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Odšel je titan biznisa in športa

Po dolgotrajnem boju z zahrbtnim rakom je v 78. letu starosti umrl 
Dietrich Mateschitz, znan kot ustanovitelj Red Bulla in kot eden 
največjih svetovnih sponzorjev športa.
Milijarder Mateschitz, čigar premoženje je bilo ocenjeno na okrog 
25 milijard evrov, kar je pomenilo, da je bil z naskokom najbogatejši 
Avstrijec. Njegovo življenje je presenetljiva igre usode, kot sem sam 
poudaril v svoji knjigi » Vse je usoda«. Dietrich (Matešić – hrvaško) je bil 
rojen v mestu Sankt Marein na Avstrijskem Štajerskem dalmatinskim 
staršem. V osemdesetih je bil marketingar za zobne kreme. Na 
dopustu na Tajskem leta 1982 je odkril energijsko pijačo Krating 
Daeng, ki mu je pomagala pri težavah ob dolgem letenju. Tam je s 
Tajcem Chaleo Yoovidhya, ki je bil lastnik recepta in logotipa dveh 
bikov, ki se borita, dogovoril za partnerstvo za Red Bull. Mateschitz 
je bil 49% lastnik in Yoovidhya 49%, 2 % je imel sin Yoovidhya. Leta 
1987 je Mateschitz začel s prodajo v Avstriji in še sam se spomnim 
njegovih marketinških pristopov na Vrbskem jezeru, kjer so prikupne 
hostese brezplačno delile Red Bull. Kot reklamni artikel je imel kar 
prebarvan traktor. Prvi izvozni trg je bila prav Slovenija, kjer mu je 
prepoved prodaje v medijih naredila takšno reklamo, da so mladi 
navalili na to poživilno pijačo. Skoval je slogan: »Red Bull ti da krila!« 
Že zelo zgodaj je marketinški strateg odkril, da je šport interesanten 
medij za promocijo njegovega energetskega napoja. Leta 1995 je 
začel s sponzoriranjem Sauberja, katerega je bil tudi 60% lastnik. 
Vendar je sodelovanje z Sauberjem leta 2001 prekinil in leta 2004 
kupil moštvo Jaguar ter ga preimenoval v Red Bull Racing. Z njim je 
osvojil šest svetovnih prvenstev in zmagal na 89 dirkah. Leta 2005 je 
odkupil Minardi in ga preimenoval v Toro Rosso, danes je Alpha Tauri. 
Odkupil je tudi avstrijsko dirkališče Zeltweg in ga preimenoval v Red 
Bull Ring. Njegov avtomobilski svetovalec je prijatelj iz Gradca, bivši 
dirkač dr. Helmut Marko. Imel je tudi veliko kolekcijo letal in svoje 
akrobatsko letalsko moštvo, ki ima sedež v Hangarju 7, na letališču v 
Salzburgu. Mateschitz je sponzoriral tudi motorje, jadralstvo, surfing, 
nogomet, hokej in nešteto ekstremnih športov. Lahko ga brez 
pretiravanj imenujemo za največjega sponzorja športa. Njegovega 
Red Bulla se letno proda v količini 100 milijard prepoznavnih 
aluminijastih doz, ki jih, kot je zanimivo, ne polni sam, a mu jih po 
naročilu polni avstrijski Rauch. Takšni posli so Mateschitzu omogočili 
življenjski stil milijarderja, ki je imel svoje posesti v Avstriji in privatni 
otok na Fidžiju. Veljal je za zelo zasebnega človeka in v javnosti se je 
pojavljal izredno redko, intervjujev praktično ni dajal.
Sam sem ga spoznal v Hangarju 7, ko mi ga je predstavil Niki Lauda. 
Z Bernijem Ecclestonom in Didijem, kot smo ga klicali, smo klepetali 
v njegovi energetski postaji v Monaku in v Kitzbühlu ob smuku. Bil je 
prijeten in nasmejan gospod. V Monaku sem spoznal tudi njegovega 
sina, ki bo nasledil njegov imperij. Dragi Didi, pogrešali te bomo! 
Slava tvojim uspehom in tvoji skromnosti!

Matjaž Tomlje
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DOMAČE NOVOSTI

Mustang je leta 1964 tako rekoč osvojil avtomobilski svet 
in hitro postal simbol ameriških avtomobilističnih sanj in 
eden izmed osrednjih akterjev t. i. »muscle cars«. A tudi 
za avtomobil, kot je Mustang, je elektrifikacija neizbežna, 
zato je prišel čas, da pri Fordu na trg pošljejo svoj prvi 
popolnoma električni avtomobil. Zanj so izbrali SUV 
zasnovo, ki stoji na samostojno razviti električni platformi. 
V osnovi je pogon speljan na zadnji kolesni par, opcijsko 
pa je na voljo pogon na vsa štiri kolesa.
Popolnoma električni Mustang v idealnih pogojih, z 
močnejšo baterijo in s pogonom na zadnji kolesni par  
obljublja doseg do 600 kilometrov, to pa mu omogoča 
predvsem dobro razvita lastna električna platforma.
Mustang Mach-E pooseblja oblikovanje Mustangov 
zadnje generacije, tako da je kljub zaprti maski, višjemu 
težišču in SUV zasnovi tipično prepoznaven Mustang. 
Nič kaj tipično pa ni odpiranje vrat, kljuk namreč nima, 
vrata se odpirajo s pritiskom na gumb, ki se nahaja na 
strebričku. Karoserija je ohranila tipično široke boke, dolg 
pokrov motorja in prepoznavne tridelne luči na zadku.
V notranjosti prevladujeta minimalizem in digitalizacija. 
Prepoznavno malo morje fizičnih stikal, kot jih poznamo 
iz prejšnjih modelov Mustang, je tako odšlo v pozabo, 
sredino armature pa po novem krasi pokončen ekran na 
dotik z zgolj enim velikim vrtljivim gumbom za upravljanje 
osrednje multimedije, merilnike pa je zamenjal izredno 
nizek digitalni ekran.
Na voljo so trije nivoji opreme, dva pogona ter standardni 
doseg (68 kilovatna baterija) ali podaljšan doseg z baterijo 
kapacitete 88 kilovatov. Najzmogljivejši v ponudbi s 
prepoznavno oznako GT premore 487 KM in 860 Nm 
navora; ta do stotice pospeši v 3,7 sekunde, pospeševanje 
pa se konča pri 200 km/h. Zanj bo potrebno odšteti 
vsaj 95.500 evrov, sicer pa se cena za vstopni model s 
198 kilovati moči, z zadnjim pogonm in s standardnim 
dosegom prične pri 69.900 evrih.

Ford Mustang Mach-E

Mercedes-Benz GLC

Mercedesov globalno najbolje prodajani avtomobil, 
luksuzni športni terenec GLC, je v novi generaciji 
zapeljal na slovenske ceste.
Mercedes-Benz je v segment srednje velikih SUV-jev, 
ki vztrajno raste še danes, vstopil leta 2008 z modelom 
GLK. Ta je sedem let kasneje na račun preimenovanja 
celotnega prodajnega portfelja zaživel kot GLC, ki je želel 
stranke v nakup prepričati z dinamičnim karakterjem in 
naprednimi varnostno-asistenčnimi sistemi – in jih tudi 
je, saj so po svetu prodali več kot dva milijona in pol 
primerkov. Nova, tretja generacija modela stavi na enak 
koncept – pri Mercedesu celo pravijo, da gre za najbolj 
dinamičen model iz njihove družine športnih terencev.
Od sedaj dalje bo GLC tržen izključno kot hibrid, toda 
v dveh izvedbah: priključno-hibridni in blago hibridni 
z 48-voltno tehnologijo. Pri prvi skupini asistenca 
elektrike z močjo do 100 kW omogoča domet več kot 
100 kilometrov, kar pomeni, da bodo vsakodnevne rute 
lahko realizirane brez oddajanja škodljivih izpustov. Ob 
tem s porabo ekonomične štirivaljne enote obljubljajo 
zadovoljivo agilnost zaradi 440 Nm navora električnega 
motorja, ki omogoča električno vožnjo do hitrosti 140 
km/h. Polnjenje baterije s kapaciteto 31,2 kWh bo na 
polnilnici DC trajalo približno 30 minut, stranke pa si za 
večjo priročnost lahko omislijo tudi domači Wallbox.
Cene se prično pri 63.900 evrih za različico 220 d 4MATIC 
in se dvignejo do 80 tisočakov, kolikor je potrebno 
odšteti za priključnega hibrida 400 e 4MATIC.
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Audi RS 3 performance edition

RS 3 je gotovo eden najbolj zloveščih »hot hatchev« na trgu, toda za tiste, ki so poleg hitrosti željni tudi ekskluzive, 
so v oddelku Audi Sport pripravili posebno izvedenko, ki bo zaživela v le 300 enotah. Kot plebejski RS 3 je tudi novi 
performance edition opremljen s turbopolnjenim petcilindrskim motorjem, toda tu iz prostornine 2,5 litra razvija 401 
konjskih moči, kar je več kot katerakoli serija RS 3 doslej. Posebnež se prav tako pohvali, da se kot prvi predstavnik 
svojega segmenta požene do najvišje hitrosti 300 km/h. Koliko pa potrebuje do stotice? V sodelovanju s 7-stopenjskim 
avtomatskim menjalnikom s kratkimi hodi ta podvig doseže v 3,8 sekunde, s čimer gre za najbolj športen kompaktni 
model Audi Sporta. Tam so poleg že poznanih tehnologij, kot so izpušni sistem RS in keramične zavore, vgradili še 
školjkaste sedeže za optimizirano bočno oporo ob rezanju ovinkov in osvajanju visokih hitrosti.

Jeep Avenger

Družino terenskih vozil Jeep je obogatil električni model, katerega so oklicali Avenger. Svetovno premiero je doživel 
na avtosalonu v Parizu, kjer je izvršni direktor znamke Christian Meunier povedal, da model predstavlja mejnik znamke, 
saj je prvi iz ponudbe popolnoma novih električnih vozil Jeep, ki bodo predstavljena v Evropi. Avenger ostaja zvest 
etosu znamke s sistemom Selec-Terrain in s sistemom za nadzorovano spuščanje po strmini, zaradi česar je, ob 
odličnem vstopnem in izstopnem kotu ter visoki oddaljenosti od tal, najzmogljivejši model v razredu B-SUV. Značilne 
zmogljivosti vozil Jeep novinec kombinira z novim električnim pogonskim sistemom, ki združuje 156-konjski motor 
in 54 kWh baterijo z dosegom 400 km. Z uporabo 100-kilovatnega kabla na hitrih javnih polnilnicah bo tri minute 
polnjenja zadostovalo za 30-kilometrsko vožnjo; v 24 minutah pa se bodo baterije napolnile z 20 na 80 odstotkov.

