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Veliko prelitega črnila in veliko spregovorjenih 
besed o tem, kdo je zaslužen za zmago. Ali stroj 
ali mož? Pri MotoGP-ju je očitno. Zmagovalec 
je človek. Če analiziramo kvaliteto Honde, 
Ducatija, Yamahe, Suzukija in Aprilije vidimo, 
da je bil v začetku sezone še najhitrejši Ducati, 
med sezono je zablestel Suzuki, na koncu 
pa je najhitrejša postala Yamaha. Seveda je 
Honda hitra, toda drugi človek uradne ekipe 
Jorge Lorenzo se pelje na repu, Cal Crutchlow 
pa se v identičnem tovarniškem motorju 
v privatni oskrbi vrti okrog 6. mesta, z malo 
sreče mu uspe tudi na stopničke. A zmaguje 
vedno Marc Márquez. Mladi mož iz Španske 
Cervere je trenutno nepremagljiv. Ovinke 
polaga z več kot 60-stopinjskim kotom in 
drsi po asfaltu s kolenom in komolcem. 
Konkurenta je dobil v Yamahinemu rookiju, 
Fabiju Quartararoju. Toda 26-letni 5-kratni 
svetovni prvak Márquez se ne bo dal tako 
hitro in bo še kar nekaj časa glavni favorit za 
osvojitev prestižne krone. To pa ne moremo 
več trditi za najbolj popularnega jezdeca 
hitrega cirkusa, Italijana Valentina Rossija, ki se 
bo najbrž moral upokojiti ali presedlati med 
avtomobiliste, kljub temu da na kakšni dirki 
povede in razveseli najbolj številne navijače 
v motociklističnem športu. Pri avtomobilih je 
drugače. Tam zmaguje stroj, zato je Mercedes 
6-kratni zaporedni svetovni prvak. Lewis 
Hamilton in Valtteri Bottas sta skoraj enako 
hitra, za nianso je hitrejši Britanec. Če bi ga 
dali nazaj v moštvo McLaren, ne bi bil več 
svetovni prvak. V Formuli šteje avtomobil. Ni 
pa prvak vedno najbolj popularen, prav tako 
kot pri motociklistih, kjer je Rossi absolutna 
zvezda, je v F1 še vedno najbolj popularen 
Kimi-Matias Räikkönen. Seveda bi mu bilo 
prijetno, da bi lahko podpisal za Mercedes 
in tako osvojil kakšno zmago ali celo 
prvenstvo. Zdaj, ko je v drugorazredni Alfi, 
mu ni namenjeno nič drugega kot boriti se 
za sredino razvrstitve in se nadejati čudežne 
pogodbe!

Matjaž Tomlje
Mož je zmagovalec
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Na ceste je zapeljala že 8. generacija oziroma prenovljena 
različica najuspešnejšega avtomobila srednjega razreda. 
To ni nihče drug kot VW-jev Passat, ki beleži že preko 30 
milijonov prodanih primerkov.
Passat je 4. najbolje prodajani model znamke 
Volkswagen, a je izjemno pomemben, saj je prisoten na 
vseh svetovnih trgih. Izjemno popularen je tudi pri nas, 
slovenski očetje ga namreč obožujejo in je v karavanski 
različici eden izmed najbolj pogostih in zaželenih 
karavanov na naših cestah. V prenovljeni različici so 
zunanji videz še dodatno izpilili z novim prednjim in 
zadnjim odbijačem, posodobili so mrežo hladilnika in na 
sredino zadka dodali širok napis Passat. Seveda so novi 
tudi LED žarometi, tako spredaj kot zadaj, na voljo so tri 
nove barve karoserije in nova alu platišča dimenzij 17,18 
in 19 palcev.
Kupci bodo lahko izbirali med dvema paketoma opreme, 
in sicer osnovnim Business in bolje opremljenim 
Elegance. Oba paketa je mogoče dodatno nadgraditi z 
opremo iz ponudbe R-Line, vzporedno s temi modeli 
pa bo na voljo tudi terensko naravnani model Alltrack s 
serijskim štirikolesnim pogonom, s terenskimi oblogami 
in z višjim odmikom od tal.
Na področju motorizacije se na novo predstavlja 2,0-litrski 
TDI z močjo 150 KM, štirivaljnik bo na dizelski strani na 
voljo še v 120-, 190- oziroma v 240-konjski različici. Nabor 
bencinskih motorjev vključuje tri agregate TSI, in sicer z 
močjo 150, 190 oziroma 272 KM. Prenovljeni Passat bo na 
voljo tudi v hibridni različici GTE, ki se s prenovo ponaša 
z bistveno večjim dosegom. Baterija ima namreč 31 % 
večjo kapaciteto in omogoča kar 55 kilometrov dometa 
na čisto elektriko.
V kabini je prva opazna sprememba ta, da v sredini 
armaturke ni več analogne ure, temveč so tja 
namestili stikalo za vse štiri smernike in napis Passat. 

V notranjosti so posodobili tudi okrasne elemente, 
na novo so oblikovali vratne obloge, dodali nove 
barve oblazinjenja, popolnoma nov je volanski obroč, 
posodobljen je še opcijski aktivno-informacijski zaslon. 
Vozilo ima vgrajen tudi sprejemnik NFC, kar pomeni, 
da lahko voznik za odklep, zaklep in zagon vozila 
uporablja kar svoj mobilni telefon in mu zato ni treba 
s seboj nositi fizičnega ključa. Med novejšo tehniko je 
vredno izpostaviti še sistem Travel Assist, ki omogoča 
Passatu delno avtomatizirano vožnjo do hitrosti 210 
km/h.
Cene se začnejo pri slabih 30 tisočakih za osnovno 
različico z vstopnim motorjem in se po ceniku lahko 
dvignejo preko 40 tisočakov. Karavanska različica, 
ki v prtljažniku nudi kar 650 litrov prostornine, je od 
limuzine dražja za 1.500 evrov.

Volkswagen Passat
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4. in zadnji predstavnik družine Ceed sliši na ime XCeed. Gre za 
urbanega mestnega križanca, ki se po velikosti in tudi ceni uvršča 
med Ceeda in večjega SUV-ja Sportagea.
Dimenzijsko je XCeed 85 milimetrov daljši od klasičnega 
petvratnega Ceeda, 26 milimetrov širši in tudi višji, odmik od 
tal pa znaša 18,4 centimetre. Seveda XCeeda ne bo težko ločiti 
od drugih modelov, saj se od njih izrazito razlikuje po plastičnih 
terenskih zaščitah, širokih bokih in kupejevsko zašiljenemu zadku 
s strmo spuščajočo se streho. Na zadku je tudi izrazit okrasni 
difuzor z dvema umetnima zaključkoma izpušnih cevi. Kljub 
terenskemu videzu in višjemu odmiku od tal, XCeed ni na voljo 
s štirikolesnim pogonom. Sicer že serijski paket prinaša veliko 
opreme, med drugim tudi polne LED žaromete. Paketi opreme so 
trije: LX Joy, EX Way in EX Stream. Na voljo je kar 12 karoserijskih 
barv, med njimi tudi posebna rumena, ki je rezervirana izključno 
za model XCeed.
Notranjost je praktično povzeta iz preostalih predstavnikov družine 
Ceed, z izjemo opcijskih digitalnih merilnikov, ki so pri XCeedu 
na voljo premierno, ter izpopolnjenega in posodobljenega 
osrednjega ekrana v velikosti 10,25 palca, ki je sedaj lepše in 
globlje integriran v armaturno ploščo. Na voljo je tudi poseben 
barvni paket, ki v notranjosti prinaša rumene okrasne elemente. 
XCeed se lahko pohvali s 420-litrskim prtljažnikom, kar je dobrih 
30 več, kot jih nudi petvratni Ceed. Prtljažna vrata se lahko zapirajo 
elektronsko, prav tako je opcijsko na voljo deljiva zadnja klop v 
razmerju 40:20:40.
V ponudbi bodo tako bencinski kot dizelski motorji. Na bencinski 
strani predstavlja vstopni motor litrski trivaljnik T-GDi z močjo 120 
KM, sledi mu 1,4-litrski TGDi s 140 KM, kasneje pa bo ponudbo 
dopolnil še 1,6-litrski turbobencinar z 204 KM. Na dizelski strani pa 
je že poznani 1,6-litrski CRDi v dveh konfiguracijah, in sicer v 116- in 
136-konjski. Vsi motorji so serijsko sparjeni z ročnim 6-stopenjskim 
menjalnikom, prav vse, z izjemo najšibkejšega bencinarja, pa je 
mogoče skombinirati s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom 
DCT. Cene se začnejo pri 18 tisočakih.

DOMAČE NOVOSTI

Kia XCeed
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S svojim tretjim, najmanjšim križancem, ki sliši na ime 
Kamiq, Škoda vstopa v najhitreje rastoči segment A0 
SUV, kjer do sedaj ni imela svojega predstavnika.
Oblikovno ima kar nekaj svojih posebnosti, po katerih 
ga bo mogoče ločiti od večjega Karoqa in Kodiaqa. Na 
prednjem delu so to predvsem razdeljeni LED žarometi, 
pri čemer zgornji del služi dnevni LED osvetlitvi, spodnji 
pa polnim zasenčenim žarometom. LED žaromete 
najdemo tudi na zadku, kjer po novem izstopa napis 
Škoda na sredini zadka, ki zamenjuje klasični znamkin 
logotip.
Notranjost novega Kamiqa je zelo podobna tisti v novi 
Scali, kjer je osrednji ekran v velikosti do 9,2 palcev 
postavljen nekoliko višje. Na voljo so seveda tudi 
ambientalna osvetlitev, okrasni elementi, kontrastni 
šivi in drugi detajli. Opcijsko si je v Kamiqu mogoče 
omisliti digitalne merilnike v velikosti 10,25 palca in 
poseben paket Dynamic, ki prinaša športne sedeže, 
športni usnjen volan, alu stopalke in strop, oblečen v 
črno tkanino.
Kamiq se lahko pohvali tudi z največjim prtljažnikom 
v razredu, ta vase sprejme solidnih 400 litrov. S 
preoblikovano notranjostjo in pametno odmerjenimi 
predali so uspeli pri Škodi zagotoviti za 26 litrov 
uporabnih shranjevalnih prostorov po kabini.
V ponudbi so trije bencinski motorji s prostornino 1,0 
oziroma 1,5 litra, in sicer v razponu moči od 70 do 
110 kW. Dizel je eden – 1.6 TDI motor s 85 kW. 4X4 
pogona v ponudbi ne bo, ker Kamiq sloni na najmanjši 
platformi MBQ in slednja ni kompatibilna s štirikolesnim 
pogonom.
Pri slovenskem uvozniku si nadejajo, da bodo prodali 
700 vozil v polnem letu, a če bi tovarna lahko zagotovila 
zadostno število avtomobilov, pa ocenjujejo, da bi na 
ceste lahko spravili kar 1.200 Kamiqov.

Škoda Kamiq
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Hyundai s Kono žanje prodajne uspehe, zato je logično, 
da poleg klasične in električne različice ponudbo 
razširijo še s hibridno inačico Kone, ki je že na voljo tudi 
pri nas.
Oblikovno je hibrid veliko bližje klasični kot električni 
Koni. Razlikovati jo bo mogoče po posebnih platiščih 
v velikosti od 16 do 18 palcev in po napisu »hybrid« na 
zadku. V notranjosti je sprememb nekoliko več, med 
njimi sta največji posodobljena grafika merilnikov in 
večji, 10,25-palčni osrednji zaslon.
Kona Hybrid v notranjosti prinaša tudi posebno črno-
belo barvno kombinacijo okrasnih elementov in 
oblazinjenja. Poleg slednje so na voljo še trije drugi 
barvni paketi: Lime, Red in Orange. Sicer so nivoji 
opreme štirje, Trend, Style, Premium in Impression, ki so 
v osnovi bolje založeni kot pri običajni Koni.
Kono Hybrid poganja 1,6-litrski atmosferski štirivaljnik z 
močjo 105 KM v kombinaciji z električnim motorjem, 
ki prispeva še 43,5 KM. Elektriko zagotavlja litij-ionska 
baterija s kapaciceto 1,56 kWh, pogonski sklop pa 
tako skupaj razvija 141 KM sistemske moči. Moč se 
prenaša samo na prednji kolesi preko šeststopenjskega 
robotiziranega menjalnika DCT.
Cene se začnejo pri 24.990 evrih, v povprečju pa je 
hibridna različica ob običajne dražja za dva tisočaka. 
Hyundai kupcem na vse cene ponuja tudi 2.000 evrov 
popusta oziroma eko subvencije.

