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ČAS JE ZA NEKAJ NOVEGA.

Za nekaj drugačnega, svežega, pomladno po-
mlajenega. Za srečo na svežem zraku in diše-
če dneve, ki bodo vse dlje iskali pot do veče-
ra. Zapeljite se v najlepši in najsvetlejši del leta 
ter vedite, da niste sami. Mi smo z vami. 

S prenovljenimi modeli Octavia, Octavia 
Combi, Citigo, Rapid in Rapid Spaceback, ki 
se bodo na slovenskih cestah kmalu pridru-
žili novemu Kodiaqu, smo dodobra osvežili in 
posodobili Škodino ponudbo vozil, jeseni pa 
prihaja Yeti nove generacije.

A ker vemo, da se naša skupna zgodba zares 
začne, šele ko se z avtom odpeljete svojim 
novim dogodivščinam naproti, vam ob stra-
ni stojimo tudi takrat, ko se vaša pot zaradi 
nezgode, nesreče ali okvare nepričakovano 
konča. V dobrem in slabem. 

Na prijatelje pač lahko računate. Vedno. 

Petr Podlipný,
direktor blagovne znamke Škoda, 
Porsche Slovenija d. o. o.
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,5−6,9 l/100 km in 90−158 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, 
specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0096−0,0733 g/km, trdi delci: 0−0,00075 g/km,  
število delcev: 0−9,51 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. SKODA.SI
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1. POMOČ (na cilju)
Popackane hlače? Prepotena srajca (in vi)? Prah na 
suknjiču? Umazani čevlji? Naš komplet prve po-
moči vas bo rešil pred marsikatero zadrego! V avtu 
imejte vedno priročno spravljene nekaj gaze, lepljivi 
valjček za odstranjevanje umazanije in prahu, gobico 
za čiščenje čevljev, čistilne in osvežilne robčke (vla-
žni robčki za otroke pridejo še kako prav tudi odra-
slim!), dezodorant, ogledalce, krpo, majhen razpršilec 
z vodo (za hitro vlažno glajenje oblačil), enega tistih 
»slinčkov«, ki jih dobite v restavracijah in pokrijejo 
celoten trup ter vas bodo prijazno ščitili med vašim 
zajtrkom in kavico na poti, ter komplet rezervnih 
oblačil za skrajno silo. Dežnik in obešalnik pa sta v 
avtomobilu tako rekoč že obvezna oprema. 

2. PRIVEŽITE (se)
Varnostni pas res rešuje življenja, a do vaših skrbno 
izbranih oblačil ni posebej prijazen, pa naj gre za še 
tako kratko vožnjo. Oster rob varnostnega pasu bo 
srajco pošteno zmečkal, zato svetujemo kvaliteten 
mehak zaščitni ovoj za pas, ki bo zmanjšal pritisk na 
tkanino. Preden se pripnete, pa se vedno prepričajte, 
če pas gladko teče čez vaša oblačila.

3. PRITISNITE (z rezervo)
Vaše vozilo ima rezervno pnevmatiko (ali vsaj set za 
njeno popravilo), vi pa bi morali imeti v vozilu par če-
vljev samo za vožnjo. Ker vožnja v petkah ni ravno 
najlažje opravilo, imajo številne dame v vozilu že nizke 
»vozniške« čevlje. A ne gre samo za udobje in varnost 
– pomislite tudi na svoje ljube, drage, sijoče usnje-
ne čevlje! Njihovi podplati in pete se bodo zaradi 
drgnjenja ob preprogo presenetljivo hitro izrabili, še 
posebej, če je ta iz gume. In kolikokrat se vaši usnjeni 
čevlji prepognejo (in postajajo tako vse bolj zgubani), 
ko pritiskate na plin, sklopko in zavoro? Priznajte si: 
če vozite v najboljših čevljih, ste pač na najboljši poti, 
da jih prehitro uničite. 

4. PARKIRAJTE (pametno)
Parkiranje v garažni hiši vas lahko reši iz zadrege. 
Če se morate v zadnjem hipu preobleči – in vedno 
je pametno imeti v avtu rezervni komplet oblačil –, 
vam garažna hiša pri tem omogoča precej več diskre-
tnosti kot druga parkirišča. Poleg tega je v bližini po 
navadi tudi stranišče, kjer se lahko tako preoblečete 
kot osvežite. Tistih sto metrov več, ki jih boste morali 
zato prehoditi, bo tega še kako vrednih. 

5. KAVA (na poti)
Si ne predstavljate začetka dneva brez kave? Tudi 
med vožnjo? To je lahko pravi izziv, zato nikar ne pijte, 
medtem ko obračate volan, menjate prestave in ste 
nasploh aktivno udeleženi v prometu (saj nočete ne 
nesreče ne vroče črne tekočine na svoji beli srajci, 
kajne?). Ogromno priložnosti za kavo ponuja čakanje 
pred semaforjem, med vožnjo pa naj bo vaš lonček 
raje varno pričvrščen v posebej za to oblikovanem 
držalu. 

6. PAKIRAJTE (z glavo)
Greste na poslovno pot? Potem se na cilju rajši 
ukvarjajte s poslovnimi partnerji kot z zmečkanimi 
oblačili. Ker vseh občutljivih kosov oblačil ne morete 
razobesiti po avtomobilu (nekaj pa jih vendarle lah-
ko, zato to tudi storite), pakirajte pametno. Nikar ne 
skušajte vsega stlačiti v en kovček, če to pač ne gre. 
Oblačil namreč ne smete preveč stisniti skupaj. Tista, 
ki niso občutljiva, položite na dno, vse drugo pa pa-
zljivo zložite ali zvijte. In najboljši trik? Med posame-
zne plasti položite plastične vrečke. Tako se oblačila 
ne bodo preveč stiskala, hkrati pa se bodo lahko tudi 
nekoliko premikala. Deluje kot botoks za oblačila!

7. TKANINE (brez gub)
Preden ste kupili avto, ste se gotovo odpeljali na te-
stno vožnjo. Nekaj podobnega bi morali narediti z 
oblačili. Ko jih kupujete, tkanino vedno stisnite in jo 
pomečkajte v dlani. Tako bo v hipu jasno, ali imate 
pred seboj tkanino, ki se rada mečka. Vsekakor pa se 
zavedajte, da po nekaj urah vožnje ali dela v oblačilih, 
narejenih iz čistega bombaža ali lana, pač ne boste 
videti dobro. Najboljša alternativa je bombaž z do-
dano drugo, po navadi umetno komponento, zaradi 
katere se bombažna tkanina manj mečka. Absolutni 
zmagovalci v boju proti gubam pa so volna, kašmir in 
umetne tkanine. 

8. BARVITO (in skrito)
Statistika in izkušnje kažejo, da na naših cestah pre-
vladujejo beli, srebrni, sivi in črni avtomobili. To pa ne 
pomeni, da se morajo vozniki z njimi barvno ujema-
ti! Celo v poslovnem svetu je dandanes popolnoma 
sprejemljivo nositi oblačila z vzorci. Ti vas poživijo, 
in kar je najboljše, uspešno skrijejo gube in majhne 
madeže. Prav tako se je vedno pametno oblačiti v 
plasteh. Tako se lahko hitro znebite umazanega jopi-
ča ali skrijete pomečkano srajco. 

 BESEDILO: Anja Leskovar

NERVOZNI NAVZNOTER, KER STE POMEČKANI NAVZVEN? NIČ VEČ! PRIPRAVILI 
SMO NEKAJ NASVETOV, KAKO TUDI PO VSAKODNEVNI VOŽNJI V SLUŽBO OZIRO-
MA DOLGI POTI NA POSLOVNO SREČANJE (ALI SAMO NA ZASLUŽENI DOPUST) 
OSTATI ZADOVOLJNI IN UREJENI.
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V IMENU NOSI GRŠKO ŠTEVILKO OSEM, A NE PRIZNAVA OMEJITEV: 
JE AVTO ZA VSE POTREBE IN VSE ŽELJE. IN ZATO IMAMO OCTAVIO 
SLOVENCI TAKO NESKONČNO RADI.

 BESEDILO: Matej Kačič 
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Ko sem se na krovu airbusa spuščal proti por-
tugalskemu Portu, mi je v glavo udarila vročina, 
srce mi je začelo hitreje biti, roke pa so se mi po-
tile, kot bi šlo za kak prvi zmenek. Izstopil sem 
poln pričakovanj, kislo vreme ni pokvarilo razpo-
loženja, sploh ker sem jo v množici brezoblične 
avtomobilske pločevine opazil že na daleč. Tako 
samosvoja in prepoznavna, celo nekoliko provo-
kativna je postala Octavia po prenovi.

Končno!
Do nje sem se prebil s kar nekaj truda, saj je priva-
bila pozornost radovednih potnikov z vseh kon-
cev, med katerimi so se znašli tudi Indijci in Ki-
tajci. Kako tudi ne, saj je v tistem delu sveta prav 
dobro znana, s spremenjenim videzom spredaj, 
optično širšo masko in prepoznavnim svetlobnim 
podpisom C v LED-tehniki zadaj pa bo gotovo 
deležna še več zanimanja. Ko sem končno sedel 
vanjo, nisem več mogel skrivati navdušenja. Tako 
zelo elegantna je postala, kot da je iz razreda višje! 
Na armaturni plošči je vse pri roki, materiali so 
kvalitetni, kakovost izdelave je odlična, novi vzor-
ci tkanine jo še nekoliko poživijo, 9,2-palčni barvni 
LCD-zaslon pa se bliskovito odzove na še tako 
nežen dotik. Že v naslednjem hipu sem z rokama 
božal volan, ki v mrzlih dneh z ogrevanjem poskr-
bi za še prijetnejši občutek. 