Opel Astra GSe

Oplova športna prihodnost je električna, zato so pred kratkim lansirali novo podznamko GSe, ki je zdaj obrodila prve 
sadove v obliki dinamičnega elektrificiranega dua – Astre Gse v karavanski in hatchback izvedbi. Sicer smo navajeni, 
da športen karakter znamke s strelo nakazujejo modeli z oznako GSi, a od sedaj dalje bodo to delo opravljali tudi 
modeli GSe, začenši s priključno-hibridno Astro, ki po eni strani prinaša zmogljivostno orientirano nadgradnjo, po 
drugi pa izraža odgovornost do okolja. Tako klasični hatchback kot Sports Tourer sta prejela dvig moči na 225 KM ter 
predelavo vzmetenja, zavor in vodljivosti. Športni interpretaciji Astre bomo prepoznali po elementih, ki bodo značilni 
za podznamko GSe: po posebnih 18-palčnih platiščih iz povsem električne študije Manta GSe, specifičnem prednjem 
odbijaču in maski ter seveda po emblemu GSe na zadku. Elektrificirana športna Astra bo unikatna tudi v kabini, v 
katero so pri nemškem proizvajalcu namestili ekskluzivne ergonomske sedeže s certifikatom AGR, odete v alkantaro.
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Pri Lexusu so na račun svojih hibridov precej dobro uveljavljeni na področju elektrifikacije, s katero so pričeli pred več kot 
15 leti. A svoj prvi povsem električni model so lansirali šele leta 2020, ko je urbani križanec UX zaživel v različici 300e. Ta 
je bil sedaj deležen posodobitve, ki prinaša izboljšave šasije za večjo dinamičnost, informacijsko-razvedrilnega sistema 
z večjimi zasloni za boljšo funkcionalnost in varnostnih pomagal Lexus Safety System+. Toda največja nadgradnja se 
nanaša na novo baterijo s kapaciteto 72,8 kWh, ki doseg električnega avtomobila poveča za več kot 40 odstotkov v 
primerjavi z aktualnim modelom – pri Lexusu navajajo številko 450 kilometrov. Zmogljivosti električnega motorja niso 
spreminjali, zato izhodna moč prenovljenega UX 300e znaša 201 KM in 300 Nm, pospeševanje iz mirovanja do 100 
km/h pa zahteva 7,5 sekunde in se zaustavi pri 160 km/h. Električni kompaktni križanec ohranja tudi značilen oster 
dizajn in luksuzen interier, ki ga je po novem mogoče odeti v nove možnosti oblazinjenja, tako iz blaga kot usnja.
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Ford Kuga je najbolje prodajani PHEV v Evropi

Prodaja priključnih hibridov in povsem električnih vozil v Evropi narašča, saj vse več kupcev ugotavlja, kako je mogoče 
stroškovno učinkovito upravljati zahteve glede vožnje, zlasti z uporabo polnjenja doma. Na evropskem tržišču je bil v 
prvi polovici letošnjega leta najbolje prodajani priključni hibrid Kuga, Fordov športni terenec, ki je na voljo kot blagi, 
klasični in priključni hibrid. S tem znamka modrega ovala gradi na lanskem uspehu, saj je bila Kuga najbolje prodajani 
PHEV na stari celini že leta 2021, letos pa je kupce našlo več kot 23.000 enot priključno-hibridne Kuge; obenem število 
prodanih vozil za več kot 28 odstotkov presega prodajo naslednjega tekmeca s pogonom PHEV. Kuga s tovrstno 
motorizacijo je stranke prepričala z električnim dosegom, ki znaša 57-67 km po WLTP, pri mestni vožnji pa je doseg še 
večji: 71-88 km po WLTP, zato je mogoče mnogo vsakodnevnih poti prevoziti izključno z elektriko.

Nissan s partnerstvom NEXT-E podpira e-mobilnost

Konzorcij NEXT-E je na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Hrvaškem ter v Romuniji in Sloveniji namestil integrirano in 
dosegljivo infrastrukturo za polnjenje. V minulih štirih letih se je Nissan pridružil podjetjem ZSE, E.ON, HEP, PETROL, 
MOL Group in BMW v prizadevanjih za olajšanje sprejema električnih vozil in omogočanja električne mobilnosti. 
Skupno je bilo nameščenih 222 hitrih in 30 ultra hitrih polnilnih mest. To tvori pomembno infrastrukturo, ki je potrebna 
za podporo ob naraščajočem povpraševanju po električnih vozilih in v pomoč kupcem ob njihovem prehodu v 
elektrificirano prihodnost. Trajnostne rešitve polnjenja tvorijo pomemben del Nissanovega cilja ogljične nevtralnosti, 
zato je skupaj s partnerji v konzorciju namestil polnilnike v kombinaciji s proizvodnjo elektrike s sončno energijo in 
stacionarnimi baterijami za hrambo energije na krajih, kjer ni bilo stalne oskrbe z elektriko. 

Strategija programsko definiranih vozil

Skupina Hyundai Motor Group, ki upravlja z blagovnimi znamkami Hyundai, Ioniq, Kia in Genesis, je predstavila novo 
globalno strategijo za preoblikovanje njihovih vozil v programsko definirana vozila – do leta 2025 naj bi bilo v povezanih 
avtomobilskih storitvah skupine registriranih 20 milijonov vozil po vsem svetu. Vodilna pobuda v avtomobilski panogi, 
predstavljena na spletnem forumu skupine »Unlock the Software Age«, bo po besedah Korejcev prinesla dobo 
mobilnosti, ki strankam daje svobodo, da na daljavo nadgradijo zmogljivost in funkcionalnost svojih vozil kjer koli in 
kadar koli. Skupina je z javnostjo delila tudi načrte za preoblikovanje uporabniške izkušnje skozi celotno življenjsko 
dobo vozila preko nenehno razvijajoče se programske tehnologije, ki omogoča posodobitve po zraku. Da bi omogočili 
uspešno izpeljavo strategije, bodo v ta namen do leta 2030 vložili približno 12,6 milijard evrov.

Free2move – svet nove mobilnosti

Odslej je v Sloveniji na voljo Free2move, globalna blagovna znamka za mobilnost, ki svojim zasebnim in poslovnim 
uporabnikom, tako po svetu kot v Sloveniji, ponuja edinstven ekosistem mobilnosti. Mobilna aplikacija in spletna 
platforma Free2move omogočata uporabnikom, da na enem mestu dostopajo do storitev najema vozil, souporabe 
vozil, storitev prevoza, vozil na zahtevo, rezervacij parkirnih mest, upravljanja električnih polnilnih postaj, upravljanja 
in souporabe voznega parka za poslovne namene ter svetovanja na področju e-mobilnosti. V Sloveniji je trenutno 
na voljo kratkoročni najem za en dan do največ enega meseca. Free2move omogoča enostaven dostop do vozila, 
saj so prek mobilne aplikacije ali spletne platforme storitve na voljo 24 ur na dan. Storitve Free2move v Sloveniji so 
predstavili Jožko Tomšič, direktor za Slovenijo skupine Emil Frey in predstavniki iz podjetja C Automobil Import d.o.o.
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VOZNIKOVI MODNI DODATKI

Ura Bugatti Carbone Limited Edition by VIITA

Pri kreaciji ur s podpisom Bugattija ponavadi sodeluje 
ameriško podjetje Jacob & Co., ki je dostavilo že kar nekaj 
prestižnih mojstrovin za zapestje. A ker gre proizvajalec 
superavtomobilov iz Molsheima tokrat v drugo smer, je 
izbral novega urarskega partnerja, VIITA Watches, ki je 
dobil nalogo kreirati kolekcijo modernih časomerov za 
mlajše kupce Bugattija. Sadovi sodelovanja so rezultirali 
v treh pametnih urah, ki so mladostne in inovativne, toda 
hkrati elegantne in dovršene. Družina časomerov je sedaj 
dobila novega člana, ki je prva pametna prva na svetu z 
omejeno proizvodnjo – zaživela bo v le 2.500 primerkih. 
Izvedba Carbone se ponaša s karbonskim ohišjem, zaradi 
česar je ura izredno lahka in odporna na udarce.

Slušalke Mercedes-AMG

Poleg tega da manufaktura AMG ustvarja ene najbolj 
poželjivih vozil na našem planetu, pripravlja raznovrstne 
produkte iz sveta luksuza. Svoje lovke po novem steguje 
še na področje naprednih slušalk, kjer prav tako sledi 
svojemu vodilu tehnološke izpopolnjenosti. Pričela je 
sodelovanje z newyorškim podjetjem Master & Dynamic, 
specializiranim za razvoj in proizvodnjo zvočnih orodij, 
ki pomagajo osredotočiti in navdihniti um uporabnika. 
Premium linija, ki v ospredje postavlja kakovost, je 
sestavljena iz petih produktov: brezžičnih slušalk z 
odpravljanjem šumov in ergonomskih ušesnih slušalk, ki 
se zgledujejo po oblikovnih elementih avtov AMG in so 
primerne tako za gaming kot za šport in prosti čas.

Dišava Porsche Design Pure 22

Porsche Design je novo parfumsko vodo Pure 22 
predstavil kot pot v izredno za današnje iskalce 
vsega lepega. Sofisticirana dišava je ustvarjena s 
pomočjo najboljših sestavin in tradicij klasičnega 
parfumerstva, s čimer sledi visokim standardom vozil 
Porsche. Gre za sodobno interpretacijo kolekcije 
Pure, ki v ospredje postavlja aromatične note črnega 
popra in kardamoma, katerim se pridružujejo cvetovi 
mandarine in sivke, za pridih topline pa poskrbi 
pačuli v spremljavi cedrovega lesa. Dišava izpod 
rok parfumerke Maïe Lernout je zajeta v elegantni 
minimalistični steklenički, s čimer perfektno sledi 
Porschejevi filozofiji simbioze forme in funkcije. Pri 
prestižni znamki so dišavo opremili s ceno 73 evrov.
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NOVOSTI

Vsaka, še tako uspešna zgodba enkrat dočaka svoj konec in nič drugače ni z Aventadorjem, paradnim konjem 

Lamborghinija. Toda preden izgine iz prodajnega kataloga hiše avtomobilske visoke mode, bo doživel zadnji trenutek 

slave s finalno inkarnacijo Ultimae. Ta je vrh dosegla v edinstveni preobleki, ki se poklanja nikdar pozabljeni Miuri.

L a m b o r g h i n i  Av e n ta d o r  U lt i m a e  R o a d s t e r

SLAVE
ZADNJI TRENUTEK



Miura je poleg Countacha definitivno 
eden od najbolj ikoničnih avtomobilov 
Lamborghinija, ki je postavil temelje za 
današnji uspeh blagovne znamke. Kako 

pa je sploh prišlo do njenega nastanka? Leta 1965 
so Lamborghinijevi inženirji na čelu z Giampaolom 
Dallaro začeli razvijati prototip pod oznako P400. 
Zamislili so si cestni avtomobil z dirkalnim pedigrejem, 

Ferruccio dal svojim inženirjem zeleno luč v prepričanju, 
da bo P400 serijski avtomobil najvišjega razreda. 
Radikalno šasijo so še istega leta postavili na ogled na 
avtosalonu v Torinu, kjer so impresionirani obiskovalci 
oddali naročila za avtomobil, kljub temu, da so si izgled 
karoserije lahko zamišljali le s pomočjo lastne domišljije. 
Feruccio je zato moral hitro določiti odgovorno osebo 
za stiliziranje prototipa; izbral je Nuccia Bertoneja, ki je 
svojo delo s pomočjo Giorgetta Giugiara in Marcella 

ki bi lahko zmagal na stezi, navdušenci pa bi ga lahko 
vozili tudi po cestah. Dan in noč so delali v upanju, 
da bodo prepričali ustanovitelja podjetja, Ferruccia 
Lamborghinija, da takšno vozilo ne bo predrago in ne bo 
odvrnilo pozornosti od glavnega fokusa na avtomobile, 
s katerimi bi konkurirali večnemu tekmecu Ferrariju. 
Naj spomnimo, da je »capo« tedaj strogo prepovedal 
dirkanje in bojda to politiko celo zapisal v statut podjetja, 
da bi se tako izognil pastem dragega razvoja. In res je 
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Prvi superavtomobil na svetu, 
sloviti lamborghini miura, je navdihnil izgled 

aventadorja, svojega ekvivalenta iz leta 2022.  

Finalni Aventador Ultimae se zgleduje 
po Miuri Roadster, ki žal nikdar 
ni odšla v proizvodnjo.



Gandinija opravil le nekaj dni pred načrtovanim 
debijem na ženevski avtomobilski razstavi, kjer 
je bil P400 absolutna zvezda dogodka. Odlična 
reakcija javnosti je pomenila, da se bo atraktiven 
avtomobil z dvanajstvaljnim agregatom odpravil 
v serijsko proizvodnjo, pri čemer ga je Feruccio 
poimenoval po svojem dolgoletnem prijatelju 
Don Eduardu Miuri, priznanem rejcu španskih 
bikov v Sevilli. Prvi superavtomobil na svetu je 
globalno glorijo doživel v celovečercu »The Italian 
Job«, vse ostalo pa je zgodovina, bi lahko rekli.
Ta slovita kreacija je zdaj navdihnila izgled svojega 
ekvivalenta iz leta 2022. Kar je namreč Miura 
pomenila v 60. letih prejšnjega stoletja, Aventador 
predstavlja danes. In ker se slednji poslavlja, 
so Italijani pripravili veličasten zadnji primerek 
ikone, ki signalizira konec Lamborghinijevega 
motorja V12 z notranjim zgorevanjem. Služba 
za personalizacijo Ad Personam za ta namen ni 
izbrala kupeja, temveč roadster Aventador LP 780-
4 Ultimae, ki se barvno povsem sklada z unikatno 
Miuro Roadster; ta je zaživela zgolj kot konceptni 
model za bruseljski avtosalon leta 1968 in na 
žalost publike nikoli ni doživela proizvodnje.
Glavnino projekta je sestavljala replikacija 
originalnega svetlečega svetlo modrega odtenka 
karoserije, kateremu so dodani sivi elementi ob 
stranski liniji, črni poudarki v zračnih režah in srebrna 
platišča, ki skupaj reflektirajo dušo brezstrešne 
Miure. Estetske rešitve reproducirajo tudi izgled 
njene kabine, ki je razvajala s prvovrstnim belim 
usnjem in kontrastno rdečo preprogo. Zaključen 
poklon prednici predstavlja črna vezenina Miura 
na armaturi finalnega Aventadorja Ultimae, ki je 
iz tovarne v Sant’Agati Bolognese odšel na pot k 
svojemu švicarskemu lastniku.
 
Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Ekskluziven bik do 200 km/h pridrvi 
v manj kot devetih sekundah. 
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R E V O L U C I J A 
V  P R E Z R A Č E V A N J U

NAŠA TEHNOLOGIJA ŽE V DOMOVIH 
100.000 SLOVENCEV!

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

www.lunos.si

VARČEVANJE 
Z ENERGIJO

UPRAVLJANJE 
SISTEMA Z APLIKACIJO

NAKUP NA OBROKE 
do 48 mesecevNOVO
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PREROKBA SE
URESNIČUJE
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NOVOSTI ROLLS-ROYCE SPECTRE

Spectre ni le napet celovečerec 

iz vohunske franšize James 

Bond, saj od sedaj dalje to 

ime nosi še en prav tako 

senzacionalni britanski 

produkt. Rolls-Royce je namreč 

tako oklical svoj prvi električni 

avtomobil, ki je spiritualni 

naslednik Phantom Coupéja.
Že davnega leta 1900 je soustanovitelj znamke 

Charles Rolls napovedal električno prihodnost 
avtomobila. Ko je pridobil električno vozilo 
z imenom The Columbia Electric Carriage, je 

predvidel njegovo primernost kot čisto in tiho alternativo 
motorju z notranjim zgorevanjem – pod pogojem, da 
obstaja primerna podporna infrastruktura. Danes, več 

kot 120 let pozneje, je napočil čas, da Rolls-Royce uresniči 
prerokbo svojega ustanovitelja.
Da bi zagotovili, da bo revolucionarno vozilo pripravljeno 
za najzahtevnejšega potrošnika na svetu – stranko Rolls-
Roycea – so zasnovali najbolj izčrpen program testiranj 
doslej. Spectre je bil podvržen poti, dolgi več kot 2,5 
milijona kilometrov, kar simulira več kot 400 let uporabe. 



Spectre je absolutno osupljiv kupe, ki z vidika 
estetike ohranja DNK svojih predhodnikov.

Avtomobil tako ne predstavlja zgolj zgodovinskega trenutka za Rolls-
Royce, ampak tudi za elektrifikacijo – z modelom Spectre namreč 
manufaktura ekstravagance potrjuje, da je električna tehnologija 
dosegla standard vozne izkušnje s podpisom Rolls-Roycea. V ta namen 
so Britanci celo napovedali, da bo do konca leta 2030 njihov celoten 
portfelj izdelkov popolnoma električen.
Tudi v novi električni eri bo Rolls-Royce sledil svojemu etosu stremljenja 
k perfekciji, kar je jasno razvidno v finalnem produktu. Spectre je 
absolutno osupljiv kupe, ki z vidika estetike ohranja DNK svojih 
predhodnikov, a na področju tehnologij gleda daleč naprej, zaradi česar 
so ga stvaritelji ponosno označili za prvi ultra luksuzni električni super 
kupe. Torej, končno nekaj za trajnostno naravnane milijarderje …

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI BMW M2

GRDIraček
?

kompaktne dimenzije, optimalna razporeditev teže in pošastni motor: to je bmw m2.

Nova edicija M2 nadaljuje tradicijo ultra športnih modelov s kompaktnimi merami, ki se je začela leta 1973 s 
prihodom znamenitega 2002 turbo, prvega serijskega turbopolnjenega avta na stari celini. Dvovratna igračka 
obljublja izredno agilnost in vodljivost ob raziskovanju limita, a ker nas, žal, ne prepriča s svojo oblikovno 
revolucijo, ga bomo oklicali za grdega račka.



ovinkov. Za samo preciznost, dinamičnost in agilnost 
M2 pa je zaslužno ogrodje avtomobila in sofisticirana 
tehnologija šasije.
Ni torej vprašanje, ali bo nova generacija kompaktnega 
športnega avtomobila ponudila pristen užitek v vožnji, 
temveč, ali bo ponudila tudi vizualni užitek. Resda 
imajo vsake oči imajo svojega malarja, toda oblikovalci 
so pri M2 res šli v povsem drugačno smer, kot smo jo 
vajeni. Namesto premišljeno skulpturiranih, mišičastih, a 
tekočih linij, celoten koncept deluje odsekano. Predvsem 
nenavadno izpade obraz avtomobila z ledvičkama brez 
obrobe, pod katerima se nahajata dve izbuljeni kocki, ki 
hranita zračne odprtine. Kljub rečenemu pa ne zanikamo 
možnosti, da bo avtomobil v živo prepričal in se tako 
prelevil iz grdega račka v laboda.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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S šestvaljno pogonsko enoto, 
ki razpolaga z norimi 460 konjiči, je 
uresničena značilna surova moč BMW M. 

kompaktni vražiček z imenom m2 
šprint do 100 km/h realizira v 4,1 sekunde.

Intenzivno interakcijo med 
voznikom in avtomobilom

 bo pričaral ročni menjalnik.

S 
tem, ko je serija 2 nadomestila kupe in kabriolet 
serije 1, je rojstvo doživela prva generacija 
M2, ki je bila oglaševana kot vstopni model v 
svet BMW M. A fani najmočnejše črke na svetu 

vedo, da je M2 mnogo več kot to. Avtomobil, katerega 
je Jeremy Clarkson označil za svojo najljubšo beštijo M, 
saj povzroči mravljinčenje v hrbtenici, izbuljenje oči in 
poskok srca, so za svojega vzeli vozniki po vsem svetu, ki 
so znali ceniti mojstrsko združitev kompaktnih dimenzij, 
kratke medosne razdalje, optimalne razporeditve teže 
in pošastnega motorja. Favorita mnogih je v letu 2018 
zamenjal M2 Competition, kateremu se je kmalu pridružil 
še bolj neizprosni M2 CS. A če sta sorodnika ostala zvesta 
originalu, to nikakor ne moremo trditi za novo generacijo 
M2, pri kateri se nekako ne moremo otresti občutka, da 
so pri BMW-ju brcnili v temo.
Glede zmogljivostnih specifikacij sicer nimamo 
pritožb, kajti s šestvaljno turbopolnjeno pogonsko 
enoto, ki razpolaga z norimi 460 konjiči (kar je 90 več 
kot predhodnik), je uresničena značilna surova moč 
BMW M. Na veselje puristov so v Münchnu ohranili 
speljevanje moči na zadnji kolesni par ter hkrati ponudili 
možnost izbire med osemstopenjskim avtomatikom 
in šeststopenjskim ročnim menjalnikom, ki pa bo na 
voljo za doplačilo. Kljub temu sklepamo, da se bo velika 
mera kupcev odločila za slednjo možnost, saj klasična 
konfiguracija pričara res intenzivno interakcijo med 
voznikom in avtomobilom.
In kako izgleda pospeševanje novega M2? Ob 
emocionalni skladbi 460-članskega orkestra, kateremu 

dirigira M-ov izpušni sistem, kompaktni vražiček šprint 
do 100 km/h v primeru opremljenosti s samodejnim 
menjačem realizira v 4,1 sekunde oziroma dve desetinki 
sekunde kasneje, če bo voznik prestavljal ročno. V vsakem 
primeru bodo iskalci maksimuma lahko najvišjo hitrost, 
ob obkljukanju M Driver’s Package na seznamu dodatne 
opreme, dvignili na 285 km/h, ko bo ekstremnim 
voznim situacijam brez težav kos vrhunski zavorni 
sistem. K vznemirljivemu izkustvu bo doprinesel tudi 
aktivni diferencial na zadnji premi, ki optimizira oprijem 
in izboljša prenos moči pri močnem pospeševanju iz 
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Mercedes-AMG EQE SUVNOVOSTI

EQE SUV upodablja prelomnico v elektrifikacijski strategiji družbe AMG, ki je sicer nadgradila že dve Mercedesovi 
električni limuzini: EQS in EQE, toda bojda naj bi bil novi športni terenec najbolj vsestranski model v njenem 
e-portfelju, saj poleg zajetne mere moči dostavlja luksuzen interier z velikodušno mero prostora.

E-SUV 
s športnimi geni



Nemški gigant Daimler, ki ima med drugim 
v lasti blagovno znamko trikrake zvezde, 
je leta 2016 naznanil gromozansko, kar 
10-milijardno investicijo v razvoj električnih 

vozil, ki naj bi se do leta 2025 rezultirala v desetih 
brezemisijskih modelih, grajenih na povsem novi 
plaftormi. Prvi uvid v izgled teh vozil je prišel še istega 
leta na pariškem avtosalonu, kjer je pod žarometi 
zažarela študija Generation EQ. Dve leti kasneje smo 
spoznali njej precej podobnega prvega serijskega 
električnega Mercedesa, krščenega za EQC, ki se je 
podal v bitko za cekine ekološko ozaveščenih strank 

z debelimi denarnicami. V Stuttgartu so se pravzaprav 
razvoja svoje električne podznamke lotili izjemno resno, 
saj so doslej debitirali celo paleto vozil z oznako EQ. Po 
štirih športnih terencih, kombiju in dveh limuzinah, smo 
ugledali še čisto novo različico modela EQE, vendar 
na hoduljah – dame in gospodje, spoznajte EQE SUV. 
In glede na to, da so javnosti v konceptnih oblačilih 
prezentirali tudi svojega tekmovalca v segmentu 
premijskih manjših kombijev EQT ter reinterpretirano 
terensko ikono EQG, lahko brez kančka dvoma rečemo, 
da inovator avtomobila z resnično celovito ponudbo 
električnih vozil orje ledino tudi na področju novih 
avtomobilskih trendov.
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No, pa se vrnimo k novemu razredu EQE SUV, ki je dobil 
čast, da ga je kot prvega električnega SUV-ja Mercedesa 
v svoje roke vzela divizija AMG in iz njega ustvarila dva 
nabildana športna terenca. Tako je, kot smo vajeni od 
zmogljivostne znamke iz Affalterbacha, bosta na voljo 
različica 43 4MATIC in še športnejši derivat 53 4MATIC+.
Za osnovo služi platforma Mercedes-EQ, kateri sta se 
pridružila dva zmogljiva električna motorja, ki za doseg 
značilne dinamične izkušnje AMG 476 oziroma 687 
konjskih moči variabilno pošiljata na vsa štiri kolesa. 
Na tem mestu se podkožna predelava kakopak ne 
konča, saj so strokovnjaki vgradili še svojevrstno 
zračno vzmetenje, krmiljenje zadnje preme in sistem 
za stabilizacijo nagiba, kot tudi zavorni sistem in zvočni 
podpis s pečatom AMG-ja.
Da bo paket zaokrožen, zunanjost EQE SUV-ja vestno 
sledi vizualnim parametrom športne znamke, pri čemer 
kompaktne mere zavija v »high-tech« estetiko, značilno 
za klan EQ. Ta vključuje impozantno črno masko, zaprto 
zaradi izostanka potrebe po hlajenju motorja, ki je 
prejela tipičen zaključek v stilu Panamericana. Nadaljnja 
prepoznavna karakteristika je povezan svetlobni podpis 
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EQE SUV vestno sledi vizualnim parametrom 
športne znamke, pri čemer kompaktne mere zavija v 

»high-tech« estetiko, značilno za klan EQ.