Hyundai Kona Hybrid

Foto: Gašper Miš
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BMW 1, 3 Touring in 330e

Pri BMW-ju so za letošnjo jesen predstavili tri novosti, 
in sicer novo generacijo serije 1, serijo 3 v karavanski 
različici in limuzinskega priključnega hibrida z oznako 
330e.
Bavarski vstopni model je zaživel pred 15 leti in so 
ga do danes prodali v 1,3 milijona primerkih. Letos 
smo spoznali 3. generacijo premijskega potovalnika 
kompaktnega razreda, katerega ključna sprememba je 
vpeljava znamkine nove arhitekture za prednji pogon, 
s čimer serija 1 prvič ne bo gnana na zadnji kolesni par. 
Novo platformo so BMW-jevci izpopolnjevali dolgih 
pet let in rezultat je po njihovih besedah odličnost 
dinamike in agilnosti, ki postavlja nove standarde v 
segmentu. Arhitektura je omogočila tudi drugo večjo 
spremembo – znatno povečavo prostora v kabini z 
minimalnimi spremembami zunanjih dimenzij, ki jo 
bodo občutili predvsem potniki na zadnjih sedežih. 
Serijo 1, ki bo na voljo zgolj kot petvratni model, so 
pravzaprav skrajšali za pet milimetrov, ob tem pa so 
jo razširili za 34 in povišali za 13 milimetrov. Novo 

telesce si je zaslužilo svež obraz s povečanimi in 
z impozantnejšimi ledvičkami, ki so prvič pri tem 
modelu povezane. Premierno bo na voljo električna 
panoramska streha, ki bo v prenovljen interier spustila 
veliko naravne svetlobe in s tem pripomogla k 
dobremu počutju. Kot smo navajeni pri Bavarcih, so 
umestili le izredno kakovostne materiale in vpeljali 
svoj nov informativno-zabavni sistem, ki ga sestavljajo 
10,25-palčni osrednji zaslon in digitalni merilniki enake 
velikosti. Ob lansiranju bodo pri BMW-ju ponudili tri 
dizelske in dva bencinska motorja, ki razvijajo od 116 
KM v različici 116d do 306 konjičkov v M135i xDrive, ki 
predstavlja vrh ponudbe. 
Druga BMW-jeva slovenska premiera je bila šesta 
generacija priljubljenega karavana serije 3, ki se je kot 
petvratna limuzina občutno povečala; v primerjavi 
s predhodnikom, ki so ga prodali v pol milijona 
primerkih, je osveženi avtomobil zrasel v vse smeri, 
izmed česar bo 41 milimetrov daljša medosna razdalja 
poskrbela za več udobja v notranjosti. Oblikovno 

DOMAČE NOVOSTI

gledano Bavarci tople vode niso odkrivali, 
ampak so le prenesli nov dizajn limuzine 
na karavansko telesce, ki je pridobilo 
še bolj ostre linije in napete površine, 
maski so medtem nadeli nov par svetil z 
rahlo prirezo spodaj in razširili ledvički, 
veliko več svežine pa prinaša zadnji 
del z bolj vitkimi lučmi. Tudi Touring 
inačica serije 3 je prejela novo premijsko 
notranjost, ki prinaša povsem digitaliziran 
in na voznika osredotočen kokpit, kjer so 
eliminirali mnoge gumbe, predrugačili 
zračnike in osrednji zaslon mnogo bolj 
elegantno vkomponirali v armaturo. Tako 
je največja razlika v primerjavi z limuzino 
večja prostornost; poleg radodarno 
odmerjenega mesta za ramena in nad 
glavo je s 500 litri precej velik tudi prtljažnik, 
ki ga je ob elektronskem podrtju sedežev 
mogoče povečati za trikrat. Njegovo 
uporabnost so pri BMW-ju še potencirali 
z ločenim odpiranjem zadnjega okna, 
opcijo prostoročnega odpiranja in 
zapiranja prtljažnika ter posebnih tirnic, 
ki skrbijo, da prtljaga med potjo ostane 
na svojem mestu; to novost karavanska 
trojka v segmentu nudi ekskluzivno. Poleg 
karavana, ki ga je javnost prvič ugledala 
pred 32 leti, smo spoznali še priključnega 
hibrida 330e, ki lahko po novem zgolj na 
elektriko prevozi do 60 kilometrov.

Foto: Matjaž Očko
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V soboto, 5. in v nedeljo, 6. oktobra, je v Milanu potekalo največje uradno srečanje Abarth v zgodovini, katerega se je 
udeležilo več kot 5.000 privržencev znamke škorpijona in preko 3.000 Abarthovih vozil, ki so sodelovali pri 3.500 testnih 
vožnjah. Dvodnevni dogodek, poln adrenalina in zabave, je gostil svetovno premiero novega modela Abarth 695 70° 
Anniversario, ki se poklanja 70-letnici italijanskega proizvajalca. Drzna izdaja, ki bo zaživela v zgolj 1.949 primerkih, je bila 
s svojim vpadljivim spojlerjem in z zeleno dirkaško obleko nesporna zvezda dogodka.

Letošnja raziskava Best Global Brands, ki ocenjuje vrednost blagovnih znamk glede na finančno uspešnost znamkinih 
izdelkov oziroma storitev, vlogo znamke v postopku odločanja o nakupu in moč znamke z namenom zagotavljanja 
prihodnjih prihodkov podjetja, je Mercedes-Benz ponovno izbrala kot najbolj vredno znamko luksuznih avtomobilov na 
svetu. Mercedes-Benz se je letos zopet povzpel na 8. mesto lestvice, s čimer je postal edina evropska blagovna znamka 
v najboljši deseterici.

Najbolj vredna znamka luksuznih avtov

ZANIMIVOSTI

Ameriško-italijanski avtomobilski proizvajalec Fiat Chrysler in francoska skupina PSA sta 31. oktobra sporočila, da se 
bosta združila. Novo podjetje bo zajemalo znamke Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, 
Opel, Peugeot in Vauxhall. V skupni družbi, ki bo imela sedež na Nizozemskem, bosta imeli podjetji vsaka po 50-odstotni 
lastniški delež, skupaj pa bosta s 8,7 milijona  proizvedenimi vozili predstavljali četrtega največjega proizvajalca 
avtomobilov na svetu, za Volskswagnom, Renault-Nissanom in Toyoto. V skupni izjavi obeh družb so zapisali, da naj bi 
letno ustvarili približno 11 milijard evrov dobička iz poslovanja. Družbi bosta z združitvijo znatno privarčevali pri razvoju 
novih, prihajajočih električnih platform; letne prihranke ocenjujejo na 3,7 milijarde evrov.

Združitev Fiat Chrysler in PSA
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Petrol in Pivovarna Laško Union

Trajnostni razvoj in skrb za okolje, v katerem živimo, sta smernici, ki sta zapisani globoko v poslanstvo Petrola in Pivovarne 
Laško Union. Ambiciozni podjetji sta našli skupni jezik v zelenih rešitvah. Na parkirišču Pivovarne Union v Ljubljani sta 
slavnostno predstavili novi, »0,0« vozni park družbe Pivovarna Laško Union, v sklopu katerega bodo zaposleni odslej 
deležni čistejše »energije za službene poti«. Petrol je namreč postal pomemben ponudnik flot energijsko čistih električnih 
vozil. Trajnostni razvoj je prioriteta obeh podjetij, ki se zavedata svojega okoljskega odtisa v družbi, kot tudi njenih 
vodilnih, ki so se predstavitve udeležili: iz Petrola bivši član uprave mag. Rok Vodnik, vodja mobilnosti Miha Rihtar in 
direktor komerciale Robert Bizjak, iz strani Pivovarne Laško Union pa glavni direktor Zooullis Mina s svojo vodilno ekipo.
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Volvo XC40 Recharge

Audi A8 L 60 TFSI e quattro

Audi bo s svojim najprestižnejšim modelom A8, ki v četrti generaciji predstavlja nov oblikovalski jezik, napreden, na dotik 
občutljiv sistem in možnosti avtonomne vožnje, kupcem prvič nudil električno vožnjo v luksuznem razredu. Zmogljiv 
priključno-hibridni sistem, ki ga sestavljata 3,0-litrski šestvaljni bencinar in elektromotor s skupno 335 konjskimi močmi, 
namreč omogoča, da se razdalje do 46 kilometrov pokrijejo le z električnim pogonom, kar večino vsakodnevnih voženj 
spremeni v skoraj neslišna potovanja brez emisij. Kot razkriva ime A8 L 60 TFSI e quattro, bo elektrificiran pogon ob 
lansiranju letošnjo jesen na voljo zgolj v podaljšani verziji Audijeve poslovne limuzine, ki v dolžino meri 5,3 metra, toda 
nekaj tednov kasneje se ji bo pridružil še brat s klasično medosno razdaljo.

NOVOSTI

Septembra je po več kot štirih letih raziskav in razvoja ter mesecih ugibanj in špekulacij Porsche dokončno razkril svojo 
100% električno vozilo, športno limuzino z imenom Taycan. Takrat smo spoznali prva predstavnika nove modelne družine, 
različici Turbo in Turbo S, ki predstavljata vrh Porschejeve električne zmogljivosti in se hkrati uvrščata med znamkine 
najmočnejše serijske modele v trenutni prodajni paleti. Štirikolesno gnana izvedenka Turbo S s funkcijo »overboost« in 
programom »Launch Control« namreč razvija zajetnih 761 konjskih moči, ki v sodelovanju s posebnim dvostopenjskim 
menjalnikom omogočajo izstrelitev iz 0 do 100 km/h v zgolj 2,8 sekunde. Prestižni proizvajalec iz Stuttgarta pa sedaj 
predstavlja še vstopno varianto, ki se imenuje Taycan 4S. Ta bo na voljo z dvema velikostima baterije, od katerih šibkejša 
razvija 522, močnejša pa 563 konjskih moči.

Porsche Taycan 4S

BMW-jevi modelni družini serije 2 se pridružuje čisto nova različica Gran Coupe, ki bo kot premium kompaktni štirivratni 
kupe konkurirala predvsem uspešnemu Mercedesovemu CLA-ju. Bavarski recept za uspeh iz višjih segmentov vozil se 
tako seli na serijo 2, ki je prejela že poznano razpotegnjeno silhueto, elegantna okna brez okvirjev in ožja svetila na zadku, 
ki se zarezujejo v črno pasico, ki obkroža logotip belo-modrega propelerja. Avtomobil v dolžino meri 4.526 milimetrov, 
v širino 1.800 in v višino 1.420 milimetrov, toda kljub nizkemu, športnemu izgledu pri BMW-ju obljubljajo prostorno 
notranjost in radodaren prtljažnik. Kot nakazuje dinamična podoba, želi nova serija 2 Gran Coupe postati najbolj vozniško 
izpopolnjen predstavnik svojega razreda, kar mu bo morda v športni preobleki M235i tudi uspelo. Za začetno ceno 
51.900 evrov bodo kupci prejeli štirikolesni pogon xDrive, zavore M Sport in 8-stopenjski menjalnik Steptronic Sport. 

BMW serije 2 Gran Coupe
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Pri Volvu so lansirali svojega prvega 100% električnega predstavnika. Ta je baziran na najmanjšem modelu prestižne 
skandinavske SUV palete, ki sliši na ime XC40. Gre za prodajno uspešnico, ki je bila v preteklosti med drugim okronana z 
laskavim nazivom evropski avto leta. V novi različici Recharge predstavlja pomemben mejnik za švedskega proizvajalca, 
saj poleg tega, da predstavlja vstop v svet električnih vozil, uvaja tudi nov sistem infotainment. Kompaktni električni SUV 
bo sedel na platformi CMA, poganjal pa ga bo električni motor z močjo 408 KM in z dosegom 400 km (glede na cikel 
WLTP), pri čemer naj bi bilo baterijo mogoče do 80 odstotkov napolniti v le 40 minutah. 