Prostor, veliko prostora
Čeprav sem vedel, da na 2.686 milimetrih medo-
sne razdalje ponuja ogromno prostora za pet 
potnikov, me je znova osupnila. Spredaj bi v njej 
udobno sedel tudi Goran Dragić, obenem pa bi 
v vožnji na zadnjih sedežih mirno lahko užival še 
Luka Dončić. Za kolena (73 mm) in glavo zadaj 
(980 mm) ima Octavia pač največ prostora v 
razredu. Zdaj ima tam tudi USB- in 220-voltne 
priključke ter celo zložljivo mizico na naslonih 
prednjih sedežev. »Zakon« za otroke, ki bi se med 
vožnjo ves čas nekaj igrali, jedli ali brali! Ko sem 
odprl prtljažnik, sta se kovček in fotografska 
oprema v 590 osnovnih litrih limuzinske različice 
kar izgubila, še dlje pa bi ju iskal v različici Combi, 
ki pogoltne kar od 610 do 1.740 litrov. Odlično za 
vse, ki s seboj na izlet ali dopust vzamete pol sta-
novanja, se ukvarjate z obrtjo oziroma poslom ali 
pa bi le radi sosedu pomagali pri selitvi, saj je zara-
di poklopljivega naslonjala sovoznikovega sedeža 
v Octavio mogoče naložiti kar do 2,92 metra dol-
ge predmete ali pa si v prtljažniku različice Combi 
narediti udobno ležišče za dva. Kdo ve …

Dovolj romantike!
Grem kar nazaj za volan in na potep po deželi 
portovca. Čeprav je čas jutranje prometne ko-
nice in nervoze, sva z 1,0-litrsko Octavio TSI na 
ulicah Porta sproščen in uigran par. Jaz držim 
volan, pritiskam na stopalke in premikam ročico 
5-stopenjskega menjalnika, ona pa izdatno skrbi 
za varnost. Ob tem, da pomaga ohranjati smer 
vožnje in prebere prometne znake, zna predvi-

deti tudi nevarnost naleta na pešce. Gre za del 
razširjenih zmogljivosti celovitega sistema proti 
naletu, ki je zdaj še posebej prilagojen za promet 
v mestu. Zgodnejše in učinkovitejše opozarjanje 
zagotavljata še sistem za nadzor mrtvih kotov s 
svetlobnim opozorilnikom in sistem za nadzor 
prečnega prometa za vozilom, ki pomaga pre-
prečiti nesrečo pri parkirnih manevrih, zlasti pri 
zapuščanju parkirnega mesta z omejenim pregle-
dom. Sam sem se pri parkiranju na ozka mesta 
kot otrok razveselil parkirnega asistenta in vzvra-
tne kamere. Po pritisku na gumb je Octavia kar 
sama poprijela za volan in me lahkotno spravila v 
mišjo luknjo pred stadionom Dragão, kamor tako 
ali drugače vodijo vse poti v Portu.

Varnostnih in asistenčnih novosti je tako v novi 
Octavii res veliko, ker pa smo ljudje danes radi 
na vsakem koraku povezani z družino, službo 
in svetom, je dobila tudi nove komunikacijske 
sposobnosti. Najzmogljivejši sistem Columbus 
ima dostopno točko WLAN; ko v režo vstavite 
SIM-kartico, se lahko vsi potniki v vozilu že pove-
žejo z internetom. Tako lahko sopotniki s svojimi 
mobilnimi telefoni in tablicami brskajo po spletu 
s hitrostjo LTE in uporabljajo elektronsko pošto.  
Miselni tok prekine avtomobil, ki ga zanese na 
naš vozni pas. Zaradi odličnih zavor, sistemov 
ABS in ESP se vse srečno konča, a če bi prišlo do 
nezgode, bi bil pomirjen. Sistem Škoda Connect 
namreč prinaša klic v sili (eCall), ki se sproži sa-
modejno, takoj ko senzorji v vozilu zaznajo hudo 
trčenje. Sistem pokliče evropsko številko za klic v 
sili 112, vzpostavi telefonsko povezavo s centrom 
za pomoč in reševalnim službam pošlje podatke 
o nesreči (čas nesreče, točna lokacija, smer po-
tovanja). Konec dober, vse dobro, zato se v miru 
posvetim še drugim funkcijam sistema Škoda 
Connect. Ste vedeli, da lahko z njegovo pomočjo 
in svojim pametnim mobilnikom na daljavo upra-
vljate nekatere funkcije avtomobila, kot sta zakle-
panje ali prezračevanje? Na telefonu lahko tudi 
preverite, kje ste parkirali vozilo, ali pa se oglasi 
alarm, če vam ga kdo poskuša ukrasti. Na osre-
dnjem zaslonu v avtomobilu, ki je povezan v splet, 
pa lahko pridobite informacije o cenah goriva in 
vremenu na izbrani poti navigacije.

Na sonce!
Slabo vreme v Portu je kar klicalo po spremem-
bi, zato sem naju s pomočjo navigacije usmeril 
proti mestu Aveiro ob Atlantiku. Že v naslednjem 
hipu so se mi usta razširila v nasmešek, saj je bilo 
tam narisano sonce, med aktualnimi novicami na 
osrednjem zaslonu pa sem lahko prebral tudi to, 
da je Octavia najuspešnejši model v zgodovini 
Škode. Imenitno, ni kaj! Prvi kilometri so minili v 
popolni tišini, saj litrski trivaljnik deluje izjemno 
tiho in uglajeno. Gre za novost v sicer bogati po-
nudbi motorjev, v kateri lahko izbirate med štirimi 
motorji TDI in štirimi TSI z močjo od 63 do 135 
kilovatov ter varčnim ekologom, ki ga poganja 

stisnjeni zemeljski plin. Za več oprijema je pri ne-
katerih različicah na voljo tudi štirikolesni pogon, 
sledi še možnost izbire ročnega ali samodejnega 
menjalnika DSG, zahtevnejši vozniki pa se lahko 
odločijo za prilagodljivo podvozje DCC s prilaga-
janjem odzivnosti vzmetenja in krmiljenja v zave-
tju voznih programov Comfort, Normal in Sport. 
Octavia je pač avto mnogih obrazov in kombina-
cij. Njena limuzinska in karavanska različica skupaj 
premoreta kar 28 različic motorja, pogona, me-
njalnika in opreme, tu pa sta seveda še zmogljiva 
Octavia RS in pustolovska Octavia Scout! 

Kot prava dama je vedno pripravljena na valček, 
a sva se med ovinki mimogrede spustila tudi v 
divji ples. Po prostornini majhen trivaljnik z močjo 
85 kilovatov in 200 njutonmetri navora je namreč 
vse prej kot nebogljen, saj je brez težav nadome-

stil podobno zmogljiv štirivaljnik. Njegove spo-
sobnosti so prijetno presenetile, saj pospešuje 
zvezno in odločno, sapa mu ni pošla niti na dolgih 
klancih, da z njim ni šale, pa kažeta podatka, da 
do 100 km/h pospeši v manj kot desetih sekun-
dah in doseže končno hitrost 202 km/h. Tehnično 
odličen motor je tudi varčen, zaradi povprečne 
porabe 4,5 litra pa sem na črpalki že skoraj po-
segel po ročki z dizelskim gorivom. Stroj se obe-
nem izvrstno razume s petstopenjskim ročnim 
menjalnikom; prestavljanje je potekalo mehko in 
tekoče, kot bi z vročim nožem rezal v maslo.

Aveiro! 
Pot je minila, kot bi mignil, za kar je poskrbel tudi 
udoben in izdatno nastavljiv sedež. Ergonomi-
ja za volanom je popolna, voznik se lahko mirno 
osredotoči na cesto in promet ali pa iz udobnega 
zavetja parkiranega vozila opazuje okolico. Buča-
nje Atlantika, neskončne sipine, na dvorišču sko-
raj vsake hiše velik limonovec … Zvečer, ko je nad 
Atlantskim oceanom zahajalo sonce, sem zbral 
vtise in potegnil črto pod to nepozabno izkušnjo. 
Pomirjeno sem ugotovil, da kljub novostim – ali pa 
prav zaradi njih – Octavia v svojem bistvu ostaja 
takšna, kot je vedno bila: preprosto odlična!

D E J S T E V
(KI JIH MORDA NISTE POZNALI)

Novodobna Octavia, ki je pred kupce zapeljala 
leta 1996, je prva Škoda, v celoti razvita pod okri-
ljem koncerna Volkswagen. Ta povsem novi model 
blagovne znamke Škoda po padcu železne zavese 
je tako označil tudi začetek partnerstva s Volkswa-
gnom. Octavia je začela razmeroma skromno: kot 

5-vratna kombilimuzina z omejeno ponudbo mo-
torjev in menjalnikov. Vendar pa je že v tistem času 
za svojo ceno ponujala zelo dober paket odlične 
sodobne mehanike, izjemne prostornosti in dobrih 
materialov. Z leti to samo še vedno znova dokazuje 
in nadgrajuje. 

Odgovor na vprašanje, zakaj je tako priljubljena, se 
skriva v dejstvu, da je Octavia avto za vse potre-
be. Na voljo so tako Octavia, Octavia RS, Octavia  
GreenLine, Octavia G-TEC (CNG), Octavia L&K, 
Octavia Family, Octavia Easy, Octavia Combi,  
Octavia Combi RS, Octavia Combi Scout, Octavia 
Combi GreenLine, Octavia Combi G-TEC (CNG), 
Octavia Combi L&K, Octavia Combi Family, Octa-
via Combi Easy … Posebej priljubljeni izvedbi sta 
dirkaška Octavia RS (na fotografiji levo) in vse-
stransko uporabna Octavia Combi Scout.

Sodobna Octavia si svoje ime deli z 
zgodovinskim modelom, predstavljenim 

davnega leta 1959. Zaradi prostorne notranjo-
sti in robustnosti je kmalu postala zelo priljubljena, v 

limuzinski in nato v karavanski različici pa so jo izdelovali 
vse do leta 1971. Za njeno predhodnico tako v oblikov-
nem kot v tehničnem smislu velja Škoda 440 oziroma 
445 Spartak. 

