekmeci: audi A5 sportback, volkswagen CC
Predstavljen: 2014 Kovinska barva: 895 EUR Prilagodljivo M podvozje: 1173 EUR

Model
Cena

€
Gorivo 
Valjev

Prost. 
ccm

Moč 
kW / KM

Navor 
(Nm)

Posp. 
0-100

Max 
km/h

Povp. 
poraba

CO2 
g / km

420i 42.400 B/4 1998 135/184 270 7,5 236 5,8 134
430i xDrive 54.750 B/4 1998 185/252 350 5,9 250 5,9 138
420d 45.400 D/4 1995 140/190 400 7,5 236 4,2 111
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Iz zakulisja: Vettlov izbruh

 FORMULA 1

Spopad generacij v F1
❱ Sebastian Ocon: "Max se je tako obnašal že v F3!"  ❱ FIA tolerira Verstapnov slog, dirkači 
– Verstapnove žrtve – pa so zgroženi

Z adnji dogodki na stezi v 
Mehiki med Verstapnom, 
Vettelom in Ricciardom so 

še dodatno prilili olja na ogenj, 
tam, kjer je že nekaj časa tlelo tako 
med vozniki F1 kot sodniki! Že 
prej so mladi vozniki, kot so Danil 
Kvyat, Carlos Sainz ali Max 
Verstapen, sloveli po svoji 
agresivni vožnji, toda zadnje 
spremembe so sodu izbile dno. Ko 
je nekoliko preveč agresivni Kvyat 
na Kitajskem in v Rusiji letos s 
serijo agresivnih nastopov 
poskušal najti prostor pod soncem 
– kar mu je odlično uspelo na 
Kitajskem, saj se je celo povzpel 
na oder za zmagovalce – pa je 
zaradi dveh zaporednih napak 
(zaletel se je Vettlu v 'rit'!) doživel 
najhujšo kazen v F1 do sedaj! Bil je 
ponižan in preseljen iz prve ekipe 
Red Bulla v drugorazredno Toro 
Rosso z grožnjo prekinitve 
pogodbe. 

Takoj ko je Verstapen dobil svojo 
priložnost v ta hip najboljšem 
dirkalniku F1 Red Bull (Mercedes 
je hitrejši, ker ima močnejši 
motor, a ima Red Bull boljšo 
šasijo, aerodinamiko in lego na 
stezi), pa so se problemi 
razbohotili. Max je naravno hiter, 
dovolj izkušen, a pri tem tudi 
precej grob in brezobziren. Vse to 
ne bi bilo nič posebnega, če se ne 
bi ponavljajo iz dirke v dirko in še 

posebej iz vsakega kritičnega 
dvoboja na stezi. Ni le brezhibno 
zmagal v Barceloni (in pri tem 
večkrat odbil vse napade Kimija 
Räikkönena), pač pa je tudi na 
nekaterih drugih dirkah zelo 
spretno in trdo onemogočil vse 
okoli sebe ali za sabo. To mu je še 
posebej slikovito uspelo v finalu 
dirke na Madžarskem (proti 
Vettlu), na startu v Belgiji (proti 
Vettlu) ali kasneje na dirki (znova 
proti Kimiju), v finalu na 
Japonskem (proti Hamiltonu) in 
na startu v Mehiki (proti 
Rosbergu). To so le bolj odmevne 
akcije v boju za prva mesta, ki so 
bile vse na meji dovoljenega. Max 
vse do napake v Mehiki za svoje 
trdo in celo grdo obnašanje nikoli 
ni bil kaznovan!

Mnogi, med njimi tudi številni 

dirkači, so verjeli, da ima 
Verstapen zaščito, tako s strani 
FIA kot samega Ecclestona! V tem 
času se je znotraj sveta F1 že razvil 
izraz "zaviranje po Verstapnovo" 
ali "Verstapnov stil vožnje". 
Čeprav pri zaviranju (za obrambo 
položaja) ni dovoljeno več 
spreminjati smeri vožnje, je Max 
to kršil več kot enkrat – in pri tem 
ostal nekaznovan, najsi je šlo za 
dvoboj z Rosbergom (v Kanadi), 
Hamiltonom (v Suzuki) ali 
Vettlom (v Mehiki).