Kolekcija oblačil Porsche Design x Puma 

Moške, ki so radi v stilu tudi ob športnem 
udejstvovanju, bo navdušila nova skupna 
kolekcija oblikovalske firme Porsche Design in 
ustvarjalca športnih oblačil in obutve Puma. 
Pri oblikovanju linije jesen/zima 2019 je kot 
vodilo služila energija svetovnih metropol in 
dinamičnost urbanih posameznikov. Zanje so 
ustvarili estetsko dovršeno kolekcijo, ki združuje 
brezčasen dizajn Porscheja in dolgoletno znanje 
Pume pri oblikovanju lahkih in dihajočih kosov. 
Premijske kose za trening in prosti čas, ki lahko 
modernega moškega spremljajo na vsakem 
koraku, opredeljujejo izčiščene linije, inovativni 
tekstili in funkcionalno oblikovanje.

Kolekcija obutve Santoni 
for AMG

Proizvajalec športnih vozil iz 
Affalterbacha se je s kreatorjem 
ekskluzivne obutve Santoni združil 
pred skoraj dvema desetletjema, da 
bi svojim strankam ponudil luksuzne 
superge za sproščen vsakdan kot tudi 
prave dirkaške čevlje, certificirane 
s strani organizacije FIA. Pri AMG-ju 
so italijanskega oblikovalca izbrali 
zaradi dolge tradicije, ročne izdelave 
in petične pozornosti do detajlov. 
Te značilnosti so v ospredju tudi pri 
najnovejši kolekciji, ki izraža športno 
ležernost. Iz vrhunskih materialov 
so ustvarili sofisticirana, a moderna 
obuvala, s katerimi ciljajo na mlade 
po letih ali po srcu.
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Kozmetika Lamborghini Men’s Code

Poleg tega da manufaktura Automobili Lamborghini ustvarja ene 
najbolj poželjivih vozil na našem planetu, se uveljavlja tudi kot 
pomemben akter na področju izdelkov luksuznega življenjskega 
stila. Svoje lovke sedaj steguje še na področje prestižne kozmetike za 
moške, kjer prav tako sledi svojemu vodilu tehnološke izpopolnjenosti. 
S pomočjo naravnih izvlečkov so švicarski strokovnjaki pod blagovno 
znamko Lamborghini ustvarili kolekcijo petih kozmetičnih izdelkov 
Men’s Code, ki bo zadovoljila potrebe po negi sodobnega moškega.

VOZNIKOVI MODNI DODATKI

OGLAS
hyundai

“Za mene je 
Kona najbokša!“
Nika Zorjan vozi Kono.

Kona Electric
Kona 
že za 150 € /mesec

Nova 
Kona Hybrid

Tucson
že za 170 € /mesec

i30
že za 120 € /mesec

Hyundai SUV. Št. 1 v kakovosti po mnenju Slovencev!

HYUNDAI i30 1,4 Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai i30 1.4 Trend:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.580 • lastna udeležba (polog): € 4.500,00 • znesek financiranja: € 10.080,00 • število obrokov: 84 
• mesečni obrok: € 120,00 • stroški odobritve: € 145,80  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.225,80 • letna obrestna mera: 0,00%, - fiks-na • efektivna obrestna mera: 0,413 % na dan 26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena 
leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o.. / HYUNDAI TUCSON 1,6 GDi Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai Tucson 1.6 GDi Trend:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 20.210 • lastna udeležba 
(polog): € 5.930,00 • znesek financiranja: € 14.280,00 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 170,00 • stroški odobritve: € 202,10  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.482,10 • letna obrestna mera: 0,00%, - fiks-na • efektivna obrestna mera: 0,404 % na dan 
26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o.. / HYUNDAI Kona 1,0 T-GDi Trend Reprezentativni primer izračuna za Hyundai Kona 1.0 T-GDi Trend:  • vrsta financiranja: finančni leasing • 
predračunska vrednost predmeta financiranja: € 15.450 • lastna udeležba (polog):€ 4.512,94 • znesek financiranja: € 10.937,06 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 150,00 • stroški odobritve: € 154,50  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 12.754,50 • letna 
obrestna mera: 4,1 %, izračun temelji na osnovi trenutnega indeksa obresti: 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 4,616 % na dan 26.08.2019. Pogoj za koriščenje ugodnosti po tej akciji je veljavno sklenjena leasing pogodba s Summit Leasing Slovenija d.o.o..

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 8,5 l/100 km, emisije CO2: 0,0 - 179 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO2 
so na voljo na www.hyundai.si., * Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje NAJVIŠJA RAVEN KAKOVOSTI NA SLOVENSKEM TRGU. Vir: http://www.qudal.com/SLOVENIA-461PD93. 
Kupci ste avtomobilski blagovni znamki Hyundai podelili priznanje BestBuy Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: http://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88.

+
4 zimske

gume
Brez 

obresti!

Izjemno

financiranje
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Aston Martin DBS GT Zagato

Aston Martin se je lotil izredno ambicioznega projekta, ki slavi stoletnico 
dolgoletnega partnerja Zagata. Skupaj sta prestižna proizvajalca ustvarila že kar 
nekaj vozečih se umetnin, toda sedaj sta morala posebni priložnosti primerno 
dvigniti stopničko še višje. Nastal ni eden, ampak kolekcija dveh veličastnih 

avtomobilov, ki z obuditvijo legendarne klasike in s kreacijo nove ikone tvori 
most med preteklostjo in sedanjostjo. Najpomembnejšim in najbogatejšim 
zbirateljem sveta bo 19 ekskluzivnih duetov kolekcije DBZ Centenary na voljo 
za navadnim smrtnikom nepredstavljivih sedem milijonov evrov.

ABSOLUTNA     LEPOTA



historičnem oddelku Aston Martin Works, kjer za vsakega 
izmed 19 primerkov potrebujejo približno 4.500 ur dela. 
Potemtakem tudi ne preseneča dejstvo, da je posebnež 
postal najdražji novi avtomobil na planetu; ljubitelji 
znamke ga bodo lahko svoji kolekciji zbirateljskih vozil 
dodali z nakazilom sedem milijonov evrov, a pri tem v 
paketu dobijo še moderni voz, ki sliši na ime DBS GT 
Zagato. Gre za unikatno različico Astonovega lansko 
leto lansiranega modela DBS Superleggera, ki opremljen 
s 5,2-litrskim dvanajstvaljnikom lahko doseže najvišjo 
hitrost 340 km/h, s katero se uveljavi kot najhitrejši 
serijski predstavnik v prodajni paleti. Toda modernemu 

Kreativno partnerstvo Aston Martina in 
Zagata sega skoraj 60 let v preteklost, ko 
sta ti svetovno znani znamki s skupnimi 
moči pričeli pripravljati pester nabor 

edinstvenih vozil. Zadnji produkt tega plodnega 
sodelovanja se poklanja italijanski oblikovalski 
hiši, ki letos praznuje častitljivih sto let. Mojstri 
pa si za rojstni dan niso poklonili le enega darila, 
ampak kar dve spektakularni stvaritvi, združeni v 
kolekciji DBZ Centenary. Prava je DB4 GT Zagato, 
prerojena ikona iz zlate dobe motošporta, ki jo z 
veliko mero ljubezni in nostalgije poustvarjajo v 

dvojčku dirkaške klasike DB4 GT Zagato so stvaritelji 
še navili motor, da tokrat razvija res impresivnih 750 
konjskih moči. Ker pa zmogljivost sestavlja le delček 
mozaika, so že tako fantastičen dizajn DBS Superleggere 
oplemenitili z DNK-jem Zagata in s tem naredili sodoben 
izraz brezčasne lepote. Nova interpretacija usklajuje 
edinstven odtenek rdeče, rezerviran zgolj za kolekcijo 
DBZ Centenary, s prečudovitimi zlatimi elementi in z 
razkritim, golim karbonom. V oči takoj padejo sijajna zlata 
platišča, medtem ko pozornost do detajlov dokazuje 
modelov nakit v obliki Astonovih znamenitih kril in 
Zagatovega Z-ja, ki so narejeni iz 18-karatnega zlata.
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oglas
hugo-
boss

Prefinjena barvna kombinacija se nadaljuje v interierju 
veličastnega vozila, kjer bo lastnike pozdravilo rdeče 
usnje vrhunske kakovosti s poudarki ogljikovih vlaken. 
Poleg prešitih sedežev z emblemom Zagato, je 
občudovanja vreden predvsem osrednji del kabine 
z zlatim elementom v obliki sedla, ki je premierno 
v avtomobilski industriji natiskan s 3D tiskalnikom 
v procesu, ki traja skoraj 100 ur. Nam se zdi dizajn dih 
jemajoč, a ker imajo vsake oči svojega malarja, bodo 
kupci lahko skupaj z oblikovalci personalizacijske divizije 
Q uresničili vse, na prvi pogled še tako neverjetne želje.
 
Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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BMW M8 Competition Gran Coupe

UMETNINA

Po kupeju in kabrioletu se 
v proizvodnjo odpravlja še 
nora M-različica bavarskega 
paradnega konja, luksuzne 
serije 8 Gran Coupe, ki bo 
mimoidoče zastraševala z 
intenzivno zvočno sledjo, ki 

jo ustvarja 625 vrancev.
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Med leti 1989 in 1999 je osmica veljala za 
zastavonošo bavarske znamke. Izdelanih 
je bilo samo 31.062 modelov, zato je bil 
avtomobil še toliko bolj poželjiv in ga danes 

označujemo za ikoničnega. BMW je nato serijo 8 umaknil 
iz prodajnega kataloga, medtem pa sta se v razredu 
prestižnih športnih kupejev dobro namestila Bentleyjev 
Continental GT in Mercedesov S Coupe. Toda lani je 
napočil čas, da BMW v spopad premium predstavnikov 
21. stoletja pošlje nov model, ki ponosno nosi oznako 
serija 8 in zopet prevzema vlogo znamkinega paradnega 
konja.
Legendo, ki je le nedavno vstala od mrtvih, smo najprej 
občudovali v različici Coupe, ki združuje odlično 
zmogljivost, emotivni dizajn in prvovrstni luksuz ter tako 

predstavlja najboljše, kar Bavarci zmorejo. Nato smo 
se slinili nad brezstrešno različico osmice, toda kljub 
dovršenosti teh modelov je prave BMW-jeve fanatike 
najbolj zanimalo, kdaj bomo dočakali čistokrvno 
M-različico luksuzne serije 8. Ta je v vsej svoji slavi 
zablestela letošnjega junija, ko smo izvedeli, da 4,4-litrski 
turbopolnjeni osemvaljnik v najbolj brutalni inačici 
Competition razvija sanjskih 625 ponijev. A vsi tisti, ki si 
želijo impresivnih športnih karakteristik v štirivratnem 

kupeju, so na svoj račun prišli šele zdaj, ko so Bavarci 
razkrili tretjega predstavnika prestižne modelne družine 
– Gran Coupeja z vznemirljivo oznako M8 Competition. 
Novinec bo razpolagal s prav toliko surove moči kot 
brata, seveda pa bo deležen vseh M-ovih nadgradenj, ki 
se dotikajo vzmetenja, šasije, izpušnega sistema, zavor, 
menjalnika in štirikolesnega pogona.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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PIONIRSKE
INOVACIJE

Volkswagen Golf
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De facto najbolj uspešen avtomobil na stari celini je zaživel v 8. generaciji, 
ki oblikovno ostaja zvesta preverjenemu receptu, toda prinaša pionirske 
tehnološke inovacije z elektrificiranimi pogoni, digitaliziranim interierjem in 
varnostnimi sistemi.
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povsem intuitivno uporabo vseh 
funkcij vozila. Ob primerjavi s 
predhodnikom je razlika očitna, 
saj je kabina mnogo bolj sodobna, 
prav tako pa bolj izčiščena in 
prefinjena. Vsi zasloni in gumbi 
so digitalni, zato se jih enostavno 
upravlja z dotikom, za popoln 
fokus voznika na vožnjo pa je na 
seznamu dodatne opreme na 
voljo tudi head-up prikazovalnik, 
ki ključne informacije projicira na 
vetrobransko steklo.
Če že to ni dovolj impresivno 
za ne-premijsko vozilo, so pri 
Volkswagnu novega Golfa kot 
prvega predstavnika znamke 
kar serijsko opremili z varnostno 

Volkswagnovo ikono, ki je 
nasledila model Beetle, 
so 29. marca 1974 začeli 
proizvajati v nemški 

tovarni v Wolfsburgu. Danes, 45 let 
kasneje, je Golf prodajna uspešnica 
znamke kot tudi najbolje prodajani 
evropski avtomobil, ki so ga po 
svetu prodali v več kot 35 milijonih 
enotah. To pomeni približno 
780 tisoč vozil na letni ravni, pri 