Octavia je najbolje prodajan model znam-
ke Škoda – v svetu in Sloveniji. Skupaj 
so doslej prodali že prek 5 milijonov pri-
merkov modela Octavia. V letu 2016 je 
Octavia predstavljala 40 odstotkov vseh 
prodanih vozil Škoda. V Evropi prodajo kar 
67 odstotkov kombijev. Delež vozil 4x4 je 
12 odstotkov. Najbolj priljubljen je motor 
1.6 TDI (31 odstotkov).

Kombilimuzinski različici se je leta 
1998 pridružila še uporabna kara-
vanska različica s prostornejšim 
prtljažnikom. 

Octavia je bila leta 2014, ko se je znašla tudi v finalu izbora za 
mednarodni avto leta, razglašena za slovenski avto leta. Letos 
je že četrtič zapored slavila v izboru Best Cars (Auto Motor und 
Sport), med številnimi naslovi pa je kar nekajkrat osvojila tudi 
naziv najboljšega vlečnega vozila (What Car, Practical Caravan, 
Camping and Caravanning Club).

Ime Octavia izhaja iz grške besede »octa«, ki pomeni 
število osem – Octavia je bila namreč osmi model, 
izdelan v tovarni Škoda po drugi svetovni vojni.

Octavia je imela tudi svoje dirkalno poglavje: v ra-
zredih od 1150 do 1300 kubičnih centimetrov je v 
šestdesetih letih minulega stoletja na relijih dosegala 
vidne uspehe. A šele z novo Octavio so v Škodi začeli 
meriti na res najvišja mesta. Zato so iz Octavie najprej 
pripravili t. i. Kit Car s pogonom na prednji par koles, 
ki je bil odličen dirkalnik, a v svoji kategoriji preprosto 
prevelik. Končni cilj je bila najvišja kategorija WRC, v 
kateri so začeli z Octavio WRC leta 1999, nato pa vse 
sile usmerili v razred manjšo, sodobnejšo Fabio WRC, 
ki se je zdela kot naročena za to vlogo. 



› VEČ
› VEČ
Zakaj je tako priljubljena? Ker jo 
lahko »sestavite« povsem po svoje. 
Preverite, kako! 
octavia.skoda.si

PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER

1. Prepoznavnost
Po dva žarometa na vsaki strani ustvarjata podo-
bo štiriokega obraza s kristalastim pogledom, za-
radi česar je ne boste zamenjali z nobeno drugo 
Škodo. 
 Vidi bolje in dlje kot kadar koli prej

Avtomobilski žarometi so v zadnjih letih doživeli 
skokovit razvoj, in ker Octavia vestno sledi naj-
sodobnejšim trendom, ima po novem možnost 
osvetljevanja ceste samo z LED-tehniko. To ji ob 
odlični svetilnosti, kar je v prid varnosti, prinaša 
še nekaj tehničnih prednosti, saj so LED-luči tudi 
varčnejše in imajo daljšo življenjsko dobo.

2. Prostornost, ki osuplja
Tako limuzina kot karavan z medosno razdaljo 
2.686 milimetrov postavljata merila glede notra-
nje prostornosti. Ogromno prostora je tudi v pr-
tljažniku, v katerega lahko spravite za 590 oziro-
ma 610 litrov prtljage, s podiranjem zadnje klopi 
se prostor v različici Combi poveča na 1.740 litrov 
(v limuzini 1.580), v njem pa lahko s sklopljenim 
sovoznikovim sedežem peljete do 2,92 metra 
dolge predmete.

 Poskrbi, da si ne obremenite rok
Ob izjemni prostornini in praktičnih elementih za 
organizacijo prtljažnika je na voljo tudi električno 
odpiranje vrat prtljažnika. Dovolj je le pritisk na 
gumb in vrata se bodo samodejno odprla.

3. Eleganca in udobje v kabini
Armaturna plošča je z drobnimi popravki in pred-
vsem velikimi zasloni pridobila eleganco, udobni 
sedeži pa le še podkrepijo odličen splošni vtis. Da 
voznika oziroma voznice v hladnih dneh ne bo ze-
blo v roke, pa je tu še ogrevan volan.

 Odziva se na nežnost
Vsi štirje »infotainment« sistemi – Swing, Bolero, 
Amundsen in Columbus – imajo zdaj visokoreso-
lucijski zaslon, ki se odziva že na rahel dotik. Pri 
sistemu Columbus meri diagonala zaslona kar 9,2 
palca.

4. Motorna paleta za vse potrebe
Napredni pogonski sklopi omogočajo dinamično 
vožnjo, hkrati pa imajo tako skromno porabo go-
riva kot nizke vrednosti škodljivih emisij. Na izbi-
ro je kar devet motorjev, za večjo raznolikost pa 
sta tu še možnost štirikolesnega pogona in izbira 
ročnega ali samodejnega menjalnika. 

Za tiste, ki prisegajo na bencin, so na voljo štir-
je turbobencinski motorji TSI z močjo od 63 do 
132 kilovatov. Ljubitelji dizelskih motorjev lahko 
izbirate med štirimi uveljavljenimi motornimi 
različicami TDI, ki ponujajo moč od 66 do 135 
kilovatov. Za tiste, ki iščete alternative, pa je na 
voljo 1,4-litrski motor TGI s pogonom na stisnjeni 
zemeljski plin (CNG) in močjo 81 kilovatov. Z do-
datnimi posegi v motor je omogočena uporaba 
dveh vrst goriva, običajnega bencina in naravne-

ga plina, s katerim napolnite dodatno posodo za 
gorivo, vgrajeno v avtomobil.
Kdor se bo odločil za Octavio z motorjem, zmo-
gljivejšim od 110 kilovatov, lahko izbere tudi di-
namični nadzor podvozja DCC. Sistem uravnava 
blažilce, nadzorujete pa ga preko Drive Mode Se-
lect, ki s programi (Comfort, Normal in Sport) kr-
mili tudi odzivnost motorja in menjalnika (DSG), 
volanski servo, odzivnost asistenčnih sistemov ...

 Dokazuje, da je manj več
Med bencinskimi motorji je tudi tehnični hit, tri-
valjnik 1.0 TSI z močjo 85 kilovatov in 200 njuto-
nmetri navora, ki je nadomestil podobno zmogljiv 
štirivaljnik. Ta motor odlikujejo miren tek, skoraj 
neslišno delovanje, manjša masa in skromna žeja, 
presenetijo pa njegove zmogljivosti, saj pospešu-
je zvezno in odločno.

5. Pametna kot še nikoli
Octavia je dobila nove komunikacijske sposob-
nosti, osrčje njene inteligence pa je sistem Škoda 
Connect z istoimensko aplikacijo za pametni te-
lefon. Tako lahko pokličete pomoč na poti, kjer 
koli jo potrebujete, vozilo pa je tudi v stalnem 
stiku z izbranim pooblaščenim serviserjem. Vo-
zilo denimo samo prek strežnika pošlje poroči-
lo vašemu pooblaščenemu servisu glede na to, 
kakšen poseg potrebuje (na primer redni servis, 
menjavo olja …). Vaš serviser nato stopi v stik z 
vami, da se dogovorite za primeren datum servi-
snega posega. Octavia ponuja tudi storitev eCall, 

ki v primeru nesreče poskrbi za to, da je center 
112 takoj samodejno obveščen o vseh podrob-
nostih. 
Avtomobil lahko upravljate tudi na daljavo. Na 
mobilniku imate lahko s pomočjo aplikacije vpo-
gled v vse aktualne informacije, vključno s pre-
voženimi kilometri, količino goriva v rezervoarju, 
dosegom, številom kilometrov, ki jih lahko prevo-
zite do servisa, in podobnim. Morda boste hoteli 
preveriti tudi, če ste zares zaklenili avtomobil in 
izklopili vsa svetlobna telesa. Če niste povsem 
prepričani, kje na ogromnem parkirišču ste par-
kirali svoj avtomobil, pa lahko prek aplikacije vklo-
pite trobljo in utripalke. Elegantno povezavo av-
tomobila z vašim pametnim telefonom omogoča 
SmartLink+, saj podpira vmesnike Apple CarPlay, 
Android Auto, MirrorLink in SmartGate.

Če lahko z mobilno aplikacijo Škoda Connect 
upravljate svoj avtomobil s pametnega telefona, 
pa vam povezava vozila z internetom odpre celo 
vrsto storitev od pridobivanja informacij (novice, 
cene goriva ali vreme na izbrani poti) do online 
navigacije. 

 Vedno je povezana s spletom
»Infotainment« sistem Columbus ima možnost 
dostopne točke za WLAN, prek katere sopotniki 
s svojimi pametnimi telefoni in tablicami brska-
jo po spletu, si izmenjujejo in nalagajo glasbo ter 
upravljajo svojo elektronsko pošto. Opcijski mo-
bilni modul LTE namreč omogoča zmogljivo ši-

rokopasovno povezavo avtomobila z internetom 
(hitrost prenosa podatkov v ustrezno kakovo-
stnem mobilnem omrežju je do 150 Mbit/s). 

6. Varnostni sistemi za brezskrbno pot
Pri varnosti Octavia ne sklepa kompromisov. Sis-
temu za ohranjanje smernega pasu (Lane Assist), 
zaščiti potnikov, s katero se zmanjšajo tvegane 
situacije v prometu (Crew Protect Assist), večna-
letni zavori (Multi-Collision Brake) in sistemu za 
prepoznavanje utrujenosti voznika (Driver Alert) 
so pri Škodi dodali nove pomočnike. Pomoč pri 
vzvratnem manevriranju poskrbi za samodejno 
ustavljanje pred oviro (Manoeuvre Assist). Za 
mrtve kote pri Octavii odslej skrbijo radarji (Blind 
Spot Detect), dobila pa je tudi »oči na hrbtu« za 
nadzor prostora za vozilom (Rear Traffic Alert). 
Poslej se pri manevrih zagotovo ne boste več bali 
prej nevidnega avtomobila, kolesarja ali pešca.