EQE je dobil čast, da ga je kot prvega 
električnega SUV-ja trikrake zvezde 
v svoje roke vzela divizija AMG.



na svetu, ki jo sestavlja več kot 500 tisoč polnilnih 
točk AC in DC v 31 državah, vključenih pa je tudi 336 
hitrih polnilnic mreže Ionity, s čimer želijo Nemci 
olahkotiti daljša potovanja in polnjenje vozila v tujini. 
Hkrati navigacija pri izračunu najhitrejše poti do 
izbranega cilja upošteva čase polnjenja, vremenske 
razmere, prometne zastoje in celo personaliziran 
vozni stil posameznega voznika ter tako eliminira 
stres iz načrtovanja potovanja. Litij-ionska baterija s 
kapaciteto 90,6 kWh se bo s pomočjo inteligentne 
rekuperacije polnila že med samo vožnjo, medtem ko 
naj bi na hitri polnilni postaji v le 15 minutah pridobila 
dovolj elektrike za prevoz dodatnih 170 kilometrov, s 
čimer je bojazen o premajhnem dosegu odveč.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

tako spredaj kot zadaj, kjer so oblikovalci iz ostalih EQ-
jev preprosto kopirali dizajn LED luči, zaradi katerih 
bomo avtomobil ponoči lahko identificirali v sekundi.
Atmosfera v kabini ne pušča dvoma o dinamičnem 
značaju avtomobila z implementacijo kombinacije 
alkantare in perforiranega usnja ter športnih dekoracij 
v obliki rdečih šivov in karbonskih poudarkov. 
Zvestobo AMG-ju izražajo številne značke in našitki, ki 
krasijo sedeže, pragove, preproge in volan, ki je poleg 
ogromnega zaslona Hyperscreen kralj interierja.
Lastnikom EQE SUV-ja bo z uporabo storitve Mercedes 
me Charge na voljo največja polnilna infrastruktura 
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Range Rover SportNOVOSTI

TERENSKO RAZKOŠJE

Range Rover Sport na novo 

opredeljuje terensko 

razkošje, saj brezhibno 

združuje samozavestno in 

instinktivno zmogljivost 

na in izven urejenih cest 

s prestižnostjo blagovne 

znamke Range Rover, temu 

pa dodaja atraktiven 

vizualni slog in pohvale 

vredno udobje.
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range rover Sport poleg vrhunske zmogljivosti na terenu stavi na športen vozni karakter. 



Razkošen terenski model
želi smernice postavljati 
tudi glede oblikovanja.

Iz originalnega luksuznega SUV-ja, britanskega 
zvezdnika Range Roverja, se je leta 2005 razvil 
model Sport, ki poleg zmogljivosti na terenu stavi na 
športen vozni karakter. Koncern JLR je nedavno na 

ceste poslal novo, tretjo generacijo, ki je kakopak najbolj 
izpopolnjena doslej.

Visoko raven dinamičnosti omogoča poroka modularne 
arhitekture in prenovljene šasije, ki na nov nivo dviga 
okretnost avtomobila in udobje vožnje. Svoje doprinese 
tudi štirikolesno krmiljenje in elektronsko krmiljenje 
nagiba, ki vzbuja nove ravni nadzora nad karoserijo in 
agilnosti v ovinkih. Med »off-road« izleti bo še kako prav 
prišel sistem Terrain Response 2, ki samodejno zazna 

vozno površino in glede na to prilagodi šasijo, da se 
optimalno spopade z dano situacijo. Novost predstavlja 
prilagodljiv terenski tempomat, ki ohranja enakomerno 
hitrost, da se voznik lahko osredotoči na krmiljenje 
vozila. Nič novega pa ni inteligenten štirikolesni pogon, 
ki intuitivno predvideva, kdaj je potreben oprijem in s 

tem omogoči učinkovito vožnjo v vseh pogojih. V novi 
generaciji je tako Sport najbolj sposoben predstavnik 
vozil Land Rover, vendar to ne pomeni, da je njegov videz 
drugotnega pomena, saj gre za razkošen terenski model, 
ki želi smernice postavljati tudi na področju dizajna.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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NOVOSTI Lotus Evija Fittipaldi

Evija je v marsičem mejnik, saj ne uteleša le novega poglavja historične znamke Lotus, ampak je ČISTO prvi 

britanski električni hyper avtomobil, ki s skoraj 2.000 konji postavlja standarde v svojem razredu. 

F1
MINEVA 50 let OD LOTUSOVE osvojitve vozniškega in konstruktorskega prvenstva v Formuli 1. 

Zbiratelji so se ŽE stepli za načrtovanih 130 primerkov, toda osupljiva Evija bo še bolj zaželena v 

edinstveni izvedbi Fittipaldi, ki predstavlja poklon Lotusovim uspehom v Formuli 1.

POKLON USPEHOM V
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Zgodovino Lotusa je močno zaznamovalo 
leto 2017. Zakaj? Ker je pridobil novega 
lastnika, s katerim je prišla zajetna investicija 
za raziskave in razvoj. Z britanskim podjetjem 

je začel upravljati kitajski avtomobilski velikan Geely, ki 
je lastnik znamk Volvo in Polestar, ima pa tudi deleže 
v podjetju Aston Martin Lagonda Global Holdings 
in v koncernu Daimler, očetu znamk Mercedes-Benz 
in smart. S finančno injekcijo je lahko firma z bogato 
zgodovino naredila korak naprej; a preden lahko pride 
novo, se moraš posloviti od starega. Tako je decembra 
2017 nastopil čas za prekinitev proizvodnje modelov 
Elise, Exige in Evora, zabavnih dvosedežnih športnikov 
lahke konstrukcije, saj so se v tovarni Hethel začeli 
osredotočati na vozila na električni pogon, kar so 
potrdili dve leti kasneje s predstavitvijo serijskega 
modela Evija. Ta je dala upanje, da je podjetje v kitajskih 
rokah na dobri poti, saj gre za spektakularni električni 
avtomobil z ekskluzivno naravo.
Bistvo Evije prezentira napreden električni pogon, 
ki ga je razvil tehnični partner Williams Advanced 
Engineering, znan po uspehih v motošportu. 
Pripravili so sistem s štirimi e-motorji, ki je energijsko 
najučinkovitejši električni paket, ki je bil kdajkoli vgrajen 
v cestni avtomobil. Zmore kar 1.972 konjskih moči, 
s pomočjo katerih Evija od 0 do 100 km/h pospeši v 
manj kot treh sekundah, pri tem pa je končna hitrost 

omejena na 320 km/h, ki jo avtomobil doseže v devetih 
sekundah. Da bi lažje razumeli, o kako ekstremnih 
številkah govorimo, naj spomnimo, da v precej daljšem 
času iz mirovanja do sto pripotuje najbolje prodajani 
avtomobil v Sloveniji, Renaultov Clio. Navdušujoče 
cestne akrobacije omogoča tudi karbonska arhitektura, 
ki na tehtnici pokaže zgolj 1.680 kilogramov, s čimer je 
Evija najlažji serijski električar na planetu.
Seveda so kupci dva milijona evrov vrednega 
avtomobilskega superlativa dobili proste roke pri 
popolni personalizaciji svojega primerka, toda za tiste, 
ki si želijo še nekaj več, so sedaj pri Lotusu kreirali 
unikatno različico Evije, ki se poklanja 50-letnici 
osvojitve vozniškega in konstruktorskega prvenstva 
v Formuli 1. V letu 1972 je namreč mladi brazilski 
dirkač Emerson Fittipaldi zacementiral svoje mesto 
med legendami F1, ko je za volanom bolida Type 72 
osvojil pet od dvanajstih dirk v sezoni. Lotusov dirkalnik 
je slavno nosil črno-zlato uniformo, zato so takšno 
namenili tudi posebni izvedenki Evije, ki bo zaživela 
v osmih primerkih, od katerih so prav vsi že našli 
svoje lastnike. Te je prepričala ekskluzivnost vozila, pa 
tudi dejstvo, da je pri snovanju sodeloval še en prvak 
Formule 1, Britanec Jenson Button, ki je potrdil, da je 
Evija čudovit predstavnik sodobnega avtomobilskega 
oblikovanja, ki v sebi nosi Lotusovo dirkaško dediščino.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

Unikatna Evija se poklanja 50-letnici 
osvojitve prvenstva v Formuli 1. 



44  Avto+šport

NOVOSTI
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Ferrari SP51

UNIKAT
iz Maranella

Najnovejši v seriji ekskluzivnih unikatov iz manufakture Ferrari je SP51, ustvarjen za mecena z globokimi žepi in s 
strastjo do hitrosti, ki si je zaželel edinstveni CESTNI avtomobil, totalno prilagojen njegovim osebnim preferencam.
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Oboževalci znamke poskočnega konjiča 
so že slišali, da je za glavne posebneže 
zaslužen oddelek Special Projects, ki 
pod taktirko vodje oblikovanja Flavia 

Manzonija kreira po meri narejena vozila za tiste kupce, 
ki so pripravljeni res na široko razpreti svojo denarnico. 
Eden od takšnih je ravnokar naročil ultra ekskluzivni 
roadster, zato Ferrariju ni bilo treba dolgo razmišljati, 
kateri model bo vzel za osnovo. Takšni nalogi bi lahko 
bil kos le vrhunski 812 GTS, ki se pohvali z nazivom 
najbolj zmogljiv serijski kabriolet na tržišču.
Na njegovo šasijo so poveznili preoblikovano telesce, 
vendar kot pri ostalih unikatih s podpisom divizije 
posebnih projektov ne gre za radikalen odmik od 
proizvajalčevega oblikovalskega jezika. Ključna 
sprememba je odsotnost strehe, s čimer gre za avtentični 
spider, ki želi očarati tako s svojo edinstveno podobo 
kot s pristno brezstrešno vozno izkušnjo. Glede na to 
odločitev je bilo treba veliko dela opraviti v zračnem 
tunelu, kjer so Italijani perfekcionalizirali aerodinamični 
vidik SP51, da bi zagotovili ne samo optimalno gibanje 
avtomobila, temveč tudi maksimalno udobje v kabini. 
Še ena vidnejša karakteristika, ki predstavlja odmik od 
originala, je ekstenzivna uporaba karbona namesto 
aluminija, ki vrhunec doseže na spektakularnem 
zadku. In da ne gre za serijski avtomobil, nadaljnje 
priča barvna zasnova prepoznavne Maranellove rdeče, 
kateri so dodali dramatično belo-modro črto, ki se 

Personalizacija interierja 
se je vrtela okrog realizacije dveh idej: 

rokodelstva in kreativnosti.

razteza od prednjega spojlerja pa vse do strešnega 
krilca, pri čemer ne izostaja v razkošni kabini, kjer 
so dizajnerji dokazali svoje mojstrstvo. Pri tem delu 
projekta je bil najbolj vpleten tajvanski naročnik, ki je 
dolgoletni prijatelj znamke in eden od pomembnejših 
zbirateljev vozil Ferrari. Personalizacija interierja se 
je vrtela okrog realizacije dveh idej: rokodelstva 
in kreativnosti. Želeno povezavo z eksterierjem je 
uresničila uporaba istega barvnega odtenka, ki so 
ga poimenovali strastna rdeča, na armaturni plošči, 
oblogah vrat, naslonu za roke in sedežih – ti elementi 
iz alkantare so prejeli tudi kanček modre in bele v 
spremljavi ogljikovih vlaken, s čimer je bil dosežen 
občutek brezhibne kontinuitete.
Vizualne nadgradnje so bile obširne, zato pri Ferrariju 
niso posegali na področje drobovja avtomobila. 
Športni roadster SP51 je tako podedoval pogonsko 
enoto sorodnika 812 GTS in bo dihal s pomočjo 
6,5-litrskega dvanajstvaljnika s skoraj 800 konji, ki je 
večkrat slavil na nagradah Mednarodni motor leta.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

bigg-r.com
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novosti Polestar 3

V TRETJE 
GRE

RADO

Po športnem kupeju in kompaktni limuzini je sedaj napočil čas za športnega terenca s podpisom Polestarja, katerega 
mantra je združitev elektrifikacije z vrhunsko zmogljivostjo. In glede na popularnost SUV-jev v zadnjih letih, bo 
verjetno ravno Polestar 3 tisti model znamke, ki bo v prehod na e-mobilnost prepričal največ strank.



Polestar 3 je petsedežni športni 
terenec z zeleno mentaliteto.