Volkswagnu pa so izračunali, da se 
je novi Golf v zadnjih 45 letih prodal 
vsakih 41 sekund.
S svetovnim debijem 8. generacije 
se pričenja novo poglavje v zgodbi 
bestsellerja, ki tudi v novih oblačilcih 
nakazuje nedvomno pripadnost 
modelni družini. Prenova torej 
ne dostavlja revolucionarnih 
sprememb dizajna, temveč 
digitalno, varnostno in hibridno 

ofenzivo. Kot so Volkswagnovi 
kravatarji s ponosom naznanili, 
celotna avtomobilska industrija 
pričakuje, da bo novi Golf postavil 
standard kompaktnega razreda in 
v smislu tehnologije je od svojega 
prvenca res naredil največji skok 
naprej.
Ta je usmerjen v digitalizacijo in 
povezljivost, saj želijo Nemci z 8. 
iteracijo svojim kupcem zagotoviti 
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“Ob primerjavi s 
predhodnikom je 
razlika očitna, saj 
je kabina mnogo 

bolj sodobna, 
prav tako pa 

bolj izčiščena in 
prefinjena.



tehnologijo Car2X, ki komunicira s svojim okoljem in 
voznika vnaprej opozarja na nevarnosti na njegovi poti, 
prav tako pa informacije deli z drugimi modeli Car2X, s 
čimer vstopa v novo ero prometne varnosti.
Ker pa vedno bolj na pomenu pridobiva tudi 
elektrifikacija vozil, so stvaritelji poskrbeli, da bo novi 
Golf omogočal trajnostno mobilnost široki skupini ljudi. 
Ob lansiranju na trg v mesecu decembru bo namreč 
na voljo kar pet hibridnih različic; tri bodo opremljene 
z blagim hibridnim sistemom, baziranim na 48-vatni 
tehnologiji, ki zmanjša porabo goriva do 10 odstotkov, 

pri dveh pa bo šlo za priključnega hibrida z novo 13 kWh 
litij-ionsko baterijo, ki omogoča povsem brezemisijski 
doseg v radodarni višini 60 kilometrov. Tako bo tudi 
navihan športnik GTE, ki razpolaga z 242 konjiči, lahko 
začasno postal 100% električno vozilo. Legenda, ki 
že desetletja opredeljuje nemškega Volkswagna, bo 
seveda na voljo tudi s klasičnimi motorji z notranjim 
zgorevanjem, ki so prejeli izboljšave v smislu porabe in 
emisij.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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Narava. Od blizu.

Sony RX10 IV združuje hitro samodejno ostrenje z visoko 
kakovostnim objektivom ZEISS 24-600mm v kompaktnem  
ohišju - tako lahko ujamete tudi najhitrejše trenutke živahnih 
podrobnosti. To je resnično edinstven fotoaparat.

“Sony” in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. 
Vsi ostali logotipi in blagovne znamke so last zadevnih lastnikov.

Fotograf Gustav Kiburg z RX10 IV

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si 
www.acssony.si
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NOVO
POGLAVJE

Mazda MX-30

Nova pridobitev Mazdine prodajne palete je znamkino prvo električno vozilo 
za množično proizvodnjo, ki so ga krstili za MX-30. Gre za zanimivega križanca, 
ki predstavlja novo poglavje oblikovnega jezika Kodo, s katerim želijo Japonci 
ostati relevantni tudi v prihajajočih letih, ko se bodo dogodile neizogibne 
spremembe v svetu mobilnosti.
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Razvojna ekipa, ki stoji za novim modelom MX-
30, je že od samega začetka imela jasen cilj: 
ustvariti avtomobil, ki bi postal partner njegovega 
voznika. Tako je brezkompromisno zasnovan z 

uporabnikom v mislih – od vizualne podobe in pogonskega 
sistema do kabine.
Dimenzijsko je MX-30 najbolj blizu nedavno lansiranemu 
križancu CX-30, toda inspiracija za kreiranje je bila malce 
drugačna. Oblikovalci so sicer ostali zvesti oblikovnemu 
jeziku Kodo, vendar so ga posebej prilagodili za električno 
vozilo. Največja posebnost pri sicer precej zadržanemu 
dizajnu so gotovo vrata, ki se odpirajo v stilu Rolls-Royca.
Da bo tudi notranjost vozila v skladu z njegovim ekološkim 
etosom, so vanjo umestili okolju prijazne materiale; 
obloga vrat je na primer narejena iz recikliranih plastičnih 
steklenic, medtem ko je plutovina pridobljena iz lubja 
dreves brez poseka. To ustvarja spokojno atmosfero, k 
občutku prostornosti pa pripomorejo horizontalne linije 
izčiščene armature. Premierno bo v Mazdi klimo mogoče 
upravljati preko 7 palcev velikega zaslona na dotik, ki naj 
bi bil zelo intuitiven in funkcionalen, hkrati pa bo voznika 
pri odklepanju pozdravil z grafiko, ki se spreminja glede na 
zunanje okolje.
Kljub uporabi elektromotorja so pri Mazdi odločni, da so 
ohranili vozniško veselje, znano pod terminom »Jinba-ittai«, 
ki priča o vezi med avtomobilom in njegovim voznikom. 
MX-30 uvaja novo pogonsko tehnologijo e-Skyactiv z 
litij-ionsko baterijo s kapaciteto 35.5 kWh, vendar pri 
proizvajalcu še niso razkrili informacij glede zmogljivosti 
elektromotorja in dosega baterije. Vemo pa, da je električar 
opremljen s hišnimi varnostnimi tehnologijami i-Activsense, 
ki so pridobile novo funkcijo, namenjeno preprečevanju 
trkov v križiščih.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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VIZIJA
PRIHODNOSTI

Lexus LF-30 Electrified Concept

S svetovno premiero spektakularne študije LF-30 na tokijskem avtosalonu 
Lexus nakazuje na svojo vizijo prihodnosti, ki bo kakopak električna, a zato 
ne bo nudila nič manj užitka v vožnji, drznega zunanjega oblikovanja ali 
sofisticiranega ambienta.
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V
se odkar je leta 1989 zaživel Lexus 
kot luksuzni podaljšek Toyote, se pri 
znamki usmerjajo h kreaciji zanimivih, 
izstopajočih vozil, ki so pred skoraj 
dvema desetletjema dobila tudi 
ekološko noto z implementacijo 

elektrifikacijskih tehnologij. V njihovih prizadevanjih 
za zagotavljanje inovativnih idej, prelomno točko 
predstavlja nov konceptni avtomobil z imenom LF-30, 
ki napoveduje prihajajočo generacijo zelenih modelov 
izpod rok japonskega premijskega proizvajalca.
Pri Lexusu verjamejo, da bo kljub premiku mobilnosti 
k avtomatizaciji in elektrifikaciji vozil bistvenega 
pomena ostala lastna izkušnja za volanom, zato želijo 
proizvajati avtomobile, ki vzbujajo prvinsko zabavo 
ob vožnji. Znanje, pridobljeno iz razvoja temeljnih 
sistemov obstoječe prodajne palete hibridnih vozil, 
so uporabili pri stvaritvi svojega prvega baterijskega 
električnega vozila, ki bo luč sveta ugledal v prihajajočih 
dneh. Načrti Lexusa na tem področju sicer niso nič kaj 
skromni; do leta 2025 nameravajo imeti elektrificirane 
različice vseh svojih modelov, prav tako se nadejajo, da 
bo prodaja ekološko ozaveščenih primerkov prehitela 
prodajo vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem.
Kot rečeno, bistven korak k začrtanim ciljem predstavlja 
štirisedežna študija LF-30, za katero je na prvi mah 
očitno, da ne bo zapeljala v serijsko proizvodnjo, a 
zato ni nič manj pomembna, saj uteleša Lexusovo 
vizijo za prihodnost mobilnosti. Ključnega pomena na 
tem mestu je vgradnja štirih elektromotorjev, ki poleg 
tega da skrbijo za vznemirljivo dinamično vožnjo, 
oblikovalcem omogočajo večjo svobodo pri kreiranju 
forme. Ta je nedvomno futuristična, vendar harmonijo 
med elegantnimi in ostrimi linijami ustvarja krasna 
barvna kombinacija nebesno modre in črne. Ključni 
elementi so zajetna maska, žarometi v obliki kril in 
galebja vrata, ne smemo pa pozabiti tudi na stekleno 
streho, ki se neprekinjeno razteza čez celotno vozilo.
Koncept kokpita je medtem zasnovan na oblikovalski 
filozofiji, imenovani »Tazuna«, ki se osredotoča na 
človeka. Sporazumevanje med konjem in jezdecem z 
eno samo vajetjo je služilo kot navdih za usklajenost 
stikal in prikazovalnika podatkov na vetrobranskem 
steklu, ki vozniku omogoča popolno osredotočenost 
na vožnjo. K priročnosti in udobju pripomoreta še 
sistem upravljanja z gestami in tehnologija razširjene 
resničnosti. Vrhunec interierja predstavljajo dovršeni 
sedeži, narejeni iz trajnostnih materialov, ki se 
prilagajajo vsakemu posamezniku s tehnologijo 
umetnih mišic in hkrati s pomočjo vgrajenih zvočnikov 
omogočajo posebno doživetje glasbe.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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zajetna maska, žarometi v obliki kril in galebja vrata.
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V ČETRTO 
GRE RADO

Toyota Yaris

Največji svetovni proizvajalec avtomobilov je dvignil tančico z novega Yarisa, 
ki je kot prvi kompaktni predstavnik Toyote grajen na novi arhitekturi, ki 

urbanemu hatchbacku omogoča bistvene izboljšave na področjih 
dizajna, praktičnosti, tehnologije in varnosti.
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Ker življenje v urbanih področjih predstavlja 
vedno več izzivov, si stranke želijo avtomobil, ki 
je prav tako praktičen kot vizualno všečen. Želijo 
si enostavno parkiranje in agilno manevriranje 

v mestnih ulicah ter udobno vožnjo na daljših poteh, 
hkrati pa so vedno bolj ekološko ozaveščeni in zahtevni 
na področju varnosti. Z vsem tem v mislih so Japonci 
v četrto poskušali ustvariti avtomobil, ki bi zadovoljil 

pričakovanja urbanih potrošnikov v cenovno ugodnem 
paketu. In lahko rečemo, da jim je uspelo.
Novi Yaris že na prvi pogled preseneča z bistveno bolj 
simpatičnim stilom, toda glavna sprememba se nahaja 
pod kožo. Inženirji so namreč prvič aplicirali Toyotino 
globalno platformo na ta segment, s čimer so postavili 
osnovo za »najbolj varen kompakten avtomobil na 
svetu«. Da bi podkrepili to pogumno izjavo, so Yarisa 

OGLAS
GIVENC

oborožili s celo paleto aktivnih in pasivnih varnostnih 
sistemov. Sveža arhitektura z rigidnim telescem nadaljnje 
prispeva k boljši vodljivosti in stabilnosti, obenem pa 
omogoča vpeljavo hibridnega sistema.
Korak naprej so naredili tudi na področju udobja. Kljub 
temu da je mestni sopotnik iz dežele vzhajajočega sonca 
izgubil nekaj centimetrov v dolžino, je toliko bolj pridobil 
na širini in medosni razdalji. Interier sledi principu »manj 
je več«, poleg minimalistične zasnove pa so oblikovalci 
veliko poudarka dali na občutek kakovosti – vse od 
dotika in delovanja do odzivnega zvoka stikal, grafike, 
osvetlitve in nasploh celotnega videza.
Četrto generacijo bodo tako kot original iz leta 2000, 
ki je prvi Toyotin model, zasnovan posebej za evropski 
trg, proizvajali v francoski tovarni, iz katere je do sedaj 
zapeljalo več kot 4 milijone Yarisov.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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za aktivne
druzine

Test: Ford Focus karavan 2.0 EcoBlue Active Business

Med poplavo cestnih križancev najdemo tudi bolj praktične in uporabne 
karavane z višjo oddaljenostjo od tal, ovite v terensko preobleko. Ford ima za 
vse tiste, ki ne sledijo trendu SUV-jev, na tapeti karavanskega Focusa s terenskim 
paketom Active.
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aktivnim in pustolovščin željnim družinam. V kabini je 
veliko praktičnih odlagalnih mest, ki so tudi primerno 
oblazinjena, kar onemogoča predmetom, da bi se 
premetavali sem in tja. Dovolj prostorna je tudi zadnja 
klop, ki omogoča nemoteno sedenje dvema odraslima 
ali trem otrokom.
V notranjosti se različica Active od drugih bistveno 
ne razlikuje, edino po posebnem oblazinjenju z 
dekorativnimi vzorci Active. Na sredini armature je ekran 
na dotik z že poznanim vmesnikom SYNC 3, ki deluje 
pregledno in tekoče, pod njim pa najdemo fizična stikala 
za radio in klimatsko napravo. Ročica samodejnega 
menjalnika je nekoliko neobičajna, in sicer v obliki 
vrtljivega gumba, poleg njega pa so locirana še stikala 
za elektronsko ročno zavoro, funkcijo auto hold, vozne 
programe, projekcijski zaslon in druga.
Različica Active že v osnovi prinaša zelo bogat paket 
opreme, z dodatnim paketom Business pa takšen Focus 
dobi še dodaten nabor asistenčnih in komunikacijskih 
sistemov. Poleg tega je vseeno še mogoče izbirati iz 
seznama dodatne opreme, testni Focus je imel teh 

Terensko šminko 
prepoznamo 
po drugačnih 

odbijačih, 
plastičnih 

obrobah 
blatnikov, 

strešnih nosilcih, 
napisih »Active« 

na boku in 
unikatnih litih 

platiščih.