 Varnejša je za pešce
Sistem Front Assist je nadgrajen s preudarno 
zaščito pešcev in poskrbi za njihovo dodatno 
varnost pri mestni vožnji. V hitrostnem območju 
med 10 in 60 kilometri na uro tako spremlja gi-
banje pešcev in po potrebi samodejno zavira, če 
pešec stopi pred avtomobil. 

7. Asistenčni sistemi za dvig samozavesti
Octavia je že prej znala prepoznavati prometne 
znake (Traffic Sign recognition) ter samodejno 

prižigati in ugašati luči (Auto Light Assist), no-
vost pri asistenčnih sistemih pa so aktivni ra-
darski tempomat (ACC) z delovanjem do 210 
km/h, pomočnik za vzvratno vožnjo prikolice 
(Trailer Assist) in pomočnik za parkiranje z 
vzvratno kamero (Park Assist 3.0).

 Pomaga pri parkiranju prikolice
Pomočnik za vzvratno vožnjo prikolice s sa-
modejnim vrtenjem volana glede na vnaprej 
določeno smer zavoja bo omogočil sprošče-
no vožnjo voznikom z manj izkušnjami pri 
vleki. 

8. Preko 30 Simply Clever rešitev
Strgalo za led v pokrovčku rezervoarja za go-
rivo, prostor za dežnik, držala za pijače, mini 
koš za smeti in še marsikaj so praktične re-
šitve, s katerimi je Octavia že doslej navdu-
ševala svoje uporabnike, zdaj pa so ji dodali 
še dva USB-priključka in 230-voltno vtičnico 
zadaj, držalo za pijače s patentom za enoroč-
no odpiranje, snemljivo LED-svetilko (pri raz-
ličici Combi), poklopni mizici na hrbtni strani 
naslonjal sprednjih sedežev … 

 Ve, kaj imate radi
Octavia vam ponuja tri ključe z možnostjo 
personalizacije, tako da si lahko različni upo-
rabniki shranijo svoje nastavitve vozila in 
vedno vozijo prav takšno Octavio, kot jim je 
najbolj všeč. 

ADUTOV NOVE OCTAVIE 
(IN RAZLOGOV, ZAKAJ JE 
ŠE BOLJŠA OD PREJŠNJE)
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VSAK IZGOVOR PRIDE PRAV, DA SE LAHKO IMAMO LEPO, MAR NE? OBLETNICE SO ZA TO 

ŠE PRAV POSEBEJ PRIKLADNE, HKRATI PA OPRAVLJAJO NE TAKO ZELO OČITNO, A VELIKO 

POMEMBNEJŠO VLOGO. PRIČAJO NAMREČ O NAŠIH ŽIVLJENJSKIH SPREMEMBAH IN 

MEJNIKIH, SO POVOD ZA RAZMISLEK O DOSEŽKIH TER TAKO DELUJEJO KOT KATALIZATOR 

USTVARJALNOSTI. DAJEJO NAM MOTIVACIJO ZA NAPREJ – POSAMEZNIKOM, PODJETJEM 

PA TUDI DRUŽBI KOT CELOTI. KDAJ PA STE VI NAZADNJE PRAZNOVALI KAJ OKROGLEGA? 

 BESEDILO: Gorazd Suhadolnik



Do preloma iz 19. v 20. stoletje naši predniki okro-
glih obletnic niso praznovali. Veliko pomembnejši 
so bili za Slovence godovi, ki jih zdaj skorajda ne 
praznujemo več. Praznovanje rojstnih dni, ki se je 
pojavilo v 19. stoletju, je bilo sprva rezervirano le 
za višje sloje, buržoazijo in izjemne posameznike. 
Priljubljenost praznovanja okroglih obletnic in po-
leg njih tudi drugih pomembnih mejnikov, denimo 
18. rojstnega dne, pa se od druge svetovne vojne 
nenehno povečuje. 

Slavimo
V Sloveniji smo abrahama in druge okrogle oble-
tnice resneje začeli množično praznovati v šest-
desetih in sedemdesetih letih minulega stoletja, 
v zadnjih petnajstih oziroma dvajsetih letih pa so 
ta praznovanja postala splošno priljubljena. Mlaj, 
ki pred hišo oznanja, da njen stanovalec praznuje 
okroglo obletnico, je tako mogoče videti že kjer 
koli v Sloveniji, ne več le po vaseh, ampak tudi v 
predmestjih in celo v mestih. »Še pred dobrim de-
setletjem je bilo označevanje z mlajem omejeno 
na Tuhinjsko dolino, Koroško in del Gorenjske,« 
pravi dr. Mateja Habinc, docentka za etnologijo 
Slovencev na oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani. »Zdaj ga lahko vidimo že po vsej Sloveniji, 
malo manj le na Primorskem.«

Čedalje rajši praznujemo prav vse okrogle oble-
tnice od dvajsete naprej, v zadnjih letih pa so se 
v bolj urbanih okoljih pojavile s tem povezane ra-
znolike prakse, pojasnjuje Habinčeva. Ena od bolj 
priljubljenih je čestitka slavljencu na veliki oglasni 
površini, katere najem je vse prej kot zanemarljiv 
finančni izdatek. V Ljubljani so se pojavila tudi bolj 
ameriško usmerjena javna praznovanja polnole-
tnosti deklet, ki se sprehajajo po mestu s krono 
na glavi ali z lento čez ramena. Nekoliko presene-
tljivo se je iz Prlekije razširil pojav slamnatih lutk in 
se uveljavil vse do Gorenjske. »Lutko oblečejo v 
tisto, kar naj bi simboliziralo jubilanta, na primer v 
gasilsko obleko.« 

V ritmu sreče
»Brez glasbe ni veselja! In za svojo petdesetletni-
co sem hotel zagotovljeno zabavo, zato sem najel 
glasbenika, ki je s svojim sintesajzerjem in popol-
no paleto pesmi preizkušen maček vseh mogočih 
fešt na našem koncu. Peli in plesali smo do jutra 
– bil je žur, ki ga ne bomo pozabili!« se spominja 
Novomeščan Peter. 

Takšne nepozabne zabave so nekaj povsem obi-
čajnega za Boruta Titovška s Prevalj. DJ Tito – ta-
kšno je njegovo delovno ime – namreč obvlada 
vse glasbene žanre in obdobja, na slavje kjer koli v 
Sloveniji pa se pripelje z avtom in prikolico, polno 
naloženima z opremo. Zbrano družbo hitro ogre-
je, če je treba, s popevko, ki se le še redko sliši 
po radiu. »Velike skupine gostov na praznovanjih 

splošnem trendu individualizacije in atomizacije 
obletnice pokažejo, da si del skupnosti, ki zna po-
skrbeti zate.«

Družba seveda na praznovanje vsake okrogle 
obletnice lepi neke simbolne pomene. Pri dvaj-
setih smo godni za poroko, pri tridesetih je čas 
za družino, pri štiridesetih smo še vedno mladi, 
divji in si znamo privoščiti življenje. »Gre za med-
vrstična, nenapisana družbena pravila, kaj naj bi 
posameznik v določeni starosti že dosegel, ka-
kšna naj bi bila njegovo spolno življenje in moč,« 
pojasnjuje Habinčeva. »Pri abrahamu je kopica 
simbolov in ritualov, ki so pri petdesetletniku že 
dopustni, obenem pa kažejo na usihajočo, čeprav 
še vedno zaželeno spolno moč. Pri praznovanju 
18. ali 20. obletnice je to še vedno zavito v vato.« 
Med abrahamovanjem se tako med drugim pleše 
z jajci, balonom in banano.

Družbeno in poslovno vezivo
Prava industrija postaja tudi praznovanje rojstnih 
dni tistih, ki še niso priromali niti do prve okrogle 
obletnice. Starši lahko za rojstnodnevne zabave 
svojih malčkov izbirajo med krepko več kot sto 
izvajalci po vsej Sloveniji. Ko bodo ti otroci do-
volj odrasli, po koncu šolanja, trdno zasidrani v 
»resnem« življenju, pa bodo kakopak začeli pra-
znovati tudi obletnice zaključka šole, gimnazije 
in podobno. »Posamezniki, ki so bili v preteklosti 
povezani v neko skupino, skupnost, se tega na 
srečanjih vedno znova spominjajo in odigravajo 
svoje 'zgodovinske' vloge,« pravi Mateja Habinc 
in dodaja, da enako velja za obletnice društev in 
podjetij, ki s praznovanjem dokazujejo svojo rele-
vantnost in tržno vrednost. »Tradicija, dolgotraj-
nost izkazuje bogastvo izkušenj, relevantnost na 
svojem področju in je prispodoba kakovosti.«

Zato je Škoda leta 2015 ponosno praznovala svo-
jo spoštovanja vredno 120-letnico, lani pa so 25 
let obstoja slavili tudi pri Akrapoviču. »Ko sem vi-
del, kako se vsi zaposleni zabavajo in uživajo, sem 
se zavedel, da je bilo vredno, in če lahko sodim po 
tem dnevu, bi moralo biti naslednjih 25 let odlič-
nih,« je zadovoljen Igor Akrapovič. Mateja Habinc 
dodaja: »Podjetja s proslavljanjem obletnic slavijo 
sama sebe in utrjujejo pripadnost zaposlenih ter 
lastni pomen – kot neki obračun skupnih do-
sežkov, obenem pa gre tudi za samopromocijo. 
V sodobnosti, ki jo mnogi označujejo kot čas in-
dustrijske dediščine, je kontinuiteta ena od zelo 
močnih podlag za ustvarjanje spoštovanja, za-
upanja porabnikov oziroma graditev podobe o 
kakovosti podjetja.« Dediščina podjetja pomeni 
moč, njegova dolga zgodovina zagotavlja inte-
griteto, tradicija pa stabilno poslovanje. Podjetja z 
bogato dediščino so preživela generacije in imajo 
globoke korenine, ki so jih ohranjale tudi v težkih 
gospodarskih časih. V visoki obletnici podjetja se 
zato skrivajo izkušnje, predanost in trden ugled.

imajo po navadi zelo različne glasbene okuse. Meni 
repertoarja ne zmanjka,« se pohvali Titovšek, ki 
ga najpogosteje najamejo za poroke, abrahama in 
40-letnice. »Zabave so vsepovsod! Stereotip, da 
se najbolj praznuje na Štajerskem, po mojih izku-
šnjah ne drži. Višje ko so obletnice, višja je raven 
praznovanja. Ljudje se želijo vsaj malo pokazati, 
bolj se potrudijo in poskrbijo za dobro praznova-
nje. 30. obletnice se že precej redno praznujejo, 
zelo so v porastu 40. obletnice, praznovanje abra-
hama pa je v recesiji nekoliko upadlo, a je zadnja 
leta spet zelo priljubljeno. Seveda pa se praznujejo 
tudi višje okrogle obletnice. Najboljši žurerji so ti-
sti, starejši od 40 let. Poznajo vse hite in se zelo 
radi zabavajo,« še pove Titovšek, ki dela praktično 
vsak konec tedna. Od lanskega aprila je imel pro-
ste le štiri vikende. 