Naj spomnimo, da se je zgodba znamke 
Polestar pričela z odcepitvijo od švedskega 
Volva; ob osamosvojitvi so povedali, da 
bodo s svojimi vozili ciljali na najbolj 

zahtevne stranke v vseh segmentih, ki si želijo hiter 
elektrificiran avtomobil. Kaj kmalu so predstavili svoj 
prvi produkt, športnega kupeja s hibridno tehnologijo 
Polestar 1, kasneje pa se je na sceno pripeljala še 
luksuzna kompaktna limuzina Polestar 2, s ciljem, 
električno zmogljivost približati množicam. Že od 
leta 2018 vemo, da bo Polestarjevemu dvojcu sledil 
tretji model, brezemisijski SUV z aerodinamično 
silhueto, ki zdaj ponosno stoji pred nami. Vizualna 
povezava z bratoma je takoj očitna na račun tipičnega 
skandinavskega oblikovanja, ki sledi načelu »manj je 
več«. Vrhunec avantgardne zasnove, navdahnjene 
s strani predlanskega koncepta Polestar Precept, 
predstavlja značilen svetlobni podpis na zadku, 
medtem ko je notranjost – kot smo pri proizvajalcu 
vajeni, odeta v alternativne materiale.
Petsedežni športni terenec z zeleno mentaliteto 
bo zmožen 360 kW moči in 840 Nm navora, za 
kar poskrbita dva električna motorja, ki sodelujeta 
z baterijo s kapaciteto 111 kWh, ki v optimalnih 
razmerah obljublja radodaren doseg do 610 
kilometrov. Za tovrstnega Polestarja 3 bo treba odšteti 
89.900 bruseljčanov, a to ne bo dovolj, če boste 
avtomobil, v želji ostrejše vozne dinamike, nagradili s 
paketom Performance Pack, ki prinaša več konjičkov 
in optimizacijo zračnega vzmetenja kot tudi unikatne 
stilne poudarke v obliki 22-palčnih kovanih platišč in 
zlatih detajlov. Tako specificiran Polestarjev SUV za 
električno dobo iz mirovanja do 100 km/h poskoči v 
manj kot petih sekundah, s čimer vestno sledi ideji 
elektrificirane moči.

Tekst: Ava Tomlje
Foto: ISC
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* Podatek za 1. januar 2022. Na podlagi raziskave družbe Sony Corporation, izmerjeno na podlagi smernic organizacije
 JEITA na trgu naglavnih brezžičnih slušalk z odpravljanjem šumov.

NOVO

WH-1000XM5

Najboljše odpravljanje
šumov v panogi*
Vaš svet. In nič drugega.

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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ZANIMIVOSTI pariški avtosalon

Bienalna razstava v Parizu je ena od prireditev na koledarju avtomobilske industrije, ki še nekaj velja 

v času, ko se proizvajalci vedno bolj množično odločajo, da je pojava na avtosalonih zanje nezanimiva 

zaradi velikega finančnega vložka naproti pričakovanim dobrobitim.
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FRANCOSKA 
DOMINACIJA
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Po štirih letih dolgega čakanja se je vrnil eden 
največjih svetovnih avtomobilskih salonov, ki 
oboževalce svetleče pločevine razveseljuje 
že od daljnega leta 1898. Ob slavnostnem 

odprtju vrat 17. oktobra so obiskovalci hitro videli, da 
na prireditvi, kot tradicionalno, prednjačijo domači 
proizvajalci. Največjo prezenco je izkazoval koncern 
Stellantis s francoskimi znamkami Peugeot, Citroën in 
DS, s pomočjo katerih je v okviru svojega strateškega 
načrta naznanil ambicijo do leta 2038 postati karbonsko 
nevtralno podjetje. Globalni velikan namerava do leta 
2024 lansirati 28 povsem novih električnih vozil in nekaj 
od teh so jih postavili na ogled zainteresirani javnosti. 
Debi sta doživela športna terenca DS 3 E-TENSE in Jeep 
Avenger, kot tudi najbolje prodajani električni model v 
Franciji v letošnjem letu, Peugeot e-208. A da bi dokazala 
svoja prizadevanja na področju elektrifikacije vseh 
svojih mobilnostnih rešitev, je znamka z logotipom leva 
razkrila tudi 100-odstotno električni skuter e-Streetzone, 
ki lahko z enim polnjenjem prevozi do 112 kilometrov. 
Bratski Citroën je medtem razstavil prvo dostavno vozilo 
na vodikove gorivne celice na svetu, model ë-Jumpy 
Hydrogen, ki so ga obiskovalci lahko zapeljali tudi na 
krajšo testno vožnjo.
Ko govorimo o 89. izvedbi Mondial de l'Auto, ne moremo 
mimo Skupine Renault, ki je v Parizu nastopila z znamkami 
Renault, Dacia, Alpine in Mobilize ter poskrbela za šest 
svetovnih premier, ki so se – kot pričakovano – fokusirale 
na elektrifikacijo. Renault je družine navdušil s prvim 
Kangoojem E-Tech electric, svoje želje po osvajanju 
deleža v segmentu C pa izpostavil z novincema 
Megane E-Tech electric in Austral E-Tech hybrid. Pariški 
avtosalon je bil izrednega pomena tudi za Dacio, ki je 
tam predstavila zadnjo etapo preobrazbe svoje celostne 
podobe kot tudi svoj prvi hibridni pogonski sklop, ki 
bo kmalu na voljo v modelu Jogger. Inovativne rešitve 
za bodočnost mobilnosti so medtem znotraj Skupine 
Renault predlagali s konceptom za skupno rabo Mobilize 
Duo, s katerim želijo olajšali mobilnost oseb in blaga v 
kompleksnem urbanem okolju.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC

NAJBOLJ SRČNE PREMIUM DOBROTE

www.heartmade.si
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TESTI Alpine A110 S

Alpine A110 s je z naskokom najboljši testni avtomobil, kar smo jih v uredništvu prejeli na test v zadnjih letih. 
Je čistokrvni športni avtomobil z dušo in s karakterjem, ki v tebi prebudi čustva in kar kliče po tem, da sedeš za 

volan in se odpelješ k iskanju popolne ovinkaste ceste. Sam sem jo našel v istrski cesti na Buzet.
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CESTNAFORMULA

a la Renault

a100 s je Izredno kompakten, lahek, kirurško natančno vodljiv športni dvosed.



Znamka Alpine ni nastala 
včeraj, v 60. letih so namreč 
že predstavili legendarni 
model A110 v modri barvi 

in z značilnima dvojnima okroglima 
žarometoma. Znamka je izdelovala 
izključno športne avtomobile, prav 
tako je sodelovala in tudi zmagovala 
v številnih športnih divizijah, najbolj 
odmevna pa je bila seveda zmaga 
na znameniti dirki 24 ur Le Mansa. 
Danes je Alpine še vedno samostojna 
znamka, ki deluje pod okriljem 
Skupine Renault, ima svoje moštvo 
Formule 1 in enega izmed najboljših 
dvosedežnikov v ponudbi, ki sliši na 
legendarno ime A110, še vedno je 
modre barve in ima značilna dvojna 
okrogla žarometa.
Je cestni športnik z izrazito nizko 
postavo in z nizkim težiščem, z 
zadnjim pogonom in s sredinsko 
postavljenim motorjem. Ima tudi 
zajeten difuzor na zadku, sredinsko 
pozicioniran izpuh ter karbonsko 
streho in zadnji spojler. To je Alpine 
A110 z dodatno oznako S in z aero 
dodatki. Njegova nizka športna 
silhueta navdušuje iz vsakega 
zornega kota in je prava paša za 
oči za vsakega avtomobilskega 
navdušenca.
Odlikuje ga kirurško natančna 
vodljivost in izrazito športno, trdo 
podvozje, ki sta recept za vrhunsko, 
edinstveno vozno izkušnjo, katero 
zna pričarati redko kateri avtomobil. 
Praktično ob vsakem spustu stopalke 
za plin pod navitimi obrati iz izpuha 
tako močno zaropota, da te stvar 
hitro zasvoji in vedno znova in znova 
iščeš optimalne obrate, kjer bo 
motor sputil najbolj rezek in glasen 
zvok. In vsakič te preseneti, kako 
dobro mu to uspeva.
Sredinsko nameščen turbobencinski 
motor s prostornino 1,8 litra že 
poznamo iz Megana R.S., le da v 
Alpine A110 S proizvede okroglih 
300 konjskih moči. In tako nemiren 
je, da praktično vseskozi povzroča 
tresljaje, ki pa niso niti najmanj 
moteči, vse dokler se ne rabiš z njim 
prebijati čez prometne zamaške.

športna silhueta navdušuje iz vsakega zornega kota in je 
prava paša za oči za vsakega avtomobilskega navdušenca.

Izredno kompakten, lahek, natačno vodljiv športni 
avtomobil se najbolje počuti na ovinkasti cesti, nič kaj 
manj pa ne navduši s hitro vožnjo po sterilni ravnini. S 300 
konjskimi močmi ni najhitrejši, še manj najzmogljivejši 
dvosed, ravno nasprotno, konjenica je ravno pravšnja, 
a vseeno, ko se pogrezneš v dirkaški sedež, iz katerega 

kasneje težko splezaš ven, in poprimeš v celoti v alkantaro 
oblečen športni volan, do avtomobila podzavestno 
čutiš veliko mero spoštovanja in temu primerna je tudi 
nadaljna vožnja, praktično si vseskozi na preži in prav je 
tako. Nenazadnje sta 4,2-sekundni pospešek z mesta do 
stotice in končna hitrost 275 km/h kar zgovorna in lep 

Na v alkantaro oblečenem sedežnem grebenu  
se nahajajo tipke menjalnika in 

velik rdeč gumb za zagon motorja. 
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dokaz, da Alpine za volanom potrebuje veščega 
voznika, čeprav avtomobil v nobenem pogledu 
ni pretirano zastrašujoče hiter in neobvladjiv.
Kabina je špartansko oskubljena, v ospredju 
sta kakopak dva školjkasta, dirkaško zasnovana 
sedeža, katera je možno nastaviti zgolj in 
izključno po dolžini (sam sem vsaj minuto ali dve 
neuspešno iskal ročico za nastavitev naklona). 
Volan je oblečen v alkantaro, katera krasi tudi 
celotno armaturno ploščo in medsedežni 
greben, na katerem se nahajajo tipke menjalnika 
in velik rdeč gumb za zagon motorja. Nekaj 
kontrasta v alkantaro oblečeni notranjosti dodajo 
oranžni šivi in modra barva na vratnih panelih. 
Da je multimedija zastarela in slabo odzivna in 
da so stikala klimatske naprave enaka tistim v 
starejšem Cliu, pa sploh ni pomembno, še manj 
pa moteče, ker je bistvo avtomobila sama vožnja 
in užitek v njej, ki ga pričara. Na tem področju 
res blesti in ne pomnim, kdaj sem nazadnje 
vozil tako dobro vozno osredotočen avtomobil. 
Še največja hiba, ki to v bistvu ni, so odlagalne 
površine oziroma prtljažni prostor. Kar dva ima 
Alpine, enega spredaj in drugega zadaj. Prednji 
se ponaša s prostornino 100 litrov, zadnji pa 96; 
njegova vsebina se hitro dodobra segreje zaradi 
sredinsko nameščenega razgretega motorja.
Avtomatski menjalnik je dober, prestavlja 
hitro, natančno in dirkaško odrezavo, a sam se 
nisem mogel upreti dvema velikima, fiksnima 
prestavnima ročicama »F1«, s katerima sem v 
večini sam prevzel vajeti prestavljanja dobesedno 
v svoje roke.
Za vsakodnevno vožnjo je 90 tisočakov vreden 
Alpine A110 S dokaj naporen in neudoben 
avtomobil, tudi glasnosti sredinsko nameščenega 
agregata, ki se nahaja direktno za sedežem, bi se 
verjetno ob vsakodnevni jutranji prometni konici 
verjetno naveličal. Je pa zato tu vstopni model 
A110, ki ima občutno mehkejše vzmetenje in je 
tako bolj primeren in udoben za vsakodnevno 
vožnjo.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.798 ccm
221 kW (300 KM)
340 Nm pri 2.400 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
4,2 s (0-100 km/h)
275 km/h

8,5 l/100 km
153 g/km
4.180 / 1.798 / 1.248 mm
1.109 kg
45 l
196 l
89.920 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 1.074,07 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si



Hyundai Santa Fe PHEV 1.6 T-GDI Impression

Hyundaijev največji se brezkompromisno postavlja ob bok suv modelom 
prestižnejših znamk, v marsičem pa jih celo prekaša in je lahko 

zgled številnim prestižnim tekmecem. Njegovi glavni aduti so 
prostornost, udobje, pogon in tehnologije.