Pri tem moramo mlademu 
Maxu priznati veliko spretnost: 
vedno do zadnjega centimetra 
izkoristi stezo, svoje obrambne 
poteze pa izpelje na skrajni meji 
mogočega, pri čemer se je (vsaj do 
sedaj) uspel izogniti kakšni večji 
nesreči! Tudi zaradi tega, ker je 
imel dirkalnik z najboljšo lego na 
stezi, a je imel proti sebi najboljše 
in najbolj izkušene dirkače, ki 
imajo v glavi drugačno celotno 
sliko dirke, zbirajo točke ali lovijo 
vsako priložnost na stezi – tudi če 
izgubijo kak dvoboj na zaviranju. 

Verstapnu vse to ni pomembno: 
vsak dvoboj je odločilen, saj sedaj 
ustvarja svoj slog vožnje in se bori 
za svoje mesto pod soncem. Toda 
med genialnostjo in 
učinkovitostjo ter brezobzirnostjo 
je praviloma tanka linija, ki pa si jo 
Max tolmači po svoje. Vodstvo 

Red Bulla ga zagovarja, FIA delno 
tolerira, delno pa miži, dirkači – 
Verstapnove žrtve – pa so 
zgroženi. Tudi med vitezi F1 velja 
'fair play', medsebojno 
spoštovanje in obzirnost na stezi 
– kljub vsem bojem na moč pri 
300 km/h, na startu, pri zaviranju 
ali prehitevanju. Takšnega, kot je 
bil Kvyat, so hitro s kaznijo (FIA 
in Red Bulla) spravili v red, toda 
pri Verstapnu očitno veljajo neki 
novi kriteriji.

Tudi vrhunski dirkači stare 
generacije, denimo Senna, 
Schumacher ali Hamilton, so si na 
podoben način utirali pot v F1, a 
jim vseeno niso tako pogosto 
gledali skozi prste. Se je svet F1 
spremenil? V hiper-tehnološki, 
hibridni in računalniško, digitalno 
in televizijsko nadzorovani panogi 

❝
Imam sporočilo za 
Charlieja Whitinga: 
"Fuck off!" (prevod 
Vettlovih besed 
verjetno ni 
potreben).

  Spopad 
za tretje 
mesto med 
Verstapnom 
in Vettlom v 
Mexico Cityju 
je sprožil 
polemiko o 
tem, koliko 
agresivnosti 
je dovoljeno 
v F1; nad 
obnašanjem 
Vettla je bil 
zaskrbljen 
tudi 
njegov šef 
Arrivabene 
(levo).
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FORMULA 1 

so boji postali zelo prefinjeni, 
taktični (z različnimi trdotami 
gum, zaporedjem menjav gum in 
celo prehitevanjem skozi bokse 
pri postankih), kljub stalni in 
napeti akciji na stezi pa se to pred 
TV kljub zelo visokim hitrostim 
ne opazi tako zlahka. 

Ravno groba prehitevanja, boji 
pri zaviranju ali spopadi na stezi 
so tisti, ki so svet F1 naredili znova 
privlačen. Se zato Verstapnu 
dovoli več kot ostalim? Je to postal 
novi standard dirk F1, ki ga stari 
dirkači še niso doumeli? Bo F1 
kmalu spet doživela serijo nesreč, 
ko se bodo vsi začeli obnašati tako 
kot Verstapen?