»Abrahamovanje je najstarejša obletnica, ki se 
zgodovinsko praznuje: gre za predstavo, ki v času 
precej daljše življenjske dobe ni več skladna z re-
sničnostjo. Zdaj tisti, ki dočaka 50 let, pač ni zelo 
star modrec. Današnji petdesetletniki so na vr-
huncu svoje kariere ali na začetku njenega zatona. 
Zato se pri praznovanju 50. obletnice močno uve-
ljavlja lovljenje posameznikove vitalnosti, ne pa več 
izvorne ideje, torej družbeno spoštovane starosti,« 
pravi Habinčeva. Pri tem gre deloma za družbeno 
prisilo. »Po eni strani je treba pokazati, da si lahko 
praznovanje privoščiš, da pokažeš svoj družbeni 
status. Najpomembnejše pa je, da se pokaže, da 
imaš socialno mrežo oziroma da si vanjo vpet. V 
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PAPIRNATA POROKA

USNJENA POROKA

LESENA POROKA

BAKRENA POROKA

KERAMIČNA POROKA

BOMBAŽNA POROKA

PLATNENA POROKA

ŽELEZNA POROKA

BRONASTA POROKA

KOSITRNA POROKA

15.

20.

25.

30.

35.

40.

60.

45.

50.

55.

KRISTALNA POROKA

SREBRNA POROKA

KORALNA POROKA

SAFIRNA POROKA

SMARAGDNA POROKA

PORCELANASTA POROKA

BISERNA POROKA

RUBINASTA POROKA

ZLATA POROKA

DIAMANTNA POROKA

Petindvajsetletnica poroke, okrašena s srebrom, in zlata petdesetletnica že zdavnaj nista dovolj. Za praktično vsako (pol)okroglo obletnico 
zakonske zveze smo si izmislili samostojen simbol in vsaka ima seveda svoje praznovanje in primerna darila. Etnologinja Mateja Habinc poja-
snjuje, da obletnice poroke po eni strani utrjujejo predvsem krščanske, po drugi pa družinske vrednote. »Cerkve, krajevne skupnosti in občine, 
družbena elita, voščijo ob okrogli obletnici moško-ženskim zvezam in jim izkazujejo javno pozornost.« A poleg porok imamo dandanes tudi vse 
več ločitev – in vse več je tudi proslavljanja, povezanega s tem. Ta nenavadni povod za zabavo v svojo ponudbo vključuje marsikateri glasbenik.

V SLOVENIJI JE
1. JANUARJA 2015 ŽIVELO 

236 STOLETNIKOV, OD TEGA 
33 MOŠKIH IN 203 ŽENSKE.



Kaj vama pomeni Monte Carlo?
Vaclav: Takrat, ko sem še vozil, mi je pomenil 
ogromno. Ko sem postal dirkač Škodine ekipe, 
je bila pot na ta reli tudi moja prva pot na Zahod. 
Naenkrat sem se znašel v povsem drugačnem 
svetu od našega, kar je bilo že brez dirkanja 
zame nepozabna izkušnja.
Jan: Mislim, da je reli Monte Carlo najzahtev-
nejša reli preizkušnja, sploh glede na to, da je 
lahko na prizorišču tudi veliko snega. V tem pri-
meru se s to dirko po zahtevnosti resnično ne 
more kosati nobena druga.

Dober motor je seveda ključ do visoke 
uvrstitve. Kaj pa je tisto, kar vaju osebno 
vleče naprej?
Vaclav: Uspeti, zmagati, biti najboljši je bila 
zame največja motivacija, saj sem zelo tekmo-
valen. In ko enkrat začneš zmagovati, te to še 
dodatno spodbudi in psihološko utrdi, da si pre-
prosto želiš še več. V tej želji po več nato treni-
raš bolj zavzeto kot drugi. Bolj kot drugi si pri-
zadevaš za svoj nadaljnji razvoj in si zato vedno 
želiš voziti najboljši avto. Skratka, vse poskušaš 
izboljšati, tudi sebe.
Jan: Motivira me želja po uspehu. A nočem 

zgolj premagati tekmecev. Vsako progo hočem 
prevoziti tako hitro, kot jo je sploh mogoče. Naj-
večje zadovoljstvo mi namreč daje zavedanje, da 
bolje ne bi mogel odpeljati, da sem naredil čisto 
vse, kar je bilo v moji moči. To zadovoljstvo po 
uspešni bitki s časom pa si želim doživljati znova 
in znova, kar me žene naprej.

Kaj je dirkanje dalo vama osebno?
Vaclav: Zagotovo se med dirkanjem naučiš ra-
zumeti samega sebe, predvsem pa to, kako se 
posvečati sebi in se izboljševati. Poleg tega bi 
poudaril točnost. V dirkanju se vse vrti okrog mi-
nut in sekund, in čeprav ne dirkam več, sem še 
vedno zelo občutljiv za čas in točnost.
Jan: Zaradi dirkanja vem, da si ne želim voziti 
tako, kot vozi povprečen voznik. Čisto vsakič, ko 
sem v vozilu kot potnik, opazujem, kako vozijo 
drugi, in vedno znova vidim, da so vozniki – vsaj 
po mojem prepričanju – na vožnjo osredotočeni 
dosti manj, kot bi morali biti. Sicer pa tisto, kar je 
o točnosti rekel Vaclav, velja tudi zame. Točnost 
je tudi zame ključna.

Kaj pa pripravljenost voznikov relija? Se-
veda morate skrbeti za telesno pripra-

vljenost, nadvse pomembna pa je tudi 
psihološka. 
Vaclav: Na srečo s tem nisem imel težav in 
kakšnih posebnih vaj nisem potreboval. Raj-
ši sem se igračkal z dirkalniki. Skupaj z ekipo 
smo izboljševali njihove vozne sposobnosti, 
tudi dolgo v noč in pogosto tudi vse do za-
četka dirke. Takrat smo na relijih vozili daljše 
proge, dolge okrog tri tisoč kilometrov, zato so 
morala biti vozila zanesljiva. Ni pa bilo dovolj, 
da smo jih dobro pripravili – tudi voziti sem 
jih nato moral tako, da niso razpadla še pred 
ciljno črto. Danes so reli vozila drugačna, de-
jansko neuničljiva. Vozniki si lahko drznejo več, 
ne da bi preveč tvegali. Občutno krajše so tudi 
proge.
Jan: Kako zelo povezani sta fizična in mental-
na pripravljenost, opažam pri sebi: če se tele-
sno dobro počutim, se mi z duševno platjo ni 
treba preveč ukvarjati. Pogosto se sicer kdo 
priduša, češ, zakaj se trudim biti v dobri kon-
diciji, ko pa samo obračam volan. A kar poza-
bljajo, so gravitacijske sile, ki jih moramo pre-
magovati, ko dirkamo po asfaltnih podlagah. 
Te vplivajo na mišice vratu, hrbtenice, trebuha, 
hrbta in nog. 

Septembra 1957 se je v Škodini tovarni v Kva-
sinyju začela proizvodnja predhodnika bolj znane-
ga modela Felicia. Model 450 z odprto karoserijo, 
štirivaljnim motorjem in gibno prostornino 1089 
kubičnih centimetrov je imel 50 konjskih moči 
(37 kW) in je lahko pospešil do 128 km/h. Skupaj 
je bilo izdelanih 1010 primerkov.

S Favoritom je ekipa razvojnih inženirjev ta-
kratnega češkoslovaškega avtomobilskega 
proizvajalca v težkih zadnjih letih obdobja so-
cializma dokazala svoje znanje in prizadevnost. 
Italijanski studio Bertone je poskrbel za obli-
kovno podobo tega kompaktnega modela, ki je 
s proizvodnega traku zapeljal s prečno vgraje-
nim motorjem spredaj in sprednjim pogonom, 
kar je za znamko predstavljalo pravo revolucijo. 
Favorit se je z vidika zasnove, dizajna in voznih 
lastnosti postavil ob bok zahodnim tekmecem 

ter bil eno od redkih osebnih vozil v t. i. vzho-
dnem bloku, ki niso bila izdelana v licenčni pro-
izvodnji. Favorit se je premierno predstavil 16. 
septembra 1987 na mednarodnem inženirskem 
sejmu v Brnu. Model s kompaktnim zadkom je 
bil na prodaj leta 1988. Dve leti pozneje se mu 
je pridružila karavanska različica Forman, nato 
pa so sledile še izpeljanke lahkih gospodarskih 
vozil in vozil za prosti čas. Celo električna vozila 
izhajajo iz Favorita. Do leta 1995 je bilo izdelanih 
preko milijon vozil serije Favorit/Forman.