TESTI

PROSTORNOST 
IN UDOBJE
NA PRVEM 

MESTU

Pri Hyundaiju so Santa Feju namenili klasično 
hibridno kombinacijo 1,6-litrskega štirivaljnika 
in elektromotorja, ponudbo pa so nadgradili še 
s priključno hibridno izvedenko, ki se je izkazala 

kot zanimiva alternativa dizelskemu motorju. Polna 
baterija zadostuje za dobrih 40 električnih kilometrov, na 
klasičnem domačem omrežju pa jo boste do potankosti 
napolnili v približno šestih urah. Vožnja s prazno baterijo 
pa pomeni večjo porabo in prav tako relativno majhen 
doseg. Tank namreč vase sprejme manj kot 50 litrov 
bencina, s čimer bo nekje 500 kilometrov maksimalen 
doseg, kar pa je relativno malo za takšen družinski 

potovalnik, zato je vseeno vredno razmisliti o dizelski 
različici, ki je nenazadnje tudi nekaj tisočakov cenejša. 
Hyundaijev priključno hibridni pogonski sklop je sicer 
odličen v vseh pogledih in se tako po zmogljivosti kot 
tudi po varčnosti lahko enakovredno kosa z dizelskim 
motorjem, le v samem dometu krepko zaostaja.
Santa Fejev glavni adut je nedvomno prostorna kabina; 
zadnja klop je vzdolžno pomična, v ogromnem, 
625-litrskem prtljažnem prostoru se opcijsko v dnu 
skrivata še dva dodatna, sicer bolj kot ne, zasilna 
sedeža. Notranjost je v večini oblečena v svetlo usnje, v 
kombinaciji s sivimi vložki, ogrevani in hlajeni sedeži so 

udobni kot domači fotelji, za dodaten pridih prestiža pa 
poskrbi svetla, mehka alkantara, ki krasi strop in stebričke.
Za razliko od številnih tekmcev je kabina Santa Feja na 
področju ergonomije še vedno zasnovana v stilu stare 
šole, saj na srednji konzoli večinoma prevladujejo fizična 
stikala. Praktično je prava poplava tipk v kabini, a so se 
slednje izkazale za izredno funkcionalne in praktične. 
Tudi samo upravljanje s samodejnim menjalnikom 
poteka preko tipk na osrednji konzoli, pri čemer je 
prestavljanje hitro, gladko in tekoče. Nič drugače ni z 
izbiro voznih programov, med katerimi voznik izbira z 
vrtljivim gumbom. Kar sedem jih je na voljo, v načinu 

Smart pa avtomobil samodejno po potrebi vklaplja 
štirikolesni pogon in se prilagaja razmeram na cesti in 
voznikovi teži noge.
Občutek za volanom je potovalno naravnan, kakršna je 
tudi sama narava Santa Feja. Podvozje je namreč mehko 
in potovalno udobno, tako da avtomobil kar kliče po 
premagovanju dolgih avtocestnih kilometrov. Vozniku 
na poti še kako prav pridejo številni asistenčni sistemi, 
med katerimi bi izpostavil sistem za opozarjanje vozil 
v mrtvem kotu, s prikazom žive slike na instrumentalni 
plošči. Živa slika se ravno tako samodejno aktivira ob 
vsaki, s smernikom najavljeni menjavi voznega pasu. 



informativni izračun mesečnega obroka: 786,44 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski + električni
1.598 ccm
195 kW (265 KM)
265 Nm pri 1.500 vrt./min.
6-stopenjski samodejni
8,8 s (0-100 km/h)
187 km/h

7,5 l/100 km
36,90 g/km
4.785 / 1.900 / 1.685 mm
2.040 kg
47 l
634 l
65.840 EUR 

Tehnični podatki

Santa Fejev glavni adut je 
nedvomno prostorna kabina.

Odlično se je izkazal tudi radarski tempomat, ki zna brati 
omejitve in samodejno prilagajati hitrost. Je pa razočoral 
sistem Auto Hold, ki ga je treba ob zagonu avtomobila 
vedno znova in znova aktivirati. Sam bi si želel namreč, da 
bi si avtomobil aktivacijo slednjega zapomnil in shranil.
S ceno 65 tisočakov avtomobil ni poceni, a je še vedno 
v primerjavi z nemško konkurenco med ugodnejšimi 

nakupi, sploh glede na to, kaj za to ceno ponuja. Cena 
preko 60 tisočakov je predvsem posledica priključno 
hibridnega pogonskega sklopa. Kupcem je še vedno 
na voljo dizelska različica, podobno opremljeno lahko 
namreč odpeljete iz salona za manj kot 60 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

 



TESTI BMW 223i Active Tourer
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BMW-jev
druzinski AS

serija 2 active tourer je nedvomno eden izmed prostornejših in uporabnejših BMW-jev.

Da so enoprostorci še vedno popularna izbira pri družinah, ki dajejo prednost prostoru in uporabnosti, priča 
dejstvo, da je najbolj prodajan BMW pri nas prva generacija serije 2 active tourer.



In čeprav pri seriji 2 Active Tourer 
ni šlo za tipično enoprostorno 
vozilo z denimo drsnimi vrati 
in s škatlasto zasnovo, je 

avtomobil nedvomno eden izmed 
prostornejših in uporabnejših BMW-
jev, sploh različica Gran Tourer prve 
generacije, ki pa je po drugi strani 
bila najbolj netipičen in neskladen 
BMW zadnjega časa.
Z novo generacijo različice Gran 
Tourer ni več v ponudbi, je pa 
klasični Active Tourer nedvomno 
pridobil točko ali dve na svojem 

izgledu, v drugi generaciji namreč 
deluje dosti bolj skladno, športno in 
uglajeno. Temelje zanj je postavila 
serija 1, zato tudi avtomobil 
praktično bolj kot ne deluje kot 
povišan hatchback in ne kot 
razpotegnjeni enoprostorec. Pogon 
tako ostaja na prednji kolesi, vse 
ostalo pa je konkretna revolucija. 
Vizualno izstopajo večje, v višino 
razpotegnjene ledvičke, ki se lepo 
ujemajo z ozkimi žarometi spredaj.
Bolj mišičasto in široko držo na 
zadku pa prispevajo vitki, malček 

pa se je na medsedežni konzoli 
na žalost izgubil. Na njej se nahaja 
manjše stikalo za izbiro prestave 
in stikala na dotik za izbiro voznih 
programov, aktivacijo auto holda, 
štirih smernikov in glasnosti 
multimedije. Tudi upravljanje 
klimatske naprave in gretja sedežev 
se je tako stoodstotno preselilo 
na sam ekran preko dotika, 
čeprav ostajamo mnenja, da bi 
za upravljanje klimatske naprave 
oziroma temperature še vedno 
bila bolj praktična in bolj varna 

zatemnjeni žarometi. K elegantni 
silhueti nedvomno prispevajo s 
karoserijo poravnane vratne kljuke, 
svoje pa dodajo tudi velikanska, 
večkraka dvobarvna platišča.
Notranjost je prava mala revolucija 
napram preostalim modelom, če 
odvzamemo tisto iz popolnoma 
električnega iX-a. Po njegovem 
vzoru je tako kokpit popolnoma 
digitaliziran, v ospredju je dvojni 
ekran, ki je po novem upravljiv 
zgolj na dotik, praktični vrtljivi 
gumb za upravljanje multimedije 

fizična stikala. V kabini je veliko 
praktičnih in prostornih odlagalnih 
površin, nasploh pa sta počutje 
in ergonomija v kabini tipično 
»beemvejevska«, kvaliteta izdelave 
je, kot se za znamko spodobi, na 
vrhuncu. Seveda je na voljo tudi 
cel kup praktičnih asistenčnih 
sistemov, večina teh pa je na voljo 
proti doplačilu.
Glede na zunanje gabarite 
avtomobila, je notranjost vozila 
presenetljio prostorna, svoj notranji 
volumen tako Active Tourer 

navzven zelo dobro skriva. Na 
zadnji klopi je ogromno prostora, 
tako za kolena, kot tudi v višino za 
potnike višje rasti, nekaj dodatne 
praktičnosti in uporabnosti pa 
doda vzdolžno pomična zadnja 
klop, ki tako posledično lahko še 
poveča prostornino, sicer v osnovi, 
415-litrskega prtljažnega prostora.
Oznaka 223i predstavlja vrh 
ponudbe bencinskih agregatov, 
kjer štirivaljnemu bencinskemu 
motorju s prostornino dveh litrov 
pomaga še manjši elektromotor s 

K elegantni silhueti prispevajo s karoserijo poravnane 
vratne kljuke, svoje pa dodajo tudi velikanska platišča.
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motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, turbobencinski
1.998 ccm
160 kW (218 KM)
360 Nm pri 1.500 vrt./min.
7-stopenjski samodejni
7,0 s (0-100 km/h)
241 km/h

8,0 l/100 km
146 g/km
4.386 / 1.824 / 1.576 mm
1.620 kg
45 l
415 l
56.724 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 677,55 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

14 kW in tako skupaj ustvarjata blagi 
hibridni sklop s sistemsko močjo 
160 kW; po domače, na prednji 
kolesi se sprošča 218 konjskih 
moči, kar je v praksi več kot dovolj 
za tovrsten tip avtomobila. Same 
po sebi so zgovorne tudi številke 
na papirju, avto do stotice pospeši 

v 7 sekundah, pospeševanje pa se 
konča pri 241 km/h. Vožnja je kljub 
pogonu na prednji kolesi BMW-
ejevsko dinamična, ravno prav 
vzmeteno podvozje pa je kljub 
velikim platiščem naravnano bolj 
kot ne za družinsko udobno vožnjo. 
BMW-jeva intepretacija družinskega 

potovalnika, kot je za renome 
znamke značilno, ni poceni, osnova 
v dotični motorizaciji 223i stane 
vsaj 40 tisočakov, opcijska oprema 
pa je testniku ceno dvignila še za 
dodatnih 17 tisočakov.

Tekst in foto: Jan Grobelšek

Oznaka 223i predstavlja vrh 
ponudbe bencinskih agregatov.

NEW



TESTI Mazda3 Sedan e-Skyactiv G122 Plus
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MAZDA ŠE
VERJAME

Mazda je ena izmed redkih, če ne celo edina znamka, ki prisega na atmosferske motorje. To pomeni, da se v njihovih 
avtomobilih vrtijo 2,0-litrski bencinski motorji, podkrepljeni z Mazdino najnovejšo tehnologijo e-Skyactive X.



Pri Mazdi sicer obljubljajo najboljše obeh svetov, 
dizelski navor, odzivnost in majhno porabo, 
v kombinaciji z uglajenostjo in s prožnostjo 
bencinskega motorja, a se v praksi zdi, da nič 

od naštetega ne pride v ospredje v pozitivnem smislu. 
Morda je v primerjavi s predhodno izvedenko motorja 
nekoliko izboljšana odzivnost motorja pri speljevanju, 
torej ob nizkih vrtljajih, to je pa tudi vse.
Res pa je, da se lahko pohvali z nizkimi emisijami in s 
tihim, uglajenim delovanjem. Dvolitrski atmosferski 
bencinski motor je opremljen tudi z blagim hibridnim 
sistemom, ki je v osnovi namenjen zniževanju emisij, 
njegovo delovanje pa je za voznika praktično neopazno.
V kabini so uporabljeni dobri materiali, še vedno 
so v ospredju minimalizem in čiste linije. Po novem 
multimedije ni mogoče več upravljati preko zaslona 
na dotik, temveč so upravljanje omejili zgolj na vrtljiv 
gumb na medsedežni konzoli. Do digitalizacije je Mazda 
s svojo trojko še nekoliko zadržana, merilniki so digitalni, 

motor
prostornina

moč
navor

menjalnik
pospešek

največja hitrost

poraba
emisije CO2

mere
teža

posoda za gorivo
prtljažni prostor

cena vozila

štirivaljni, vrstni, bencinski
1.998 ccm
90 kW (122 KM)
213 Nm pri 4.000 vrt./min.
6-stopenjski ročni
10,4 s (0-100 km/h)
202 km/h

7,3 l/100 km
122 g/km
4.660 / 1.795 / 1.440 mm
1.275 kg
51 l
450 l
28.040 EUR

Tehnični podatki

informativni izračun mesečnega obroka: 355,83 EUR*
*Natančne informacije na: www.dh-leasing.si

a je njihova grafika pravzaprav analogna, prav tako so 
za upravljanje klimatske naprave še vedno na voljo 
praktična, fizična stikala.
6-stopenjski ročni menjalnik ostaja nespremenjen, 
odlikujejo ga kratki hodi in športni videz ročice. Različica 
z opremo Plus pomeni, da je avtomobil založen z lepo 
bero opreme, vse od ogrevanih sedežev in volana do 
18-palčnih platišč, adaptivnega tempomata in zaslona 
head-up. Mazda3 Sedan je tako rekoč v časih, kjer so 

trendi popolnoma drugačni, pravi dinozaver, njena 
karoserijska zasnova je namreč petvratna limuzina, ki 
jih redko srečamo na cestah. Če že, so to v večini taksi 
avtomobili, pa še ti razred večji in tako delujejo bolj 
skladno, čeprav moram priznati, da tudi »sedanka« ne 
izgleda slabo. 