Med najhujšimi kritiki takih 
dvojnih pravil je prav Vettel, 
zadnja Verstapnova žrtev v 
Mehiki! Mladi Sebastian Ocon, 
sicer Maxov tekmec v F3, pravi: 
"Vse to ni nič novega, Max se je 

tako obnašal že v F3, pa nikogar ni 
motilo. Sedaj je to obnašanje le 
preselil v F1!" Hulkenberg po 
svoje pravi: "Max me ne moti, to je 
njegov slog, a tako se znajo 
obnašati vsi vrhunski dirkači, 
vprašanje je, komu to FIA dovoli!" 
Lauda je bil prvi navijač mladega 
Verstapna, a ga je po prvih grobih 
potezah hitro poslal k psihiatru! 
Ko je v Mexico Cityju na startu 
treščil v Rosberga, je Lauda spet 
zatrdil: "Ni prav, da se Max 
vmešava v boj za naslov prvaka 
med Rosbergom in Hamiltonom."

Prav mehiška dirka pa je izbila 
dno Sebastianu Vettlu, ki je z 
drugačno taktiko v zadnjih krogih 
ulovil Verstapna in ga celo prisilil 
v napako. Ko je Max sekal ovinek, 
pridobljene prednosti ni vrnil, 
zato ga je FIA kaznovala, a je 
upočasnil Vettla, da ga je lahko 
ulovil Ricciardo: "Max me nalašč 

zapira, stiska me v Daniela ..." je 
po radiu vpil Sebastian in ubranil 
napad Ricciarda, a je pri prehodu 
skozi cilj izgubil živce: "Imam 
sporočilo za Charlieja Whitinga: 
"Fuck off!" (prevod verjetno ni 
potreben ...). FIA je kaznovala 
Verstapna (prvič letos), pa tudi 
Vettla, ki se je kasneje osebno in 
pisno opravičil Whitingu in Todtu 
ter se izvlekel brez kazni, a je 
glasno opozoril na sporno 
dogajanje na stezi. Na koncu se je 
Verstapen spretno ogradil od 
svojih predhodnih spornih potez, 
obenem pa opozoril: "FIA ima 
dvojna merila: jaz sem bil 
kaznovan, ker sem sekal ovinek, 
Lewis pa je na startu naredil 
enako napako, a ostal 
nekaznovan!"

Bodo vse te obtožbe sprožile kak 
nov odziv – na stezi ali v uporabi 
pravil – ali pa bodo dirkači vzeli 

zadevo v svoje roke? FIA se sedaj 
vmešava v vsako nesrečo na stezi 
in včasih so kazni za napake 
primerne, a ne vedno! Na koncu je 
Ecclestone predlagal rešitev: "F1 
bi bila bolj zanimiva, če bi bilo več 
nesreč! Najbolje, da znova 
postavimo zidove ob robu steze: 
tako bo vsak za svojo napako takoj 
kaznovan!" 

V F1 ne poteka spopad le za vrh 
(med dvema dirkačema 'stare 
generacije'), ampak tudi za vsak 
meter na stezi med vsemi 
udeleženci. Seveda pa se mlada 
generacija lahko uveljavi le na 
račun starih asov, pri tem pa 
uporabljajo nadpovprečno 
agresivnost, kjer prednjači 
Verstapen. Morda ne gre le za 
spopad starih in mladih generacij, 
pač pa tudi starih in prihodnjih 
prvakov.  Veljko Jukič, foto: 
HBPress, Martin Candir in VJ

■•  BOJ MED RED BULLOM IN FERRARIJEM 
(na sliki zgoraj Max in Kimi) ne poteka le 

v točkovanju za SP in na dirkalni stezi, ampak 
tudi na področju financ. Ekipa, ki osvoji 2. 
mesto v točkovanju za SP, dobi kakšnih 20 
milijonov evrov premij več kot ekipa na 3. 
mestu. Tako Ferrari kot Red Bull sodita med 
bogate, tehnično in finančno odlično 
podkovane ekipe, a kljub temu milijoni v 
svetu F1 ne letijo po zraku, tako da je boj za 
vsako točko še kako dragocen. Max Verstapen 
postane pravi bik, ko vidi (Ferrarijevo) rdečo 
barvo, in standardni meri agresivnosti doda 
še nekaj več. Tako je po nesreči na startu v 
Belgiji, ko je udaril Vettla, padel na začelje, 
med dirko pa je tekmoval s Kimijem, a si je 
drznil pri polni hitrosti stopiti na zavoro in se 