»Metalik modra zapeljivka je bila pri meni že pol 
leta pred mojim izpitom. Najprej sem pobarval 
odbijače, ogledala, dodal športni izpuh in širo-
koprofilna platišča. Skupaj sva osvajala Dolenj-
sko in okolico, postala znana kot modri dirkač, 
prebrodila prve korake mladosti in zapeljala tudi 
mojo sedanjo ženo (tako in drugače). Nepozabna 
izpoved moje mladosti in življenja. Hvala, moja 
Đulijka.«
Bojan Medic

»Moj prvi avto, res lepi spomini. Samo ne vem, če 
temu lahko rečem avto. To je bil tank. Ni bilo tere-
na, ne snega, ne vode, čez katere se ne bi mogel 
peljati. Res neverjeten avto.«
Žiga Kogovšek

»Z njo smo preživeli najlepša doživetja v otroštvu. 
Imeli smo kar dve, najprej zeleno in nato belo. 
Oče je bil pač že od nekdaj oboževalec Škode. 
Sedaj pa imamo Superba!«
Jasmina Novak

Škoda je decembra 1957 ljubitelje motošporta 
navdušila z dvema aerodinamičnima roadsterje-
ma 1100 OHC. Očarala sta z elegantno in lahko 
karoserijo iz stekloplastike ali aluminija, jekleno 
cevno nosilno konstrukcijo in motorjem, ki se je 
ponašal z dvema zgoraj ležečima odmikalnima 
gredema in dvojnim vžigom. Štirivaljni motor z 
gibno prostornino 1089 kubičnih centimetrov je 
z dvema dvojnima uplinjačema pri 7700 vrtljajih 
na minuto razvil 92 konjskih moči (68 kW). Masa 
praznega roadsterja je bila le 550 kilogramov, 
njegova največja hitrost pa od 190 do 200 km/h. 
Sprva kot roadster in kasneje še kot kupe je mo-
del 1100 OHC postal zelo uspešen dirkalnik. Toda 
dirkalnik je bil doma v pomanjkanju vsake resne 
konkurence preprosto predober, v tujini pa se 
nikoli ni povsem izkazal, saj ta skromni prostor-
ninski razred ni bil priljubljen, zato tu spet ni bilo 
prave konkurence. In tako je nastalo le pet teh 
izjemnih vozil.

I M E L I  S T E  J O  R A D I

»Zame ni bilo lepšega avtomobila. Na vse na-
stope in najstniška potepanja me je vedno pri-
peljal. Enkrat smo s celim ansamblom – štirje 
člani, inštrumenti in ozvočenje – šli na nastop 
in domov, stlačeni povsod po avtu do zadnjega 
kotička. Pri gradnji sem v njem tovoril cement. 
Ugasnil ni nikoli. Super avto.«
Gašper Jelen

OD ZMAGE NA RELIJU 
MONTE CARLO

8. JANUARJA 1977 JE VACLAV BLAHNA SVOJ IZJEMNI 
»VZHODNI PORSCHE«, ŠKODO 130 RS, PRIPELJAL 
V CILJ RELIJA MONTE CARLO KOT ZMAGOVALEC 
V RAZREDU DO 1300 KUBIČNIH CENTIMETROV. TA 
ZMAGA OSTAJA NAVDIH TUDI DANES, KO ŠKODA 
ZMAGUJE S POSKOČNIM DIRKALNIKOM FABIO 
R5. NEREDKO JE ZA NJEGOVIM VOLANOM JAN 
KOPECKY, PRVO IME MED ŠKODINIMI VOZNIKI. 
SOOČILI SMO LEGENDI, MED KATERIMA JE 40 LET 
AVTOMOBILSKEGA RAZVOJA.

ŠKODE 450

Tudi mi smo jo imeli  Za takrat je bila cudovit avto 
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  EZI
MED
NAMI
UGOTAVLJATE, DA SE VAŠI OTROCI KOMAJ KDAJ ŠE IGRAJO ZUNAJ? NISTE 

EDINI! SODOBNI STARŠI, KI SE Z NOSTALGIJO SPOMINJAJO SVOJIH ODRGNJENIH 

KOLEN IN BUŠK, SE NAMREČ SPOPRIJEMAJO Z ISTIM IZZIVOM: KAKO SPRAVITI 

OTROKE IZ HIŠE? IMAMO NEKAJ PREDLOGOV! VIDELI BOSTE: OD SVOJIH 

TELEFONOV IN RAČUNALNIKOV SE BODO NA SVEŽ ZRAK ODPRAVILI S ŠIROKIM 

NASMEHOM – IN SE DOMOV VRNILI S ŠE VEČJIM.

 BESEDILO: B. B.



PO PREDNOSTNI  I  SIMPLY CLEVER

Včasih se je treba izgubiti, 
da najdeš pravo pot do-
mov. Zato postavite svoje 
otroke pred izziv in jih iz 
virtualne resničnosti pošlji-
te na raziskovalno ekspe-
dicijo po soseski. Sebe in 
njih boste spomnili, da so 
najzabavnejše tiste igre, ki 
se jih igramo skupaj! Potre-
bujete le puščice, ki bodo 
otrokom kazale smer, v ka-
tero se morajo »izgubiti«. 
Opremite jih z listom, na 
katerega narišite naključ-
no zaporedje puščic, in jim 
naročite, naj jim sledijo: v 
vsakem križišču, na katero 
naletijo, naj zavijejo pač tja, 
kamor kaže puščica. Ste 
radovedni, kaj vse bodo 
odkrili? Pridružite se jim!

Najbolj preproste stvari imajo 
lahko največji vpliv. Zato pu-
stite svojim otrokom njihovo 
kreativnost ter jim omogočite 
varen prostor za rast in razvoj. 
Nič jih ne bo naučilo odgovor-
nosti bolj kot skrb za živali. 
Nimate prostora za hišnega lju-
bljenčka? Zakaj torej ne bi za-
čeli hraniti ptic? Potrebujete le 
semena in storže, plastenke ali 
zgolj pomarančno lupino. Na-
vodila najdete na portalu let-
sreconnect.com/slo, tukaj pa 
vam izdamo preprost recept za 
ptičjo krmilnico iz pomarančne 
lupine: iz polovice pomaranče 
izstisnite sok. Nato skozi iz-
praznjeno polovico pomaranče 
prebodite dve palčki. Na zuna-
nje dele palčk navežite vrvice, 
ki jih nato navežete na vejo, v 
pomarančno »posodico« pa 
nasujete seme. Zdaj pa si pri-
voščite pomarančni sok in glej-
te, kako uživajo v gostiji ptice!

Elektronske igrače ali strgane 
hlače? Aplikacije na telefonu 
ali avantura v gozdu? Vaš otrok 
ima lahko vse – vi pa srečne-
ga otroka! Preprosto uporabite 
njegovo navdušenje nad teh-
nologijo in malega raziskovalca 
zvabite iz digitalnega sveta v 
naravo. In medtem ko mu lah-
ko pri geocachingu (geolovu) 
ali opazovanju zvezd pomagajo 
različne aplikacije, ponujajo že 
priprave na vznemirljivo foto-
grafiranje živali ogromno mo-
žnosti za čisto zabavo! Kako, 
preverite na letsreconnect.
com/slo.

Svet je poln čudes, ki navdu-
šujejo naše malčke. Kdo lahko 
preskoči največjo lužo? Kdo 
lahko spleza na najvišje drevo? 
Čigav polž je najhitrejši? Kdo je 
dovolj pogumen, da preživi noč 
na vrtu v šotoru brez mamice? 
Smo že omenili zabavno dirko 
polžev? Zanjo potrebujete le 
nekaj polžev, vlažno podlago in 
nekaj barve. Čigav tekmovalec 
bo torej v fotofinišu premagal 
druge?

POIŠČI PRAVO POT

POMAGAJTE
JIM RASTI

ŽIVLJENJE
JE IGRA

ZVABITE JIH 
IZ HIŠE

› VEČ
Raziskovanje podvodnega sveta s skledo za solato, štirje načini prižiganja 
ognja brez vžigalic, predloge in navodila za izdelavo šestih različnih papirnatih 
zračnih vozil, preprosti načini za določanje smeri neba brez kompasa, navodila 
za izdelavo ribiške palice. Vse to in še več idej za zabavo v naravi poiščite na 
portalu letsreconnect.com/slo. Raziščite portal – in nato raziščite svet!
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Nikjer nismo sami – le kaj 
vse živi z nami in ob nas? 
Ključ do odgovora je v beli 
rjuhi, razmočenih tleh, ne-
kaj zelenjave za vabo in le-
gendi živalskih stopinj. Po-
vabite živali na sprehod po 
vaši rjuhi in naslednji dan 
preverite, katere so na njej 
pustile sledi. Pomagajte si 
z legendo stopinj na 
letsreconnect.com/slo.

Res je, pravil se je treba držati, a zakaj jih ne bi 
vsake toliko tudi prekršili? Zato odpeljite otroke 
ven in opazujte, kako si dajejo duška! Naj skačejo 
po lužah in se plazijo po blatu! Ne pustite, da bi 
nekaj neškodljive umazanije preprečilo res hudo 
zabavo. Otrokom bo noro všeč – vam pa tudi!

Batman pri vas doma? Otroci bodo takoj prisko-
čili na pomoč pri gradnji prebivališča za netopirje! 
Potrebujete le nekaj desk, vijakov in žebljev, žago, 
brusni papir, lepilo za les in črno barvo. Natančna 
navodila najdete na letsreconnect.com/slo.

Kako privabiti pisane metu-
lje prav k vam? Posadite rože 
s cvetovi, polnimi sladkega 
nektarja, denimo sončnice, 
kozmeje in petunije. Izognite 
se pesticidom in herbicidom, 
a poskrbite za dovolj svetlobe 
in vode. Pa ne pozabite na ra-
stline, primerne za razvoj ličink 
metuljev, kot so vijolice, vrtne 
marjete in ameriški slamnik.

Včasih iz malega nastane res 
veliko. Veliko zabave! Pokaži-
te otrokom, kako osvojiti vo-
dne tokove bližnjega parka ali 
gozda s preprosto ladjico, ki bi 
lahko preplula oceane. Zanjo 
potrebujete košček debelejše-
ga lubja, čvrsto, ravno vejico in 
drevesni list. Naredite manjšo 
vdolbino v gladki del lubja in 
vanjo vstavite vejico. Pozorno 
potisnite list na ta leseni jam-
borček. Preverite, ali ladjica 
pluje, ali je uravnotežena in ali 
je jadro dobro pritrjeno. Poišči-
te miren potoček in se samo še 
zabavajte!