Tekst in foto: Jan Grobelšek
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NAVTIKA

OBLIKAsvobode
Itama 62RS

Lepota in prepoznavnost. 
Eleganca in preprostost. To sta 
perfektna para za opis morskega 
dragulja s športno dušo in z 
brezhibnim stilom, ki ga poznamo 
pod imenom Itama. Ta odpira novo 
poglavje svoje zgodbe z odprto 
jahto 62RS, ki pričara vsem, ki 
se nanjo vkrcajo, edinstven 
občutek svobode.



Preobražena19-metrska jahta je ohranila 
filozofijo originala in hkrati prejela 
nadgradnjo tehnologije in stila.

Fuzijo agilnosti, moči in mentalitete »La Dolce Vita«, 
ki že leta opredeljuje znamko Itama, perfektno 
uteleša nova različica modela 62RS, ki je prava 
brezčasna klasika. Tako čudovita, kot je danes, bi 

lahko bila tudi v letu 2050, saj njene športno-elegantne 
linije nikdar ne bodo šle iz mode. Navtična manekenka 
je debi doživela na globalno najpomembnejšem 
navtičnem tednu mode, cannskem festivalu jaht, kjer 
je s šarmantnim mediteranskim duhom očarala zveste 
oboževalce znamke kot tudi tiste, ki Itame še ne poznajo.
Preobražena izvedenka 19-metrske odprte jahte je plod 
sodelovanja arhitektov in oblikovalcev skupine Ferretti 

Group, ki so poskrbeli, da je plovilo ohranilo filozofijo 
originala in hkrati prejelo nadgradnjo tehnologije in stila. 
Paluba, ki je dizajnirana s funkcionalnostjo v mislih, je v 
celoti odeta v šik tik in zaščitena z velikim zaobljenim 
vetrobranskim steklom. Za krmilno postajo, ki se ponaša 
z novo zasnovo armaturne plošče za enostavnejše 
upravljanje, se nahajajo kompakten bar, radodarna 
ležalna površina in sedežna garnitura v obliki črke C, ki 
je razporejena okoli lesene mize. Italijanski slog izražajo 
tudi spodnji prostori, ki so v skladu z najsodobnejšimi 
trendi notranjega oblikovanja, ki ga je seveda mogoče 
prilagoditi individualnim preferencam lastnika.

Tekst: Ava Tomlje, Foto: ISC
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VERSTAPPEN
DRUGIC

SVETOVNI PRVAK

Max Verstappen je s fantastično predstavo na razmočenem asfaltu Suzuke deklasiral tekmece in suvereno 
štiri dirke pred koncem sezone osvojil drugi naslov svetovnega prvaka. Nekaj minut po koncu dirke so komisarji 
drugouvrščenega Charlesa Leclerca zaradi manevra v zadnjem krogu kaznovali s 5-sekundno kaznijo, kar je 
dirkača Ferrarija potisnilo na tretje mesto za Sergia Pereza. S tem je Max Verstappen povečal prednost v skupnem 
seštevku do te mere, da ga v boju za naslov prvaka ne more več ogroziti nihče.

ŠPORT Formula 1 – vn japonske
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Esteban Ocon
Alpine

Lewis Hamilton
Mercedes

Sebastian Vettel
Aston Martin

7.
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9.

Max Verstappen
Red Bull Racing

Sergio Perez
Red Bull Racing

Charles Leclerc
Ferrari

Fernando Alonso
Alpine

George Russell
Mercedes

Nicholas Latifi
Williams

4. 

5.

6.

1. 

2.

3.

Rezultati VN Japonske:

Suzuka je na dan dirke ponovno dirkače pričakala 
v deževnem vremenu. Glede na izkušnje že iz 
letošnje sezone, je bilo jasno, da bo vodstvo 
dirke imelo ogromne težave z izpeljavo dirke. 

Enostavno jim ob deževnem vremenu stvari uhajajo iz 
rok. V preteklosti so vsi ljubitelji Formule 1 komaj čakali 
na dežne dirke, saj so bile vedno nepredvidljive, favoriti 
niso venomer zmagovali in predvsem bile so izredno 
zanimive. No, letošnja dirka za Veliko nagrado Japonske 
je bila vse prej kot to. Začelo se je sicer obetavno, z 
odličnim bojem za prvo mesto do prvega ovinka, kjer 
je Max Verstappen pokazal, zakaj na svojem bolidu 
nosi številko 1. Kljub temu da ga je Leclerc praktično že 
prehitel, je po zunanji strani z veliko tveganja vseeno 
ohranil vodilni položaj. Po tem pa so se stvari začele 
zapletati. S steze je najprej odneslo Carlosa Sainza, ki je 
vozil na četrtem mestu, in vodstvo dirke se je odločilo za 
vpoklic varnostnega avtomobila, krog kasneje pa dirko 
prekinilo z rdečo zastavo. Treba je omeniti, da so dirkači 
vozili na gumah za rahel dež.
Sledilo je čakanje na izboljšanje pogojev in strah, da se 
bo ponovila lanska dirka za Veliko nagrado Belgije, je bil 
vse večji. A na srečo so se v vodstvu dirke le opogumili 
in po dveh urah dirkače spustili na progo. Štart je bil za 
varnostnim avtomobilom, dirkalniki so bili obuti v dežne 
gume, a že po dveh krogih dirkanja so prvi dirkači prišli 
v bokse in dežne gume menjali za gume za rahel dež, 
tako imenovane »intermediate«. V nekaj krogih so to 
storili prav vsi dirkači. Bizarna situacija, prav v posmeh 
ljudem, ki nespametno vodijo kraljico avtošporta. Zaradi 
časovne omejitve treh ur, je tako ostalo le 40 minut 
dirkanja, povečini precej nezanimivega. Verstappen je 
pobegnil Leclercu in Perezu, v 28-krogih, kolikor so jih 
uspeli odpeljati, si je nabral kar 27 sekund prednosti. 
Res neverjetna vožnja in seveda popolnoma zaslužena 

dirka se je začela z odličnim bojem za prvo mesto, kjer je 
Verstappen pokazal, zakaj na svojem bolidu nosi številko 1. 
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zmaga. V zadnjih krogih sta se za drugo mesto borila 
Leclerc in Perez, ki je bil hitrejši od Monačana, a prehiteti 
ga ni mogel. Izvajal je sicer močan pritisk nanj in v 
zadnjem krogu je Leclerc le napravil napako, sekal šikano 
in zaradi tega manevra dobil 5-sekundo kazen, ki je 
Perezu omogočila drugo mesto, Vestappnu pa drugi 
naslov prvaka. Četrto mesto je osvojil Esteban Ocon, ki je 
praktično celo dirko za sabo zadrževal Lewisa Hamiltona, 
šesti je bil Sebastian Vettel, sedmi Fernando Alonso 
in osmi George Russell. Na devetem mestu je končal 
Nicholas Latifi in s tem dosegel prve točke letos. Deseti 
je bil Lando Norris.
Po dirki v Suzuki sta jasni najmanj dve stvari. Max 
Verstappen je svetovni prvak, drugič zapored. Letošnjo 
sezono je odpeljal vrhunsko, brez omembe vrednih 
incidentov, v nasprotju z lanskim letom. Pri mednarodni 
avtomobilistični zvezi pa bi bilo dobro, da razmisli, kako 
naprej v primeru dežja. Dirkalniki so bolj varni kot kdajkoli 
prej, tehnologija je tako napredna, da tudi gume ne bi 
smele biti problem. Če je težava vidljivost, pa bi lahko 
v takih razmerah tudi prilagodili dirkalnike. Če so uvedli 
sistem halo, potem lahko zagotovo poiščejo rešitev tudi 
za omejitev pršenja dirkalnikov.

Tekst: Gregor Osredkar
Foto: ISC



ŠPORT Formula 1 – VN zda

Veliko nagrado Združenih držav Amerike je zasluženo dobil Max Verstappen. S četrtim mestom Sergia Pereza je 
ekipa Red Bulla osvojila dovolj točk, da je tri dirke pred koncem postala svetovni prvak med konstruktorji. Oba 
uspeha so posvetili očetu Red Bulla, Dietrichu Mateschitzu, ki se je v 79. letu poslovil dan pred dirko.
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Rezultati VN ZDA:
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ZMAGA MAXA
ZA DIDIJA
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Dirka se je začela z odličnim štartom Maxa 
Verstappna, ki je sicer štartal iz drugega 
štartnega mesta. Najhitrejšega iz kvalifikacij, 
Carlosa Sainza, je prehitel že do prvega ovinka. 

Španec je največji osmoljenec ameriške dirke. Po izgubi 
vodstva ga je v prvem ovinku nasadil še George Russell 
in dirko je zaradi preveč poškodovanega dirkalnika 
končal v boksih ob koncu prvega kroga. Britanec je za ta 
manever dobil tudi kazen petih sekund, ki jo je odslužil 
med prvimi postanki.
Tako se je v dirki za Verstappnom znašel Lewis Hamilton, 
ki sicer Nizozemcu ni mogel popolnoma slediti, dirkač 
Red Bulla pa se mu tudi ni mogel oddaljiti za več kot štiri 
sekunde. A dirkanje je seveda nepredvidljiv šport in v 
18. krogu je na stezo zapeljal varnostni avto. V pesek je 
odneslo Valtterija Bottasa. Štiri kroge kasneje se je dirka 
nadaljevala, a le za nekaj sekund. Po ponovnem štartu 
je namreč počilo med Fernandom Alonsom in Lancem 
Strollom. Na ravnini pri visoki hitrosti je Španec hotel 
mimo Kanadčana, ta pa je zapeljal direktno v Alpinov 
dirkalnik, katerega je vrglo v zrak. Na srečo sta oba ostala 
nepoškodovana in Alonso je kljub poletu lahko celo 
nadaljeval z dirko. Na stezo je seveda ponovno zapeljal 
varnostni avto in tam ostal štiri kroge. Vodilni dvojici 
Verstappen/Hamilton sta se tako pridružila Perez in 
Leclerc, ki sta zaradi menjav komponent dirkalnika dirko 
začela nekaj mest nižje. Ko se je dirka vnovič začela, sta 
za nekaj lepih prehitevalnih manevrov poskrbela prav 
omenjena dirkača Ferrarija in Red Bulla. V 30. krogu je 
Monačan le prišel mimo Mehičana na tretje mesto.
V boju za zmago so pri Mercedesu še enkrat več poskusili 
presenetiti Red Bull in Hamilton je spet prišel v bokse prej. 
A tudi tokrat se rdeči biki niso pustili zmesti. Vodilnega 
dirkača so poklicali na menjavo gum krog kasneje. Prav 
tako je v istem trenutku v bokse zapeljal tudi Leclerc. 
Mehaniki Ferrarija so menjavo gum opravili brezhibno, 
pri Red Bullu pa se je zapletlo. Težave z vijačenjem so 
Verstappna stale okrog sedem sekund, izgubil pa je 
mesto tako proti Hamiltonu kot tudi Leclercu. A forma 
Nizozemca je neverjetna. Le tri kroge je potreboval, da 
je prehitel dirkača Ferrarija, Britanec v Mercedesu pa je 
bežal za štiri sekunde. Šest krogov pred koncem je bil 
Hamilton ujet. Verstappen je napadel ob prvi priložnosti 
za svojo 33. zmago in brez večjih težav odpeljal v vodstvu 
do konca. S trinajsto zmago sezone je izenačil rekord 
Michaela Schumacherja in Sebastiana Vettla. Z drugim 
mestom je Hamilton dosegel največ, kar je lahko, tretje 
mesto Leclerca tudi ni pretirano slabo, glede na to, da je 
štartal iz dvanajstega. Četrti je bil na koncu Sergio Perez, 
peti George Russell in šesti Lando Norris. Sedmo mesto 
je pripadlo Fernandu Alonsu, osmo mesto pa si je prav 
v zadnjih metrih dirke zagotovil Sebastian Vettel, ki je 
s Kevinom Magnussenom uprizoril sijajen boj. Zadnja 
točka je šla v roke Yukiju Tsunodi.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC

Na ravnini pri visoki hitrosti 
je Stroll zapeljal direktno v 
Alonsov dirkalnik, katerega 
je močno vrglo v zrak.