tako maščevati Ferrariju (pa čeprav drugemu 
vozniku) za nesrečo na startu! Po Maxovem 
mnenju bi mu Vettel moral v prvem ovinku 
pustiti več prostora, tako pa je Sebastian (in 
Ferrari) uničil njegovo dirko. Za agresiven 
start in potezo 'brake test' (test zavor) 
tekmeca zadaj (Kimija) se je Max izvlekel 
nekaznovan (spodaj Charlie Whitting in 
Herbie Blash spremljata monitorje v vodstvu 
dirke). Ocon se spominja: "To je pogosto 
počel tudi v F3!" Vsekakor pa je Verstapen 
nesporen talent, a ima tudi zelo neugoden 
značaj, ki postane na stezi do vseh tekmecev 
prav strupen!

DVOBOJ ZA MILIJONE

  Nekdanja kolega in 
sodelavca pri Red 
Bullu, Sebastian Vettel 
in Daniel Ricciardo 
(levo), vedno znova 
tekmujeta – tudi 
sedaj, ko vozita za 
različni ekipi. Max 
Verstapen pa na stezi 
ne pozna prijateljev, 
a je do Ricciarda na 
zahtevo vodstva ekipe 
vendarle agresiven v 
mejah normalnega.

  Vsi stari prvaki so se že srečali z 
Verstapnovimi trdimi akcijami 
na stezi: Hamilton (zgoraj) mu ni 
prišel do živega v Suzuki, Vettel pa 
je že imel nekaj bližnjih srečanj na 
različnih stezah, a Verstapnovih 
navijačev to ne moti: po stezah 
vidimo vse več zastav in navijačev 
z Nizozemske (spodaj)!
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Znani za volanom: Trkaj

Naslednja številka izide v petek, 16. decembra 2016

KOLEDAR 
Vse avtomobilske novosti v letu 
2017  Kot je pri nas že v navadi, bomo 
tudi tokrat ob koncu starega in 
začetku novega leta pripravili pregled 
vseh najpomembnejših avtomobil-
skih novosti, ki bo v obliki celoletnega 
koledarja brezplačno priložen k 
naslednji številki. Po mesecih bodo 
predstavljeni vsi prihajajoči novi avtomobili; spoznajte, kateri bodo krojili 
avtomobilsko leto 2017.

VOZILI SMO
Škoda kodiaq  Škoda je s svojimi 
modeli v novem tisočletju dokazala, 
da sodi med najpomembnejše 
znamke v evropskem prostoru. To je 
potrdila zlasti s tretjo generacijo 
novodobne octavie in tretjo 
generacijo superba. Sedaj pa se jima 
pridružuje še prvi veliki SUV. Ta je na 
papirju obljubljal preverjeno 

koncernsko tehniko za motorje in izjemno prostornost, ki mu jo zagotavlja 
do zadnjega raztegnjena platforma MQB. O tem, ali bo lahko dane obljube 
tudi izpolnil, pa v prihodnji številki.

Toyota C-HR  Precej pozno je Toyota 
predstavila svoj kompaktni križanec, 
ki se bo ob bok postavil nissanu 
qashqaiju in ostali družbi. Pravijo, da 
bo kupce prepričeval predvsem z 
drzno oblikovano zunanjostjo, 
zagotovo pa bo veliko štelo tudi 
dejstvo, da bo na voljo enak hibridni 
pogon kot v priusu. Kaj vse bodo 
lahko v tem hitro rastočem in zelo konkurenčnem razredu kupci pričakova-
li od toyote C-HR, pa prihodnjič.