SPOZNAVANJE  
NARAVE  

(V DOBRI DRUŽBI)

DIVJA ZABAVAPRAV POSEBNA 
HIŠKA

KO VRT DOBI KRILA

NAJ ZAPLUJE



KODIAQ JE ŠTIRIKOLESNI ODGOVOR NA VAŠE DRUŽINSKE 
POTREBE, ZABAVEN SOPOTNIK NA VAŠIH ADRENALINSKIH 
POTEH IN KOMANDNI CENTER, V KATEREM OSTAJATE 
POVEZANI S SVETOM IN IMATE HKRATI ODLIČEN 
PREGLED NAD VSEM, KAR SE DOGAJA OKOLI VAS. JE 
PREPROSTO POPOLN PARTNER, OB KATEREM LAHKO 
BREZ KOMPROMISOV ŽIVITE PO SVOJE!

ŠKODA 
CONNECT

Paket storitev Infotainment Online vozniku ponuja kup koristnih in-
formacij za na pot, od sproti posodobljene navigacije do vremenske 
napovedi, novic, aktualiziranih podatkov o bencinskih črpalkah in ce-
nah goriva … Prek portala Škoda Connect si lahko voznik podatke o 
izbrani poti, interesnih točkah in izbranih ciljih s svojega računalnika 
prenese neposredno v navigacijski sistem avtomobila. Za sistem Co-
lumbus so na voljo še druge atraktivne možnosti, kot je na primer 
Google Earth™. 

KAKO NAJHITREJE PRIDEM DO CILJA?
KAKO SE IZOGNEM PROMETNIM ZAMAŠKOM?
KAKŠNO BO VREME NA CILJU?
KJE JE NAJBLIŽJA BENCINSKA ČRPALKA?
KDO JE ZMAGAL NA SINOČNJI TEKMI?

Pri paketu Care Connect sta na voljo dva tipa storitev: proaktivne sto-
ritve, ki omogočajo povezavo z vašim izbranim serviserjem, in oddalje-
ni dostop do avtomobila prek ustrezne aplikacije. Tako bo vaš serviser 
vedno seznanjen s stanjem avtomobila in vas bo sam obvestil o potrebi 
po servisu, saj avtomobil na strežnik nenehno pošilja ustrezne podat-
ke. Servis bo seznanjen tudi z manjšimi poškodbami, sistem pa omo-
goča še klic na številko 112 v center pomoči na cesti v primeru okvare. 

ALI JE ŽE ČAS ZA SERVIS?
KAJ JE NAROBE Z MOJIM AVTOM?
KDO MI LAHKO PRIDE NA POMOČ? 

Oddaljeni dostop do avtomobila ponuja cel kup možnosti: preverite 
lahko, ali so luči ostale vklopljene in ali ste avtomobil zaklenili oziro-
ma morda pustili odprta vrata. Ravno tako je mogoče prek aplikacije 
spremljati podatke o vaši vožnji in preveriti (ali se spomniti), kje ste 
pustili parkiran avtomobil – ta vam lahko tudi »pomaha« z vklopom 
luči in hupe. Ob tem aplikacija ponuja še možnost spremljanja more-
bitnega nenadzorovanega premikanja vozila (za, denimo, primer kra-
je) in njegove hitrosti.

KJE SEM PUSTIL AVTO?
ZAKAJ SE AVTO PREMIKA PO OBVOZNICI, ČE SEM 
GA PARKIRAL PRED HIŠO?
SEM PUSTIL AVTO ODKLENJEN?

V naboru ponujenih storitev je dobesedno življenjsko pomemben av-
tomatski klic v sili (eCall). Če se ob nesreči sproži katera od varno-
stnih zračnih blazin, sistem aktivira klicni center, ki poskrbi za prihod 
reševalcev. Sistem v center pošlje informacije o lokaciji, smeri vožnje, 
sili trka …. Klic v sili pa je mogoče sprožiti tudi ročno, če ste na primer 
priča hujši nesreči. 

KAKO NAJ UJET V VOZILO POKLIČEM NA POMOČ?
KAKO NAJ SPOROČIM, DA JE RAVNOKAR PRIŠLO 
DO NESREČE?

Kaj potrebujete za poln izkoristek vseh storitev Škoda 
Connect? SIM-kartico z ustreznim paketom prenosa 
podatkov pri vašem mobilnem operaterju. Koliko velja 
tak paket, je seveda odvisno od količine prenesenih 
podatkov, hitrosti prenosa in izbranega paketa, vseka-
kor pa je mogoče internet v avtomobilu uporabljati že 
za manj kot deset evrov mesečno. 

V NOVIH OZIROMA POSODOBLJENIH MODELIH ŠKODA JE NA VOLJO CELA PALETA POVEZLJIVO-
STNIH ONLINE STORITEV POD IMENOM ŠKODA CONNECT. RAZDELJENE SO V DVE KATEGORIJI: 
PAKET INFOTAINMENT ONLINE, KI PONUJA KUP INFORMACIJ IN NAVIGACIJSKIH PODATKOV, TER 
PAKET CARE CONNECT, KI OMOGOČA POMOČ VOZNIKU, ODDALJENI DOSTOP DO AVTOMOBILA IN 
SERVISNO POMOČ TER AVTOMATSKI KLIC V SILI.

› VEČ
Preberite si vse o storitvah sistema Škoda 
Connect in si oglejte razlagalne videe na sko-
da.si/skoda-connect.

NAPREDNO  I  SIMPLY CLEVER

 BESEDILO: Matej Kačič in Barbara Bizjak



PROSTOR ZA VSE, KAR VAM KAJ POMENI
Kodiaq vašo družino razvaja s prostornostjo in kotički, v ka-
tere lahko shranite vse, brez česar družina na poti pač ne 
more. In tega je veliko, res veliko. V hlajeni Jumbo Box pod 
sredinsko oporo za roke tako lahko pospravite fotoaparat ali 
telefon, prigrizki bodo ostali sveži vse do konca potovanja, 
kovanci in pijača pa bodo zaradi držal pridno ostali na svo-
jem mestu. Pred sopotnikom sta kar dva predala: klasični 
spodnji je hlajen in kot naročen za vroče dni, nad njim pa je 
še en predal, ki ga sicer nismo vajeni. V vratih je dovolj pro-
stora za 1,5-litrske plastenke, košek za odpadke in odsevni 
jopič. Da malim potnikom med vožnjo slučajno ne bo dolg-
čas, so tu še držala za tablične računalnike. 

V  VAŠIH BARVAH
Ambientalna osvetlitev v desetih različnih barvah vam 
omogoča, da pripravite ustrezne barvne poudarke za pot. 
Umirjena zelena bo otroke hitreje zazibala v spanec, bela 
bo prijazna do njih ob gledanju risank, z rdečo bosta starša 
poudarila svojo ljubezen in strast, z modro pa krepila svojo 
samozavest na neznanih poteh.

POMOČ PRI PARKIRANJU ZA VEČ SAMOZAVESTI
Parkiranje in speljevanje s parkirnega mesta sta v Kodiaqu 
enostavna in varna manevra, za kar gre zahvala celi paleti 
asistenčnih sistemov. Začne se s parkirnimi senzorji spredaj 
in zadaj. Kamera za pogled nazaj in optični parkirni sistem 
360 posvarita pred morebitnim tveganjem za trk z oviro 
med manevriranjem, v kočljivih situacijah pa na pomoč ve-
stno priskoči parkirni pomočnik. Ta pomaga vozniku parki-
rati vzdolžno ali prečno – sistem sam najde primerno par-
kirno mesto in izvede manever skoraj povsem samostojno. 
Voznik le določa hitrost in zavira.

VELIKO PROSTORA ZA GOSTE
Dolga medosna razdalja in nežno padajoča strešna linija 
nakazujeta razkošno odmerjeno notranjost, velik prtlja-
žni prostor in predvsem veliko mero praktičnosti. Druga 
vrsta sedežev ima namreč serijsko funkcijo pomika klopi 
naprej ali nazaj za 18 centimetrov, naslon se deli v razmer-
ju 60 : 40, obenem pa mu je mogoče prilagoditi tudi na-
klonski kot. Na drugo vrsto sedežev lahko namestite tudi 
dva otroška sedeža, zaradi lahko dostopnih priključkov 
Isofix in vrat, ki se odpirajo široko, pa vam opravilo ne bo 
vzelo več kot pet sekund časa.

A to še ni vse! Kodiaq se v trenutku prelevi v sedemsede-
žno različico in z vami na potep vzame še sosedove otro-
ke. Dva uporabna dodatna sedeža v tretji vrsti in največji 
prtljažnik v razredu so najizrazitejši atributi prostorne 
notranjosti, vprašanja, kam s tremi hokejskimi torbami za 
naše mlade Kopitarje, pa sploh ne boste izrekli do konca. 
S prtljažno prostornino od vsaj 720 pa vse do 2065 litrov 
je v Kodiaqu namreč dovolj prostora za vse, od opreme 
za trening do koles in pripomočkov za žar ali kampiranje.

ZA MIREN SPANEC
Za najmlajše potnike je odlično poskrbljeno. Ob ele-
ktrični otroški blokadi vrat in stekel za večjo varnost 
so na voljo še udobni in praktični stranski nasloni za 
glavo s pomakljivim robom za udobnejši položaj glave 
med spanjem. Zraven sodi še mehka in topla odejica, 
ki bo otroka še hitreje zazibala v spanec.