Terenska šminka je na voljo tako za 
kombilimuzinsko različico kot tudi za karavansko 
Wagon. Prepoznati jo je mogoče po drugačnih 
odbijačih s srebrno zaščito tako spredaj kot 

zadaj, plastičnih obrobah blatnikov, strešnih nosilcih, 
napisih »Active« na boku in unikatnih litih platiščih v 
velikosti 17 ali 18 palcev.
Karoserija je za lažje premagovanje makadama ali kaj 
podobnega od tal dvignjena za dodatne tri centimetre. 
Za na kakšen resnejši teren Focus Active vseeno ne bo 
primeren, saj v ponudbi nima štirikolesnega pogona, 
ima pa zato na izbiro pet različnih voznih programov.
Na voljo je z vsemi motorji, ki jih ima Ford v svoji paleti, 
a bo takšen v karavanski različici verjetno najbolj pogost 
v kombinaciji ravno s takšnim dvolitrskim turbodizlom 
s 150 konjskimi močmi, ki smo ga preizkusili v testnem 

vozilu. Slednji se odlično ujame z osemstopenjskim 
samodejnim menjalnikom, ki zna pri speljevanju malce 
preveč očitno cukati, sicer pa prestavlja gladko in pri 
višjih hitrostih odlično krmari med daljšimi prestavnimi 
razmerji, kar se na koncu ugodno pozna pri porabi, ki 
je v času testa znašala dobrih šest litrov. Pri avtocestnih 
hitrostih se motor drži na izredno nizkih vrtljajih in porabi 
pri mirni vožnji vsega 5 litrov dizla na sto kilometrov, kar 
je super rezultat.
Karavanski Focus tudi v različici Active, kljub višji 
oddaljenosti od tal ostaja vozniško prepričljiv in se ne pelje 
nič slabše kot običajen karavan. Morda je celo za odtenek 
bolj mehko vzmeten in zato bolj prijeten potovalnik na 
daljših poteh in seveda tudi izven urejenih cestišč. Zaradi 
strešnih nosilcev in prostornega prtljažnega prostora, ki 
nudi preko 600 litrov prostornine, bo odličen sopotnik 



54  Avto+šport

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.996 ccm
110 kW (150 KM)
370 Nm pri 2.000 vrt./min.
8-stopenjski samodejni
9,5 s (0-100 km/h)
203 km/h

6,2 l/100 km
119 g/km
4.693 / 1.844 / 1.532 mm
1.559 kg
52 l
608 l
37.670 EUR

Tehnični podatki

bonbončkov za dodatnih 6.200 evrov. Razvajal nas je s 
projekcijskim zaslonom, z gretjem volana in sedežev, voznimi 
programi, aktivnimi led žarometi in vsemi varnostnimi 
hišnimi asistencami.
V osnovi stane Focus karavan Active še sprejemljivih 30 
tisočakov, tako naloudan kot testni pa stane skoraj polnih 
38 tisočakov. Premijski paket pospremi tudi premijska cena.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

V današnjem svetu alergij in bolezni se vedno več posameznikov sooča s 
celiakijo ali z intoleranco na gluten. Gurmanske užitke 100% brez glutena vam 

nudimo v delíju Cojzla in novi kavarni na idilični lokaciji pod Šmarno goro.

Cojzla
Delí: Šmartinska cesta 152, Ljubljana, 031 773 434

Kavarna: Tacenska cesta 121, Ljubljana, 031 727 876
Cojzla
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Kiina družina Ceed šteje 
štiri člane, mi smo med 

njimi na test zapeljali 
športno naravnanega 

karavana oziroma bolje 
rečeno atraktivnega 

shooting breaka, ki sliši na 
ime Proceed.

Test: Kia ProCeed 1.4 T-GDi GT-Line

CEED ŠE NIKOLI
NI BIL TAKO
ATRAKTIVEN

Ime ProCeed so sprva pri Kii uporabljali 
za trivratno različico, ki pa z novo 
generacijo ni več v ponudbi in tako v 
novi generaciji predstavlja atraktivnega 

petvratnega shooting breaka.
Njegova največja posebnost je zadek 
in nizko spuščajoča se strešna linija v 
kupejevskem stilu. Luči so razpotegnjene 
čez celoten zadek in tako ta močno 
spominja na Porschejevo Panamero. V 
spodnjem delu odbijača najdemo v črno 
odet športni difuzor, ki atraktivnost zadka 
še potencira. Na prednjem delu bistvenih 
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sprememb v primerjavi z drugimi 
modeli Ceed ni.
Tudi notranjost je enaka kot pri 
preostalih modelih Ceed, le da je 
zaradi paketa GT-Line bolj športno 
usmerjena. Lep interier krasijo 
dvobarvno oblazinjenje z logotipi 
GT, športen volanski obroč, alu 
stopalke in številni okrasni elementi 
iz aluminija.
Ker je že v osnovi ProCeed na voljo 
zgolj z najboljšima paketoma, torej 
GT-Line in GT, je seznam serijske 
opreme izredno dolg; na njem 
najdemo 7-palčni osrednji zaslon, 
dnevne LED luči, 17-palčna platišča 

(pri GT-ju 18-palčna), sedeže z 
logotipom GT, na področju varnosti 
pa so serijski sistemi za ohranjanje 
vozila na voznem pasu s funkcijo 
preprečevanja naleta, sistem za 
voznikovo nezbranost in sistem za 
samodejni preklop luči.
Kupci tega avtomobila bodo 
prednost dali zunanjemu izgledu 
in atraktivni pojavi kot pa sami 
prostornosti in uporabnosti. Čeprav 
tudi slednji v ProCeedu prav nič ne 
zaostajata. Prtljažni prostor ima sicer 
dokaj visok nakladalni rob, a vseeno 
preseneti s 594 uporabnimi litri in z 
dvojnim dnom, ki spodaj skriva šest 

uporabnih prekatov za shranjevanje.
ProCeed v dolžino meri 4.605 
milimetrov in svojo dolžino kar 
dobro skriva. Od karavana je namreč 
za pet milimetrov daljši, malo nižji in 
ima tudi občutno daljši zadnji previs, 
kar pripomore k bolj dinamičnemu, 
kupejevskemu izgledu. Njegova 
strešna linija je v primerjavi s 
karavanom za 43 milimetrov nižja, 
pri čemer so nižje posadili tudi 
zadnjo klop, zato prostora za glave 
potnikov zadaj ne zmanjka tako 
hitro. Le na račun te in ovalnega 
zadka je nekoliko manjše zadnje 
okno, s čimer je preglednost skozenj 
zelo slaba oziroma otežena.
Celotna karoserija je bližje k tlom za 
pet milimetrov, saj ProCeed poleg 
športnega videza stavi tudi na vozno 
dinamiko, pri čemer so bile storjene 
številne spremembe na samem 
podvozju. Vzmetenje so tako 
dodelali in nastavili za bolj športno 
vožnjo, kar voznik občuti takoj, ko 
poprime za volan. Testna različica je 
imela vgrajen že poznan 1,4-litrski 
turbobencinski motor s 140 konji, 
ki smo ga hvalili že pri klasičnemu 
karavanu in petvratnemu Ceedu, a 
se mi je tukaj zdel motor malenkost 
bolj len. Kupcem je na voljo tudi 
različica GT, ki razvija 204 KM.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Kupci tega 
avtomobila bodo 

prednost dali 
zunanjemu izgledu in 

atraktivni pojavi kot 
pa sami prostornosti 

in uporabnosti.

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost
poraba

emisije CO2
mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
1.353 ccm
103 kW (140 KM)
242 Nm pri 1.500 vrt./min.
ročni 6-stopenjski
9,1 s  (0-100 km/h)
210 km/h
7,8 l/100 km
130 g/km
4.605 / 1.800 / 1.422 mm
1.378 kg
50 l
594 l
23.510 EUR (s popustom) 

Tehnični podatki
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Preizkusili smo Renaultovega lično oblikovanega Megana Grandtour z novim 
dizelskim motorjem v kombinaciji s samodejnim menjalnikom EDC.
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PRILJUBLJEN 
KARAVAN Z NOVIM 

MOTORJEM

Test: Renault Megane Grandtour Bose dCi 150 EDC



med uporabniško najbolj prijaznimi 
ne. Je pa dovolj pregleden in nudi 
veliko mero prilagodljivosti in 
upravljanja s funkcijami.
Kot smo zapisali že v uvodu, je 
glavna novost pri testnem Meganu 
Grandtour nov turbodizelski motor 
s prostornino 1.749 ccm, ki s 150 KM 
predstavlja vrh dizelske ponudbe. 
340 Nm navora pomeni, da je 
karavan poskočen že pod območjem 
2.000 vrtljaji na minuto, motor pa je 
vseskozi dovolj prožen in poskočen, 
da so avtocestna prehitevanja mala 
malica.
Predvsem pa je izredno varčen, 
med šest in sedem litri se bo 
verjetno gibala poraba, odvisno od 
teže noge voznika. V kombinaciji 
s sedemstopenjskim samodejnim 
menjalnikom EDC se je dobro 
obnesel, malce neodločno delovanje 
je menjalnik pokazal le pri speljevanju 
in pri nizkih hitrostih.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Megane Grandtour ohranja izredno 
atraktiven videz, ki ga spredaj odlikujejo 
kromirana maska z velikim Renaultovim 
logotipom in LED žarometa v obliki črke 

C, z boka pa je stranska linija nekoliko bolj umirjena, 
z izjemo lepo oblikovanih 18-palčnih platišč, ki 
avtomobilu dodajo športnejši videz, izredno lepo pa 
mu pristoji tudi posebna plava barva karoserije.
Karavanski zadek je bolj zaobljen, na njem pa najdemo 
značilen LED svetlobni podpis, ki se razprostira v 
vodoravni liniji vzdolž celotnega zadnjega dela, samo 
na sredini je ločen z lično integriranim Renaultovim 
logotipom, v katerem se skriva tudi kamera za vzvratno 
vožnjo.
Svoj pečat zunanjosti pusti oprema Bose, ki prinaša 

nekaj dodatnega kroma, napise na bokih in dodatno 
zatemnjena stekla. Gre za najbogatejši paket opreme, 
nad njim je samo še izvedenka GT, ki prinaša 205-konjski 
motor, športne sedeže z integriranimi vzglavniki, 
krmiljenje 4Control in serijske 18-palčne copate, v 
testnem primeru je za njih potrebno doplačilo 400 evrov.
Tudi v notranjosti je interier že viden in preizkušen. 
Vozniku ni težko najti idealnega položaja za volanom, 
sedi se dokaj nizko, k udobju in dobremu počutju na 
dolgih poteh pa prispevajo delno usnjeni sedeži z dobro 
bočno oporo. Na zadnji klopi je dovolj prostora za prevoz 
treh otrok oziroma dveh odraslih oseb. Prtljažni prostor s 
521 litri v segmentu ni med vodilnimi, a je vseeno dovolj 
velik in uporaben. Na sredini armature je pokončen 
Renaultov vmesnik R-Link, ki ni med najhitrejšimi in tudi 
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prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, dizelski
1.749 ccm
110 kW (150 KM)
340 Nm pri 1.750 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
8,8 s (0-100 km/h)
214 km/h
6,5 l/100 km
146 g/km
4.626 / 1.814 / 1.449 mm
1.501/ kg
44,9 l
580 l
26.740 EUR

Tehnični podatki

62  Avto+šport

K udobju in 
dobremu 

počutju na 
dolgih poteh 

prispevajo 
delno usnjeni 
sedeži z dobro 
bočno oporo.