■•  OPLOVA NAPOVED 
kompaktnega novega 

križanca crossland X se lepo 
ujema z našo deset let staro 
naslovnico, na kateri je bila 
takrat povsem nova antara. To je 
tisti model, na katerega so 
Nemci pred kratkim z veseljem 
pozabili, saj se v družbi tekmecev 
nikakor ni dobro znašel. Le 
upamo lahko, da so se iz 
preteklih 'izkušenj' kaj naučili …
Pred desetimi leti je bilo iz več 
razlogov zelo zanimivo tudi ob 
koncu sezone formule 1. Takrat 
se je Michael Schumacher prvič 
upokojil, prav tako prvič pa se je 
namesto njega ekipi Ferrarija 
pridružil Kimi Räikkönen, ki je že 
v prvi sezoni z njimi osvojil 

naslov svetovnega prvaka. Leta 
2010 so ga Italijani, kljub veliki 
odškodnini, neslavno odpustili, 
le štiri leta kasneje pa so zanj 
zopet bogato plačali.

    PRED DESETIMI LETI 
    (AF88 – december 2006)

www.avto-fokus.si

''Nimam za bencin, ampak mam nov avto, doma me žena tepe, 
ampak mam nov avto, ubistvu spim na tleh, ampak mam 
nov avto …'' pravi slovenski raper Trkaj v najnovejši pesmi in 
videospotu 'Nov avto'. Že več kot desetletje nas navdušuje s 
svojimi rimami, je strasten popotnik in diplomirani teolog. 

Jaz imam Nov avto!

Trenutno predstavljaš pesem 'Nov avto', ki je nekakšna parodija na 
stereotipno slovensko težnjo po novem avtomobilu. Od kod ideja?
Ideja se mi je porodila neko nedeljo, ko sem pri hiši v Škofji Loki videl moža, ki je 
pred garažo čistil avto. Fasciniral me je, začel sem razmišljati in rekel, da moram naš 
odnos do avtomobila (kot največjo slovensko ljubezen) prikazati še v pesmi.

V videospotu je poleg tebe glavna zvezda volkswagen amarok. Zakaj si 
se odločil, da bo ravno ta model predstavljal tipičnega Slovenca?
Ker združuje oboje, kar je Slovenija – po eni strani smo močno urbani, vsaj v misel-
nosti smo se vedno približevali meščanskim tokovom, čim pa se zapelješ malo ven 
iz mesta, že udarja ruralnost. Z amarokom pa si frajer na vasi in v mestu.

Kdo te je naučil voziti in v katerem avtomobilu?
Avtošola Vezi. Mislim, da je bil peugeot 206, še pred tem pa starša.

Kateri avtomobil voziš trenutno?
Družinski citroën C4, da gremo s hčerko in psom lahko vsi naokrog.

Kako bi tvoj slog vožnje primerjal s tvojim poklicem?
Brzina in veščina, vse se rima, če je zima, pade klima, prtisnem na gas, da na zice 
me zalima :) 

Če bi za en dan postal prometni minister, kaj bi spremenil?
Opozarjal bi na manjšo uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Primerjal bi, koliko 
ljudi so ubili teroristi in koliko jih je umrlo v avtomobilskih nesrečah. Potem pa bi 
akcijo promoviral s sloganom: ''Največji terorist je na zaslonu, pazi na cesti.''

Najbolj zanimiva stvar, ki si jo doživel v avtomobilu?
Veliko je bilo smeha, zaletel sem se, prespal v njem, imel intimne trenutke, skratka, 
avtomobil je vsestransko uporaben :)

Kakšna je tvoja zbirka prometnih prekrškov?
Prehitra vožnja, uporaba telefona, vožnja z neregistriranim avtomobilom, prometna 
nesreča ...

Koga bi na sovoznikovem sedežu vzel na pot okoli sveta?
Nekoga, da se z njim zabavam in sva lahko skupaj kreativna. Predvsem pa, da si 
dopustiva biti vse, kar sva lahko. 

Kateri vozniki so boljši – moški ali ženske?
Moški.

Ali rapaš tudi v avtomobilu?
Tudi rapam, ja, diktafon naštimam na 'on' in gremo, če pa kaka dobra rima pade, še 
pohupam :) 

Katja Šadl, foto: Matic Veber
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