V boju za zmago so pri Mercedesu s postanki 
v boksih poskusili presenetiti Red Bull.
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Strežemo tudi hrano, tako da lahko poleg svojega vrčka piva uživate v okusnem burgerju.
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REKORDNA 14. 
ZMAGA SEZONE 
ZA VERSTAPPNA

Formula 1 – VN mehikeŠPORT
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Charles Leclerc
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Max Verstappen
Red Bull Racing

Lewis Hamilton
Mercedes
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Daniel Ricciardo
McLaren

Esteban Ocon
Alpine

Lando Norris
McLaren

4. 

5.

6.

1. 

2.
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Rezultati VN Mehike:

Mehiško preizkušnjo svetovnega prvenstva Formule 1 je brez večjih težav dobil svetovni prvak, Max Verstappen. 
Kljub visokim pričakovanjem pred dirko, ekipi Mercedes ni uspelo priti povsem na vrh. Hamilton je končal na 
drugem, Russell pa na četrtem mestu. Na tretje mesto se je pred domačimi navijači uvrstil Sergio Perez.

Dirka za Veliko nagrado Ciudad de Mexica sama 
po sebi ni prinesla razburljivega dogajanja. 
Kot se je kasneje izkazalo, je bil ključnega 
pomena štart. Tam je Max Verstappen odlično 

odreagiral kljub dvojni Mercedesovi grožnji in ohranil 
vodilno pozicijo. Za njim se je v prerivanju trojice Russell, 
Hamilton in Perez najbolje znašel Hamilton in iz tretjega 
mesta skočil na drugo, njegov moštveni kolega pa je 
izgubil dve mesti in padel na četrto za Pereza. Bilo je 
zelo tesno, a vsi trije so prve zavoje odpeljali brez trčenja. 
Vodilni štirje so take uvrstitve obdržali do konca dirke, 
čeprav so bili na različnih strategijah.
Red Bulla sta štartala na najmehkejših pnevmatikah in 
v bokse zavila med prvimi. Perez je gume menjal v 24. 
krogu, postanek pa ni bil najboljši, saj so imeli mehaniki 
nekaj težav z zadnjo levo gumo. Verjetno so ga prav te 
izgubljene sekunde na koncu stale drugega mesta. Dva 
kroga za njim se je v boksih ustavil tudi Verstappen. 
Obema so nataknili srednje trde pnevmatike. Po 
pričakovanjih sta se Mercedesa ustavila kasneje, a 
verjetno malce prej kot načrtovano, vsaj Lewis Hamilton. 
Ta je edini postanek opravil v 30. krogu, dobil pa je najtršo 
zmes pnevmatik. Pri Mercedesu so računali, da se bodo 
srednje trde pnevmatike na Red Bullih obrabljale precej 
hitreje in bosta tako Verstappen kot Perez bodisi morala 
še enkrat v bokse bodisi postajala vse počasnejša zaradi 
obrabe. No, nič od tega se v samem poteku dirke ni 
zgodilo in Max Verstappen je suvereno pripeljal mehiško 
dirko do konca. S štirinajsto letošnjo zmago je postavil 
rekord v številu zmag v eni sezoni.
Lewis Hamilton je kljub pritoževanju nad slabo izbiro 
gum prikrmaril do drugega mesta, ki nikoli ni bilo 
ogroženo s strani tretjeuvrščenega Sergia Pereza. Četrto 
mesto je osvojil George Russell, tudi njemu ni bila po 
godu odločitev glede izbire pnevmatik. Popoln mrk 
je v Mehiki doživel Ferrari. Celoten vikend sta bila tako 
Leclerc kot Sainz nevidna in le peto mesto za Španca in 
šesto za Monačana, ki je s tem tudi izgubil drugo mesto 
v skupnem seštevku. 
Sijajno dirko je tokrat odpeljal Daniel Ricciardo. Končal je 
na sedmem mestu, kljub temu da je dobil 10-sekundno 
kazen zaradi trčenja z Yukijem Tsunodo. Za Avstralcem, 
ki za drugo leto nima potrjenega sedeža, so se uvrstili še 
Ocon na osmo mesto, Norris na deveto, dobitnike točk 
pa na desetem mestu zaključuje Bottas.
Dirka v glavnem mestu Mehike je bila dvajseta dirka 

sezone. Jasno je, da si na naslednjih dveh dirkah, ki 
zaključujeta letošnjo sezono, zmage najbolj želijo 
pri Mercedesu. Napredek je očiten, zdi se, da so že 
pred Ferrarijem in v za njih idealnih razmerah, lahko 
presenetijo tudi Red Bull. Naslednja dirka bo v São Paulu 
in lansko leto je bil Hamilton tam neverjetno hiter. Bo 
sedemkratnemu svetovnemu prvaku uspelo zmagati še 
v svoji šestnajsti zaporedni sezoni?

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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ŠPORT wrc – rally ŠPANIJA
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Sebastien Ogier s Toyoto je dobil asfaltno preizkušnjo v Kataloniji. Za 38-letnega Francoza, ki je letos nastopil 
le na izbranih rallyjih, je to že 55. zmaga v WRC-ju. Drugo mesto je osvojil lanski zmagovalec Thierry Neuville v 
Hyundaiju, kot tretji je v cilj pripeljal letošnji svetovni prvak Kalle Rovanperä.



Po tem, ko se je zmaga Ogierju v letošnji sezoni 
nenehno izmikala, mu je tokrat le uspelo. Vodil 
je praktično od štarta do cilja. Vodstvo je iz rok 
Rovanpere prevzel po tretji hitrostni preizkušnji, a 

ga je za kratko kasneje prehitel Neuville. Uvodni dan rallyja 
je Francoz na prvem mestu zaključil s prednostjo slabih 
petih sekund pred Rovanpero, tretji Neuville je zaostajal 
dodatnih sedem sekund.
V soboto je še dodatno stopil na plin in prednost pred 
zasledovalci vseskozi povečeval. Tako si je po dveh dnevih 
dirkanja privozil dvajset sekund prednosti pred Neuvillom, 
ki je v zaključku zamenjal mesto z Rovanpero. Ta je imel 
nekaj težav z nastavitvami dirkalnika.
Nedeljski del ni postregel s spremembami na vrhu. Dirkači 
so ohranili koncentracijo do konca, nekaj izgube časa 
si je zaradi predrte pnevmatike privoščil le Rovanperä. A 
prednost pred četrtouvrščenim Danijem Sordom je bila 
vseeno dovolj velika, da je ohranil tretje mesto. Na prvih 
dveh mestih sta tako ostala Sebastien Ogier, ki je v svojem 
petem letošnjem nastopu zabeležil prvo zmago, in Thierry 
Neuville, ki je bil z drugim mestom tudi zelo zadovoljen. 
Njegov moštveni kolega Ott Tänak je špansko preizkušnjo 
svetovnega prvenstva končal na četrtem mestu. (Ne)
pričakovano je po dirki oznanil slovo od ekipe Hyundaija 
ob koncu letošnje sezone. Kje bo nadaljeval kariero, 
zaenkrat še ni znano. Najverjetnejša se zdi vrnitev k Fordu, 
kjer je dosegel svoje prve uspehe. Tako bi vse tri tovarniške 
ekipe imele za volanom odlične voznike, sposobne osvojiti 
naslov svetovnega prvaka.
Zadnja preizkušnja letošnje sezone dirkače čaka na 
Japonskem. Rally, ki je zaradi protikoronskih ukrepov 
v preteklih dveh letih odpadel, je nazadnje za točke 
svetovnega prvenstva štel leta 2010. Zmage se je takrat 
veselil prav Sebastien Ogier s Citroenom C4 WRC. To je bila 
njegova druga zmaga med elito in začetek izjemne kariere, 
ki jo je kronal z osmimi naslovi svetovnega prvaka.

Tekst: Gregor Osredkar, Foto: ISC
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ŠPORT motogp – vn avstralijE, vn malezije IN VN VALENCIE
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Philip Island je dirkališče, postavljeno 
neposredno v okolje naravnega rezervata in 
zato nič čudnega, da smo bili priča skorajšnjemu 
bližnjemu srečanju Aleixa Espargaroja z 

valabijem, ki je bližnji, a manjši sorodnik kenguruja. Na 
srečo sta jo oba odnesla brez praske, žal, tega ne moremo 
reči za nesrečnika izpred 7 let. Spomnimo, leta 2015 je 
imel bližnje srečanje z galebom Italijan Andrea Iannone, 
ko ga je zadel na dirki za VN Avstralije. Galeb ni preživel, 

Sicer je na dirki za VN Avstralije slavil Španec Alex Rins, 
letos že sedmi različni zmagovalec dirke v kraljevskem 
razredu motoGP. Drugi je bil povratnik Marc Marquez, 
ki je dobro formo pokazal že v kvalifikacijah, saj je bil 
pred njim z rekordom steze le Jorge Martin. Čakamo 
torej novega svetovnega prvaka. Ali bo to letos uspelo 
Italijanu Francescu Bagnaii? Ima dobro formo, ki jo kaže 
v letošnji sezoni, in tudi motocikel je dobro pripravljen.
Nedeljsko preizkušnjo za VN Malezije, ki se je začela 

Iannone pa je na koncu osvojil tretje mesto. Lahko bi 
rekli, da je šlo za poljub sreče, katerega bi potreboval tudi 
Quartararo, saj je izgubil vodstvo v skupnem seštevku za 
naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP.
Z odstopom na dirki za VN Avstralije je Quartararo 
tretjemu na nedeljski preizkušnji, Francescu Bagnaii, 
na široko odprl vrata k osvojitvi naslova svetovnega 
prvaka. »Prekrasen občutek je, ko prevzameš vodstvo 
v prvenstvu,« je bil po koncu dirke presrečen Bagnaia. 

z enominutnim aplavzom, s katerim so počastili 
preminulega Avstrijca Dietricha Mateschitza, 
ustanovitelja Red Bulla, je Bagnaia po padcu začel iz 
devetega štartnega mesta. Na roke mu je šla tudi slabša 
uvrstitev največjega konkurenta Fabia Quartararoja, ki 
je zasedel 12. položaj. Tretji v skupnem seštevku, Aleix 
Espargaro, ki še vedno stavi na naslov prvaka, pa je bil 
deseti. Do najboljšega štartnega položaja je že drugič 
zapored z rekordom steze prišel Jorge Martin. Družbo 

pred finalno dirko motociklistične 
sezone v španski Valencii, kjer je 
prvenstvo osvojil ducatijev dirkač 
Francesco Bagnaia, s čimer je ugnal 
najbližjega zasledovalca in lanskega 
prvaka fabia quartararoja, sta se V 
oktobru zvrstili dve dirki, prva na 
dirkališču Philip Island v Avstraliji in 
druga dirka za VN Malezije v Sepangu.

BAGNAIA je 
svetovni

PRVak



v prvi štartni vrsti sta mu delala Enea Bastianini in Marc 
Marquez. Jorge Martin s padcem na nedeljski preizkušnji 
ni ubranil vrhunskega rezultata iz kvalifikacij, ampak je 
vodstvo prepustil Bagnaii, katerega je v četrtem ovinku 
desetega kroga prehitel rojak Bastianini, a njegovo 
vodstvo ni trajalo dolgo, saj je Bagnaia prevzel prevlado in 
povečal prednost pred zasledovalcem Quartararojem na 
23 točk. Drugo mesto je uspel obdržati Enea Bastianini, 
Quartararo pa je ciljno črto prečkal kot tretji. 

Na dirki za VN Valencie si je zahvaljujoč osvojenemu 
devetu mestu Francesco Bagnaia zagotovil svoj prvi 
naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP. Po tem, 
ko je bil ob koncu VN Nemčije šesti v razvrstitvi, je 
Pecco uspel zmanjšati zaostanek 91 točk za Fabiem 
Quartararojem in prevzel vodstvo v prvenstvu s 14 
točkami pred Francozom na predzadnji dirki sezone.

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 6 EUR!
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Na dirki za VN Valencie si je Francesco Bagnaia zagotovil 
svoj prvi naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP.