64  Avto+šport

N Line pomeni športnost in ekskluzivnost. Kaskadna maska, agresivna odbijača, 
obrobe oken, strešni spojler, plastiki zunanjih vzvratnih ogledal in 19-palčna 
platišča v črni mat barvi poskrbijo za pravo športnost tega Hyundaijevega 
družinskega SUV-ja.

   ZA
ŠPORTNOSTN V notranjosti 

prevladuje 
črna z rdečimi 
dodatki. Na 
prestavno ročico 
in sredinski del 
armaturne plošče 
so dodali nekaj 
črnega usnja z 
rdečimi šivi, te 
pa lahko opazite 
tudi na športnih 
sedežih z oznako 
N, ki so odeti 
v kombinacijo 
usnja in velurja. 

Hyundaijeva črka N je kljub zgolj 
štiriletnemu obstoju dobro 
uveljavljena v svetu motošporta. 
Dirkaška divizija N, ki predstavlja 

Namyang, domače mesto Hyundaijevega 
razvojnega centra, kot tudi znamenito 
dirkališče Nürburgring, kjer domuje njihov 
evropski testni center, je tekmovala na 
najpomembnejših prvenstvih sveta. Kmalu pa 
so Korejci njeno filozofijo začeli implementirati 
tudi v serijska vozila. Za vse tiste, ki ne stavijo 
toliko na surovo moč motorja in dirkaške 
vozne lastnosti, a cenijo športne vizualne 
poteze iz oddelka N, so pri Hyundaiju pripravili 
novo linijo opreme N Line, ki je zaenkrat na 
voljo za tri modele: i30 kot kombilimuzino in 
kot Fastback ter SUV srednjega razreda Tucson, 
katerega smo zapeljali na test.
Kot rečeno, se Tucson N Line od preostalih, 
bolj plebejskih bratov, razlikuje po številnih 
črnih elementih zunanjosti, enaka zgodba pa 
je v notranjosti, kjer prevladuje črna z rdečimi 
dodatki. Na prestavno ročico in sredinski del 
armaturne plošče so dodali nekaj črnega 
usnja z rdečimi šivi, te pa lahko opazite 
tudi na športnih sedežih z oznako N, ki so 
odeti v kombinacijo usnja in velurja. Glede 
prostornosti je to tipičen predstavnik srednjih 
SUV-jev, ki se zaradi dobre izkoriščenosti 
kabine in prtljažnika zdi kot ravno pravšnji 
družinski voz.
Hyundai Tucson, ki nam je bil na razpolago, 
se je poleg paketa N Line predstavil še s 
hibridno pomočjo. Večji 2,0-litrski turbodizel 
je že lani uporabljal omrežje z napetostjo 48 
voltov, letos pa je enako tehnologijo dobil 
še 1,6-litrski turbodizelski stroj, ki je poganjal 
testnega Tucsona. To pomeni, da ima motor 
namesto klasičnega alternatorja generator z 
jermenom, ki je »kriv« za rekuperacijo zavorne 
moči od 10 do 12 kW, ki jo shranjuje v litij-
ionski polimerni bateriji s kapaciteto 9,8 Ah, 
ki potem poganja elektromotor z močjo 10,8 

Avto+šport  65  

Test: Hyundai Tucson 1.6 CRDi 
HP Impression N Line
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prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbodizelski
1.598 ccm
100 kW (136 KM)
320 Nm pri 2.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
11,2 s  (0-100 km/h)
180 km/h
6,4 l/100 km
126 g/km
4.480 / 1.850 / 1.645 mm
1.582 kg
62 l
513 l
39.830 EUR

Tehnični podatki

kW. 1,6-litrski turbodizel sicer proizvede 136 konjskih moči, 
zato velike zmogljivosti ni pričakovati, je pa motor odziven 
in uporaben. Šeststopenjski ročni menjalnik prenaša moč 
na sprednji kolesi, saj se večina kupcev odloča le za prednji 
pogon.
Blago hibridno tehnologijo prepoznate, ko spustite 
stopalko plina, saj začutite, da se avto bolje zaustavlja kot 
v modelih, ki nimajo dodatnega hibridnega mehanizma. 
Takrat se polni baterija. Ko vozimo z vključeno električno 
energijo, vozilo varčuje z gorivom in pospešek je za nianso 
boljši. Zaradi dodatne baterije se lahko tudi hitreje zažene, 
po podatkih tovarne kar 0,2 sekunde prej. Presenetil nas je 
z relativno ugodno porabo, saj je bilo povprečje kljub veliko 
avtocestne vožnje na koncu 6,4 l/100 km.
S ceno z dodatki, ki ne presega 40 tisočakov, je evropski 
Korejec še vedno izredno konkurenčen dražjim Nemcem in 
zato Hyundai pri nas beleži izredne prodajne rezultate.

Tekst: Matjaž Tomlje, Foto: Jan Grobelšek
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Suzuki s svojim nabritim Swiftom v različici Sport praktično nima konkurence, 
vsaj kar se tiče športnosti, tehnike in voznih občutkov za ceno pod 20 tisočaki.

Test: Suzuki Swift 1.4 Boosterjet Sport

zabavna
žepna

raketa
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Swiftova priljubljena različica Sport je z novo 
generacijo še boljša v prav vseh pogledih. V 
primerjavi s prejšnjo je novi Sport shujšal za 
80 kilogramov, 1,6-litrskega štirivaljnika pa je 

zamenjal 1,4-litrski turbobencinar, ki dostavlja 103 kW 
oziroma 140 KM. Na papirju se 140 konj niti ne sliši veliko, 
a ob predpostavki, da prazen avtomobil tehta manj kot 
eno tono, številke obetajo. Pogonski sklop je overall 
hiter, a konjenica vseeno v vozniku ne vzbudi večjega 
adrenalina pri pospeševanju. A ko enkrat pogledaš na 
števec, vidiš da hitrost počasi, a vztrajno in konstantno 
raste. Škoda edino, da motor začne blokirati pri dobrih 
5.000 vrtljajih na minuto, ko pa bi se lahko brez težav 
zavrtel vse tja do 7.000. Do stotice potrebuje 8,1 sekunde, 
kar niti ni hitro niti počasi, končno hitrost pa doseže pri 
210 km/h.
Podvozje je seveda športno naravnano, kar pomeni, 

da je vožnja precej trda, kar pride super do izraza čez 
ovinkaste ceste, malce manj pa v vsakodnevnem 
mestnem prometu.
Swift že na prvi pogled deluje športno, kar nakazujejo 
športni odbijači, pragovi in difuzor, vsi po vrsti prevlečeni 
v folijo, ki daje imitacijo karbona. Izredno lepo je 
oblikovan predvsem zadnji odbijač, v katerega sta 
elegantno integrirani dve športni cevi, katerima na žalost 
v veliki meri primanjkuje športnega zvoka. Mu pa zato ne 
primanjkuje pozornosti na račun kričeče rumene barve, 
zaradi katere se ti na avtocesti velika večina vozil kar 
serijsko umakne iz poti.
Športno je zasnovana tudi notranjost, kjer najdemo 
športna sedeža z veliko bočne opore z rdečimi šivi, 
dekorativne elemente v rdečem odtenku in športen 
volanski obroč, seveda na dnu prirezan. Na armaturi 
in na oblogah vrat sicer najdemo malce bolj trdo in 

ceneno plastiko, ki pa se pokompenzira z drugimi aduti, 
kot so tehnika, športna vožnja in končna cena. Zvočna 
zatesnjenost tudi ni med boljšimi, pri višjih hitrostih se 
namreč v kabino prenaša preveč zunanjega hrupa, zaradi 
česar je treba prilagoditi ton govora oziroma jakost radia.
Na sredini armature je pregleden in hiter vmesnik z 
navigacijo in z vsemi možnostmi povezljivosti, pod njim 
so trije okrogli fizični gumbi za upravljanje klime, stikalo 
za sprehajanje po potovalnem računalniku pa se še 
vedno nahaja na malce nerodnem mestu, za volanskim 
obročem.
Swift v različici Sport s ceno pod 20 tisočaki nudi veliko 
zabavnih voznih trenutkov, tudi nekaj hitrostnega 
adrenalina in veliko tehnike. Vse skupaj zapakirano v 
velikost žepne rakete pa bo še posebej prišlo do izraza v 
takšni športni, rumeno-črni kombinaciji.

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.373 ccm
103 kW (140 KM)
230 Nm pri 2.500 vrt./min.
6-stopenjski ročni
8,1 s (0-100 km/h)
210 km/h
7,0 l/100 km
125 g/km
3.890 / 1.735 / 1.495 mm
970 kg
37 l
265 l
19.500 EUR

Tehnični podatki
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Vodilni evropski salon plovil, bleščeči canski festival, je na azurno obalo tudi 
letos privabil rekordno število obiskovalcev; 54 tisoč ljubiteljev navtike si je 
ogledovalo kar 650 takšnih in drugačnih kreacij izpod rok butičnih kot tudi 
največjih svetovnih proizvajalcev, izmed katerih je veliko zanimanja požel 
najnovejši produkt Ferretti Yachts, luksuzni flybridge 720.

Ferretti Yachts 720

DRUGI 
DOM
NA VODI
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Kljub temu da je bilo v Cannesu na ogled preko 
sto svetovnih premier, med katerimi je bilo tudi 
šest spektakularnih novosti skupine Ferretti, ki 
med drugim upravlja s prestižnimi znamkami 

Riva, Pershing, Itama in Custom Line, je na razstavnem 
prostoru Italijanov najsvetleje sijal težko pričakovani 
model Ferretti Yachts 720. Pri njegovem razvoju je 
arhitekta Filippa Salvettija, ki je deloval v tandemu z 
ekipo hišnih Ferrettijevih oblikovalcev, vodila ideja o 
stvaritvi plovila, ki bi s svojo eleganco in udobjem služilo 
kot drugi dom na vodi.

22,3 metra dolga flybridge jahta že na prvi mah osvaja 
z aerodinamičnim dizajnom, izčiščenimi linijami in 
velikimi steklenimi površinami, sicer značilnimi za vse 
znamkine nove produkte, a celoten koncept nadgrajuje 
z inovativnimi rešitvami, kot je na primer krasen ležalni 
kotiček sredi krme, ki se ga razkrije z odprtjem velikih 
vrat. Ta del je mogoče še nadaljnje izkoristiti z električno 
spustitvijo kopalne ploščadi v vodo, s čimer je poleg 
lažjega vstopa ob namakanju v morju omogočen tudi 
vhod v garažo, ki lahko hrani 4 metre velik tender ali 
trisedežni jet ski.

Dobro je izkoriščen tudi premec, kjer se lahko 
radodarne ležalne blazine pretvori v udoben 
jedilni prostor za obedovanje na svežem zraku. Ob 
tem se lahko gostje pred sončnimi žarki zaščitijo 
s tendo, ki se jo enostavno zatakne v nameščene 
karbonske drogove, prav tako pa lahko osebne 
predmete varno odložijo v omarice, nameščene 
pod usnjenimi blazinami v odtenku sive, ki se 
čudovito sklada s tikovim lesom.
Kar 31 kvadratnih metrov veliki flybridge, narejen 
iz ogljikovih vlaken in kompozitnega materiala, 
nudi drugo krmilno postajo, pred katero se nahaja 
še ena masivna blazina, obrnjena proti premcu. 
Kapitanu bo lahko družbo delala vsaj 5-članska 
skupina, ki bo zadnjice parkirala na prostorni zofi v 
obliki črke L ali drugem prostostoječem pohištvu.
Preostali gostje se bodo lahko razvajanju posadke 
prepustili ob posedanju palubo nižje ali nekaj 
korakov naprej zavetje poiskali v prefinjenem 
interierju jahte, kjer so oblikovalci s kombinacijo bež 
in rjavih odtenkov ustvarili harmoničen in spokojen 
ambient. Model 720 se kot prvi predstavnik Ferretti 
Yachts pohvali s steklenimi vrati, ki se odpirajo na 
stran in jih je tako mogoče v celoti skriti v steno, 
kar doprinaša k odprtemu značaju salona, ki 
navdušuje z višino stropa, ki presega dva metra. 
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Bigg RPoleg dveh sedežnih garnitur se v salonu nahajata še 

jedilna miza za osem oseb in minimalistična ladijska 
kuhinja, nasproti katere najdemo kokpit, opremljen s 
štirimi zasloni v velikosti 16 palcev. 
Stopnice vodijo do podpalubja, kjer 720-ica ponovno 
dokazuje, da nudi ogromno prostora za jahto te 
velikosti. Vse štiri kabine ohranjajo velikodušno 
višino stropa, kot tudi razkošno opremo. Na sredini 
se nahaja lastnikov apartma, kjer se na 20 kvadratnih 
metrih razprostira estetsko dovršena spalnica, walk-in 
garderoba in kopalnica. Slednji so oblikovalci pametno 
pozicionirali za posteljo, s čimer so minimizirali hrup 

iz sosednje strojnice in tako povečali udobje. Za moč 
sicer skrbi dvojica 8- ali 12-valjnih motorjev MAN, pri 
čemer zmogljivejša konfiguracija Ferrettijevo jahto, ki 
za pravo zabavo na vodi sprejme 18 gostov, izstreli 
do najvišje hitrosti 32 vozlov, ob tem pa lahko lastnik 
do ključnih informacij o delovanju kadarkoli dostopa 
preko svojega iPada.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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ROJEN Z
BENCINOM V KRVI

Aleksandar Bogunović – državni prvak v kartingu 2018 

Aleksandar Bogunović, 11-letni mladenič iz Postojne, je nada slovenskega 
avtomobilizma. Lanskoletni državni prvak letos nastopa na dirkah svetovnega 
prvenstva in niza uspeh za uspehom.

Aleksandar je kot dojenček zapustil Slovenijo 
in z družino odšel v Mehiko. Očetova strast 
do motošporta ni dala miru in je svojemu 
sinu kupil avto na baterije še preden je shodil. 

Ta mu je na začetku služil kot opora za vstajanje in tako 
je tudi shodil ob njem. Pri svojih dveh letih, ko je dosegel 
pedalo za plin, je že popolnoma sam vozil svojega 
Mustanga. Kmalu hitrost ni bila dovolj visoka in je bilo 
treba zamenjati baterijo in polnilec za močnejše in tako 
doseči hitrost 18 km/h. Pri svojih štirih letih je Aleks na 

mehiškem Avtodromu Monterrey prvič sedel v baby kart 
z dvotaktnim motorjem Comer 50 ccm in se povsem 
navdušil nad kartom. Tako je pričel svojo dirkaško kariero 
in še isto leto postal podprvak kategorije Kid Kart pokala 
Rotax Max challenge. Naslednje leto je osvojil večino 
dirk in postal prvak pokala Rotax Max Challenge Noreste 
2014 kategorije Kid Kart. Konec istega leta se je udeležil 
mednarodnega pokala GPI Guadalajara 2014, velikega 
prvenstva, na katerem so tekmovali dirkači iz 14 držav 
vsega sveta. Navkljub pritiskom je Aleks pokazal izredno 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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suverenost, dominiral je na vseh treningih, osvojil pole 
position in prvo mesto v finalni dirki.
V letu 2015 je vozil kategorijo Micro Max in pri komaj 
sedmih letih v novi ekipi nastopil na prvi dirki v Dallasu, 
kjer se je pomeril s 24 dirkači, od katerih je bil najmanj 
dve leti mlajši. Rezultati so bili fenomenalni, Aleks je bil 
tako rekoč enako hiter kot tedanji mednarodni prvak 
Ugo Ugochukwu in Diego LaRoque, aktualni svetovni 
prvak v MicroMaxu. Tistega leta je Aleks dirkal še v 
Dentonu (Teksas), Las Vegasu (Nevada), San Junctionu 

(Colorado) in Oklahoma Cityju (Oklahoma), kjer mu je za 
las ušlo prvo štartno mesto in kjer je bil hitrejši od Italijana 
Enza Sciontia in z veliko smole v zadnjem krogu končal 
na 4. mestu. Na »domačih« tleh v Mehiki je ne glede 
na svojo ekstremno mladost dominiral in postal prvak 
Mehike v kategoriji MicroMax. Na pokalu GPI Guadalajara 
2016 je ponovno pokazal, da je iz pravega testa in se z 
najhitrejšimi časi potegoval za pole position in dosegel 
drugo štartno mesto ter profesionalno končal dirko na 
tretjem mestu kljub velikanskim težavam z motorjem.

Leta 2016 se je z družino vrnil v Slovenijo, kjer se 
je nemudoma udeležil državnega prvenstva in na 
Vranskem dosegel 3. mesto. 14. oktobra 2016 se je 
udeležil svetovnega prvenstva v italijanskem Sarnu, 
kjer je dosegal top 10 čase. Aleks je bil edini pilot na 
svetovnem prvenstvu, ki je imel 8 let, ostalih 34 dirkačev 
je bilo starih 9 oziroma 10 let.
Leto 2018 je bilo za Aleksa zelo pomembno, saj je dosegel 
vrhunske rezultate, kot so: državni prvak Slovenije v 
kategoriji MicroMax, vice prvak pokala Sportstil in drugo 

mesto na evropski dirki Bonus Cup CEE. Aleks trenira s 
svojim trenerjem Marijanom Grubenskim in z očetom 
Aleksandrom, ki skrbi za vse, tudi za finance, ki so osnova 
za nadaljnje uspehe. V novi sezoni 2020 so cilji zelo visoki, 
in sicer doseči vrh same svetovne elite na WSK – World 
Kart Series.

Tekst: Matjaž Tomlje
Foto: ISC

Lanskoletni državni prvak letos nastopa na dirkah 
svetovnega prvenstva in niza uspeh za uspehom.“
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Dirko v Suzuki, ki jo je resno ogrožal 
tajfun Hagidis, je dobil Valtteri Bottas z 
Mercedesom. Drugo mesto je na Veliki 
nagradi Japonske osvojil Sebastian Vettel 
v Ferrariju, na najnižjo stopničko pa je 
stopil štirikratni zmagovalec dirke v Suzuki, 
Lewis Hamilton. S prvim in tretjim mestom 
je moštvo Mercedesa osvojilo dovolj točk, 
da si je štiri dirke pred koncem zagotovilo 
šesti zaporedni naslov svetovnih prvakov.

Zaradi tajfuna, ki je pustošil po Japonski, so 
sobotne kvalifikacije prestavili na nedeljo, štiri 
ure pred samo dirko. Prvo vrsto sta zasedla 
bolida v rdečem, Vettel pred Leclercom, 

druga vrsta je bila srebrna, Bottas pred Hamiltonom. Za 
omenjeno četverico sta v tretji vrsti pristala Red Bulla, v 
četrti pa McLarna.
A na štartu se je spet vse obrnilo na glavo. Bottas se je z 
izjemnim štartom prebil na prvo mesto. Ob tem je sicer 
treba poudariti, da sta oba Ferrarija štartala zelo slabo. 
Vettel si je privoščil celo prehiter štart, a ker je takoj zavrl, 
ni bil kaznovan. Iz petega štartnega mesta je dobro 
začel tudi Max Verstappen, prehitel že Hamiltona, a se 
potem zapletel z Leclercom in dirka je bila pokvarjena 

za oba. Red Bullov dirkalnik je bil očitno preveč 
poškodovan in Nizozemec je v petnajstem krogu moral 
odstopiti. Na drugi strani je Leclerc še nekaj krogov 
vozil po stezi s poškodovanim sprednjim krilcem. Delčki 
sprednjega krilca so vmes odpadli in odbili ogledalo 
na Hamiltonovem Mercedesu, ki je vozil za njim. Za to 
početje je bil Leclerc po koncu dirke tudi kaznovan. 
Dobil je pet sekund kazni zaradi trka s Verstappnom in 
deset sekund, ker ga je moštvo pustilo na stezi, kljub 
temu da so odpadali delci sprednjega krilca iz njegovega 
dirkalnika. Zaradi kazni je izgubil eno mesto in dirko 
končal na sedmem mestu.
Medtem je Bottas vozil svojo dirko, Vettel mu na drugem 
mestu ni mogel slediti, Hamilton pa na tretjem mestu 

tudi ni resno ogrožal Nemca. Bil je sicer na drugačni 
strategiji kot oba vodilna, a danes mu to ni prineslo 
želenega uspeha. Po radijski zvezi se je večkrat pritožil 
glede današnje taktike. V zadnjih krogih se je sicer zelo 
približal Vettlu, a Ferrarijev dirkalnik je bil na ravnini 
enostavno premočan. Valtteri Bottas je tako prišel do 
šeste zmage v karieri, tretje letos. Šestič je na Veliki 
nagradi Japonske zmagal Mercedesov dirkalnik in šestič 
zapored so naslov svetovnega prvaka med konstruktorji 
osvojili pri Mercedesu. Ferrari tudi letos ni uspel prekiniti 
prevlade srebrnih.
Pri Hondi so od svoje domače dirke pričakovali več. 
Na koncu je dirka najbolje uspela Alexandru Albonu, 
ki je pristal na četrtem mestu. V začetnem delu dirke 

je v zadnji šikani kar močno trčil z Landom Norrisom, 
a Red Bullov dirkalnik ni utrpel resnih poškodb. Slabše 
se je godilu Norrisu, ki je dirko končal šele na trinajstem 
mestu. Zato pa je čast McLarna s petim mestom rešil 
Carlos Sainz.
Moštvo Renaulta je z Ricciardom osvojilo šesto mesto, 
Hulkenberg je bil deseti. Kot smo že omenili, je sedmo 
mesto osvojil Leclerc, do točk pa sta z osmim in devetim 
mestom prišla še Pierre Gasly in Sergio Perez.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

F1 – VN Japonske

BOTTAS
OSVOJIL
SUZUKO



Odlična taktika Mercedesa in izjemna vožnja Lewisa Hamiltona sta odločili dirko 
za Veliko nagrado Mehike. Na legendarnem dirkališču bratov Rodriguez sta mu 
na stopničkah družbo delala drugi Sebastian Vettel in tretji Valtteri Bottas.

F1 – VN Mehike

VELIKA NAGRADA 
MEHIKE HAMILTONU
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Rezultati VN Mehike:

končal prav Bottas. Sledile so rumene zastave, Verstappen 
pa ni zmanjšal hitrosti, le odpeljal je najhitrejšemu času 
naproti. Zato je bil po kvalifikacijah kaznovan s pribitkom 
treh štartnih mest. Kljub vsemu dogajanju je dirko končal 
na šestem mestu.
V ospredju je Ferrari vozil svojo dirko. Izgledalo je, da 
imajo vse pod kontrolo, a kot že nekajkrat v letošnji 
sezoni, jih je taktično ugnal Mercedes. Hamiltona so 
poslali le na en postanek, in to precej prej kot Vettla 
in Bottasa. Vodilni Leclerc je bil na strategiji dveh 
postankov, kar se je izkazalo za zelo slabo odločitev, kajti 
po ponesrečenem drugem postanku je nemočen dirko 
končal šele kot četrti.
Z zgodnjim edinim postankom je Hamilton iz tretjega 
mesta prišel na čelo in z mojstrsko vožnjo drugič v karieri 
dobil dirko v Ciudad de Mexicu. Kljub temu da je imel 
štirinajst krogov starejše gume kot Vettel, se je zdelo, da 
je brez težav pripeljal skozi ciljno črto. V boju za drugo 

mesto Bottas ni imel realnih možnosti za prehitevanje, 
še vedno pa je ohranil teoretične možnosti za osvojitev 
naslova. Hamiltonu so kljub zmagi zmanjkale štiri točke 
do predčasne osvojitve šestega naslova prvaka.
Znova se je dobro odrezal Tajec v moštvu Red Bulla, 
Alexander Albon, ki je osvojil peto mesto. Kot zanimivost 
naj povemo, da je v šestih dirkah, ki jih je odpeljal v 
Red Bullu, osvojil več točk kot prvi zvezdnik ekipe Max 
Verstappen.
Sedmo mesto je na domači dirki osvojil Sergio Perez in 
s tem navdušil temperamentne množice na tribunah. 
Osmi je skozi cilj pripeljal Ricciardo, deveti Gasly, zadnjo 
točko pa je osvojil Nico Hulkenberg, ki je v cilj pripeljal 
brez zadnjega krilca, saj je prav v zadnjem zavoju trčil s 
Kvjatom.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Dirka se je začela izjemno razburljivo. V prvem 
krogu je prišlo do kopice rahlih trkov. Tako sta 
se že pred prvim ovinkom malce dotaknila 
Vettel in Hamilton, oba dirkača sta bila 

udeležena tudi v trkih v prvem oziroma v drugem ovinku. 
Vettel je imel bližnje srečanje z Leclercom, Hamilton pa 
s Verstappnom. Vsi so jo odnesli brez večjih poškodb 
dirkalnikov. Medtem ko sta Leclerc in Vettel ohranila prvi 
dve mesti, sta na račun trka Britanec in Nizozemec nekaj 
mest izgubila. Pred vodilnega v prvenstvu sta prišla 

Albon in Sainz, pred Verstappna pa sta skočila še Norris 
in Bottas.
Prav Valtteri Bottas je bil naslednja tarča dirkača Red 
Bulla, sicer dvakratnega zaporednega zmagovalca dirke 
v Mehiki. V četrtem krogu je v stadionskem delu na veliko 
navdušenje gledalcev drzno poskušal prehiteti Finca. To 
mu je uspelo, a cena je bila visoka. Predrta zadnja desna 
pnevmatika in dirka je bila izgubljena. Kako ironično, 
v sobotnih kvalifikacijah je Max Verstappen odpeljal 
najhitrejši krog ravno takrat, ko je pred njim v ogradi 
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F1 – VN ZDA

Dirkač Mercedesa Valtteri Bottas je zmagovalec dirke za Veliko nagrado 
Združenih držav Amerike. Na dirki v Austinu, glavnem mestu zvezne države 
Texas, je ugnal vse tekmece, vključno z novim (starim) svetovnim prvakom 
Lewisom Hamiltonom in Maxom Verstappnom.

Hamiltonov šesti
naslov prvaka
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Rezultati VN ZDA:
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štartno-ciljne ravnine je le smuknil mimo moštvenega 
tekmeca. Ko smo vsi pričakovali še spopad za drugo 
mesto med Hamiltonom in Verstappnom, je za rumene 
zastave poskrbel Kevin Magnussen, ki je obtičal v pesku 
in boja za drugo mesto je bilo praktično konec. Tako je 
Valtteri Bottas prišel do sedme zmage v karieri, Lewis 
Hamilton pa do šestega naslova svetovnega prvaka. 
Obenem je Mercedes dosegel deveto dvojno zmago v 
sezoni.
Ferrari je bil tokrat na dirki popolnoma nemočen. Na 
kvalifikacijah sta Vettel in Leclerc osvojila drugo in tretje 
mesto, na dirki pa je Vettel odstopil in Leclerc se je uvrstil 
na četrto mesto. Za uteho jim ostaja najhitrejši krog na 
dirki. Peto mesto je šlo v roke Alexandru Albonu, ki je 

zaradi trčenja s Sainzem v prvem ovinku moral v bokse in 
dirko nadaljeval na zadnjem mestu. Šesti je v cilj pripeljal 
Ricciardo, na sedmem in osmem mestu najdemo oba 
McLarna, tokrat je bil Norris pred Sainzem. Deveto 
mesto je osvojil Nico Hülkenberg, ki se očitno poslavlja 
od Formule 1, saj naj bi se v prihodnje pridružil nemški 
dirkaški seriji DTM. Zadnjo točko je osvojil Sergio Perez.
Naslednja dirka čaka dirkače v deželi sambe in nogometa, 
dirka za Veliko nagrade Brazilije bo v Interlagosu, na 
obrobju São Paula, rojstnega kraja največjega brazilskega 
dirkača Ayrtona Senne.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC

Finski dirkač je sicer dirko začel iz prvega štartnega 
mesta. Uspel mu je dober štart, a se mu je takoj 
na zadek prilepil Max Verstappen, ki je z odličnim 
štartom pridobil dve mesti. Slabo se je godilo 

Sebastianu Vettlu, ki je imel že od samega začetka očitne 
težave z dirkalnikom. Najprej sta mimo njega švignila 
Verstappen in Hamilton, takoj za tem še moštveni 
kolega Leclerc. V devetem krogu je sledil popoln kolaps 
zadnjega vzmetenja in Nemec je moral predčasno 
končati dirko. Na splošno se zdi, da je Ferrariju na zadnjih 
dirkah pošla sapa, medtem ko Mercedes melje naprej. 
Tokrat so obema dirkačema pripravili različno strategijo, 
Bottas je bil na taktiki dveh postankov, Hamilton pa se 
je v boksih ustavil samo enkrat. Tako se je Bottas na prvi 
postanek odpravil v štirinajstem krogu. Na stezo se je 
vrnil za las pred Maxom Verstappnom, ki je menjavo gum 

opravil le krog pred njim. Zdelo se je, da bi lahko prišlo 
do zanimivega dvoboja, a je bil Mercedes premočan 
in Bottas se je odpeljal na varno razdaljo. Tako je bilo 
vprašanje le, kateri dirkač Mercedesa bo danes zmagal.
Hamilton je na svoj edini postanek zapeljal v 
štiriindvajsetem krogu in po postanku padel nazaj 
na tretje mesto, za Bottasa in Verstappna. Hitro je z 
najhitrejšimi časi začel topiti prednost vodilnih dveh. S 
tem je seveda tudi hitro obrabljal svoje gume. Vodilna 
dva sta drugo menjavo gum opravila v štiriintridesetem 
oziroma petintridesetem krogu. Do konca je bilo dvajset 
krogov, Bottas pa je na stezo prišel deset sekund za 
Hamiltonom. Videti je bilo, da bo Bottas hitro ujel Britanca, 
ki mu je nevarnost pretila tudi s strani Verstappna. Pet 
krogov pred koncem je Finec le ujel Hamiltona. V prvem 
poskusu mu prehitevalni manever ni uspel, a na koncu 

90  Avto+šport



Avto+šport  93  92  Avto+šport

MotoGP – VN Japonske, Avstralije, Malezije

Marsikdo bi si mislil, da bo Marc Márquez po potrditvi četrtega zaporednega 
naslova prvaka vsaj malce popustil, a ni bilo tako, saj je dobil tudi drugo dirko 
azijske turneje v japonskem Motegiju in kljub že potrjenemu naslovu prvaka 
še povečal prednost v skupnem seštevku, hkrati pa Hondi privozil letošnjo 
konstruktorsko krono.

marquez 
še povečuje 
prednost
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Marc Márquez je v Motegiju slavil desetič v 
tekoči sezoni in četrtič zaporedoma, po 
tem, ko je na najvišjo stopničko stopil že 
v Misanu Adriaticu, Alcanizu in Buriramu. 

Zmaga na Japonskem je pred navijači Honde seveda 
vedno nekaj posebnega, tokrat pa je Hondi privozil še 
enega redkih najboljših startnih položajev, ki mu je še 
manjkal. Svetovni prvak je na videz suvereno prišel do 
zmage, a je po dirki za VN Japonske razkril, da je moral za 
to, da je prišel skozi cilj, precej garati, saj mu je zmanjkalo 
goriva: »Pošteno povedano, ko sem pobegnil za dve 
sekundi, sem se začel igrati s stikalom in z vsem ostalim.« 
Za Kataloncem sta se na nedeljski preizkušnji zvrstila 
Francoz Fabio Quartararo, ki je z novo, že šesto uvrstitvijo 
na zmagovalni oder, potrdil svoj izjemni potencial in 
obenem napovedal še uspešnejšo prihodnost, in Italijan 
Andrea Dovizioso. Šest uvrstitev na zmagovalni oder, 
štirje najugodnejši izhodiščni položaji pred glavnimi 
dirkami in skupno deset startov iz prve startne vrste je 
nekaj, kar tudi sam francoski zvezdnik tega športa ni 
pričakoval niti v najbolj norih sanjah. Novo razočaranje 
pa je doživel legendarni Valentino Rossi, ki je po tem, 
ko je vozil na desetem mestu, v zaključku dirke padel. 
Najizkušenejši dirkač v zgodovini motociklističnega 
svetovnega prvenstva v razredu motoGP je novo 
priložnost za boljši rezultat poskušal najti v Avstraliji na 
dirkališču na Filipovem otoku na svoji 400. dirki za veliko 
nagrado. A tokrat je dirkačem zagodlo vreme, ko je 
močno pihalo, poleg tega pa je karavani delo oteževal 
tudi občasen dež. Miguel Oliveira je bil glavna žrtev 
močnega vetra na prizorišču VN Avstralije, ko ga je pri 
veliki hitrosti ob močnem sunku vetra vrglo z motorja, 
ob padcu na tla pa se je kotalil po travi še nekaj sto 
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metrov, zato so kvalifikacije razreda motoGP organizatorji 
prestavili na naslednji dan. Dirkače je tako v nedeljo 
čakal dvojni spored. Pred dirko so morali opraviti še s 
kvalifikacijami in najbolje se je odrezal Maverick Viñales, 
ki je preizkušnjo začel s prvega startnega mesta. Večino 
časa na dirki je tudi vodil, a ga je v samem zaključku 
mojstrsko ugnal Marc Márquez. Viñales si je zmage želel 
preveč vneto, saj je ob koncu, ko je Márquezu skušal 
vrniti milo za drago, storil napako in dirko končal v pesku. 
Na drugo mesto se je uvrstil Cal Crutchlow, tretji je bil 
domačin Jack Miller, s sedmim mestom pa je razočaral 
drugi v skupnem seštevku Andrea Dovizioso. Nova dirka 
in novo razočaranje je bila tudi tokrat za Valentina Rossija, 
ki je dirko sicer začel spodbudno, saj je bil v prvih krogih 
še blizu najhitrejšim, a je nato v slogu letošnje sezone 
popustil in končal na osmem mestu. Nekoliko bolje mu 
je kazalo na dirki za VN Malezije, ko se je v boju za tretje 
mesto spopadel z Andreo Doviziosom. Dirkaški doktor je 
bil dolgo časa povsem blizu mlajšemu rojaku, a je v enem 
od ovinkov slabo ocenil linijo, kar je Doviziso s pridom 
izkoristil in osvojil končno tretje mesto. Z najslabšim 
izhodiščnim položajem po Mugellu 2015 se je v dirko 
z 11. startnega mesta podal aktualni svetovni prvak, ki 
je že po nekaj krogih potrdil svoje mojstrstvo in zasedel 
drugo mesto, a je bil tokrat rojak Viñales premočan za 
vso konkurenco. »Nekaj časa sem izgubil zaradi večje 
obrabe gum, ob tem pa sem v enem trenutku malce trčil 
z Jackom Millerjem, kjer je šlo po zlu še nekaj dodatnih 
sekund,« je dogajanje na stezi v Sepangu ocenil tokrat 
drugouvrščeni Márquez. Zmago je slavil Maverick 
Viñales, drugo v sezoni, prvo je vknjižil junija na VN 
Nizozemske v Assnu. Španski dirkač moštva Yamahe 



je tako prekinil zmagovalni niz svetovnega prvaka. Po 
dirki je dejal, da zmago posveča tragično preminulemu 
Afridzi Munandarju, indonezijskemu dirkaču, ki je na prvi 
dirki azijskega pokala talentov (ATC) v Sepangu padel 
v prvem krogu in kljub medicinski pomoči in hitremu 
odzivu organizatorjev podlegel poškodbam.

17. novembra bo na sporedu dirka za Veliko nagrado  
Španije, kjer se bo odvijala zadnja letošnja preizkušnja.

Tekst: Jana Mihor
Foto: ISC

- tehnologija najnovejše generacije nemškega proizvajalca Christ
- 6 krtač iz mehkega tekstila
- Jet Stream predpranje s 40 visokotlačnimi šobami
- trojno sušenje

OD PONEDELJKA DO PETKA MED 
20. IN 22. URO PRANJE 5 EUR!