DOVOLJ MOČI ZA VSE 
Starša lahko izbirata med sodobnimi motorji TSI in TDI s 
prostornino od 1,4 do 2,0 litra ter z razponom moči od 92 
(125 KM) do 140 kilovatov (190 KM). Gre za sodobne varč-
ne motorje z neposrednim vbrizgom goriva in turbinskim 
polnilnikom. Kodiaq v najmočnejši različici z mesta do 100 
km/h pospeši v športnih 7,8 sekunde in doseže največjo hi-

trosti 207 km/h, pri čemer vstopni bencinski TSI pora-
bi povprečno 6 litrov goriva, vstopni dizel pa celo samo 
5 litrov. Za ekonomičnejšo vožnjo si lahko pomagate s 
storitvami Škoda Connect, ki na zaslonu »infotainment« 
sistema prikažejo lokacije bencinskih črpalk, in z ustre-
zno aplikacijo, s katero lahko analizirate podatke o svoji 
vožnji. To (in še marsikaj) sicer lahko počnete tudi na por-
talu Škoda Connect.

VARNOST VEDNO PRVA
Kodiaq že s svojo mogočno pojavo jasno kaže, koliko mu 
pomeni varnost. Za to skrbi tudi cela vrsta naprednih varno-
stnih elementov in sistemov, široka raba jekel z visoko nate-
zno trdnostjo pa konkretno prispeva k varnosti vas in vaše 
družine. Do devet zračnih blazin še dodatno poskrbi za to, da 
je ob morebitni nesreči vse v redu, serijski sistem samodej-
nega zaviranja v mestu pa zmore s pomočjo radarja zaznati 
nevarnost trka s pešcem ali kolesarjem do hitrosti 60 km/h 
in po potrebi zavre vozilo. Če se le zgodi najhujše, bo vozilo 
samo poslalo sporočilo z vsemi ključnimi podatki o nesreči 
na številko 112, klic pa lahko s pritiskom na rdeč gumb SOS 
na strešnem modulu sprožite tudi sami, če ste priča nesreči. 

DROBNE MALENKOSTI, KI OLAJŠAJO ŽIVLJENJE
V Kodiaqu staršev ne skrbi, da bi otroci pri vstopu in 
izstopu nehote poškodovali vrata avtomobila. Kodiaq 
ima namreč kar 30 Simply Clever rešitev, med kateri-
mi je tudi plastična zaščita, ki ščiti skrajne robove vrat 
pred nenamernimi poškodbami na tesnem parkirišču, 
v garaži … S pomočjo prednapete vzmeti se plastična 
zaščita pri odpiranju kar sama postavi v položaj med 
robom vrat in oviro, s tem pa kot kak obliž učinkovito 
ščiti pločevino ob nerodnih trkih. Zaščita se pri zapira-
nju samodejno vrne v izhodiščni položaj.

Če je pes nepogrešljiv del družine in ga pogosto jemljete s seboj na pot, poskrbite zanj s posebnim varnostnim pasom za psa. 

Voznik, sopotnik in potniki v zadnji vrsti si lahko 
klimo nastavijo po lastnih željah. Hkrati ima Clima-
tronic tako senzor za vlago kot senzor za sonce. 
Senčila na zadnjih steklih pa ščitijo otroke pred 
soncem.

GLAVA 
DRUŽINE
UŽITEK ALI DOLŽNOSTI? PRI VAS NI DILEME: 
OBVLADATE OBOJE. KO SE PELJETE V SLUŽBO ALI 
PO NAKUPIH, BREZ SLABE VESTI NAVIJETE GLASBO IN 
UŽIVATE V DINAMIČNI VOŽNJI. KO V AVTO NALOŽITE 
SVOJE IN SOSEDOVE OTROKE TER JIH PELJETE NA 
TRENING, VESTE, DA SE VSI TRIJE – IN TAM ZADAJ 
V PRTLJAŽNIKU TUDI NJIHOVE OGROMNE TORBE, KI 
DELAJO DRUŽBO VREČKI Z MLEKOM IN KRUHOM – 
VOZIJO VARNO IN UDOBNO. KO GRESTE NA DOPUST, 
VZAMETE S SEBOJ TUDI TISTE SANDALČKE S PETO, 
ZA VSAK SLUČAJ. KER JIH PAČ LAHKO. IN KO OTROCI 
NA ZADNJIH SEDEŽIH ZASPIJO, PELJETE DRAGEGA NA 
VAJIN HRIB GLEDAT ZVEZDE.

ALTERNATIVA: DAJTE SI DUŠKA
Starševstvo je dinamičen šport, zato družinski ekipi privoščite 
še posebej nabrito prevozno sredstvo: Kodiaqa SportLine. Ko 
bodo otroci nekoč razumeli, s čim sta jih včasih v vrtec vozila 
mami in oči, bodo rekli: »Vav, carja!« In želeli si bodo, da bi bili 
zraven tudi v trenutkih, ko ste si v tem jeklenem športniku 
res dali duška. Zakaj? S športno opremo SportLine Kodiaq 
nagovarja nemirne starše, ki želijo navzven dinamičen, vpadljiv 
in zmogljiv SUV, v notranjosti pa športno eleganco. V zunanji 

opremi SportLine tako izstopajo atraktivna 19-palčna plati-
šča, črna maska motorja in stranski ogledali, pod motornim 
pokrovom renčijo bencinski ali dizelski motorji z največjo mo-
čjo 140 kilovatov (190 konjev), avtomobil pa ima serijski šti-
rikolesni pogon. V notranjosti za bolj športno počutje skrbijo 
športni sedeži, usnjen volanski obroč in dodatki iz alkantare, 
k dinamičnemu videzu pa sodita tudi sistem elektronskega 
prilagajanja blažilnikov ter izbira enega izmed treh načinov vo-
žnje (Comfort, Normal in Sport).



MORDA RES PRAVIJO, DA BI MORALA BITI VAŠA NAJBOLJ 
NORA LETA ŽE ZA VAMI, TODA VI VESTE, DA NIKOLI NI 
BOLJŠEGA TRENUTKA OD TEGA ZDAJ. ZATO POTREBUJETE 
VOZILO, KI BO VAŠE PRIROČNO SKLADIŠČE ŠPORTNIH 
REKVIZITOV IN BO UBOGLJIVO ZAGRIZLO V VSAKO 
PODLAGO, DA BI VAS IGRAJE PRIPELJALO DO CILJA, KI 
JE PRAVZAPRAV LE IZHODIŠČE ZA NESKONČNE UŽITKE 
V NARAVI, PA NAJ BO TO VISOKO V JULIJCIH, SREDI 
KOČEVSKIH GOZDOV ALI V SKRITEM ZALIVČKU NEKJE 
V SREDOZEMLJU. GOBARJENJE, GRADNJA VIKENDA, 
TEK, POTAPLJANJE, SUPANJE, JADRANJE, SMUČANJE, 
ALPINIZEM? ČE STE SE SPRAŠEVALI: JA, TUDI V SLUŽBO 
VAS DOSTAVI BREZ TEŽAV.

Ker si aktivnega konca tedna, dopusta ali krajših po-
čitnic ne predstavljate brez prikolice ali čolna, vam 
Kodiaq ponuja primerno rešitev: električno pokloplji-
vo vlečno kljuko za vleko do 2,5 tone težke prikolice. 

Kodiaq sicer aktivno obvladuje vleko, saj s svojo stabi-
lizacijsko elektroniko skrbi tudi za stabilno vožnjo pri-
kolice, tu pa je še aktivni pomočnik za vzvratno vožnjo, 
ki kar sam vrti volan, da gre prikolica v želeno smer.

VSE PRI ROKI
Kodiaq se iz vozila za vožnjo po mestu v trenutku spremeni 
v prostorno vozilo za pustolovski konec tedna. V prtljažniku, 
ki lahko meri več kot dva kubična metra (pri petsedežniku 
osnovna prostornina meri 720 litrov, s podrto zadnjo vr-
sto sedežev pa 2065 litrov), je dovolj prostora za vse, kar 
potrebujete. Ogromni prtljažnik lahko ob poklopljenem 
naslonu sovoznikovega sedeža pogoltne celo predmete, 
dolge do 280 centimetrov. Zaradi plastičnega zaščitnega 
dna za prtljažni prostor, ki se enostavno odstrani in očisti, 
vaši blatni gojzarji, potapljaška oprema ali orodje prtljažni-
ka ne bodo poškodovali oziroma umazali. V odprtino med 
prtljažnikom in kabino lahko vstavite tudi v torbo (unibag) 
pospravljene smuči ali snežno desko. Red pa boste naredili 
z mrežicami, kljukicami in drugimi elementi v prtljažniku. 

BREZ ROK
Imate polne roke, katerih vsebine bi se po zabavnem po-
poldnevu radi čim prej znebili in jo pospravili v prtljažnik? 
Izkoristite virtualni pedal, pobrcajte z nogo pod zadnjim od-
bijačem – in potem samo še odložite breme. Pri tem ključ 
mirno počiva v vaši jakni, za boljšo vidljivost pri urejanju 
stvari v prtljažniku pa poskrbi prenosna LED-lučka. 

ŠTIRIKOLESNO – KAMOR KOLI
Mokra in spolzka cesta na poti v službo, zasnežen dovoz 
mimo sosedove hiše, skalnata pot do samotne plaže ter 
poledenel klanec na poti do kabinske žičnice so izzivi, s 
katerimi se ne zmore spoprijeti kar vsak avtomobil. Za Ko-
diaqa to ne pomeni nobenih težav, saj ima meje terenske 
telovadbe za športnega terenca postavljene precej visoko 
in se lahko pohvali s štirikolesnim pogonom. Ta je na voljo 
za večino pogonskih strojev, gre pa za zmogljiv, povsem 
računalniško uravnavan prenos preko večploščne sklopke 
pred zadnjim diferencialom. 

V normalnih razmerah je večina navora v prid varčnosti 
speljanega na prednji kolesni par, računalniška nadzorna 
enota pa nenehno nadzira kup parametrov in razporeja na-
vor po potrebi. Vse skupaj poteka bliskovito hitro, v večini 
primerov še preden kolo sploh zdrsne, v pomoč pa sta še 
nadzor oprijema ESC in elektronska zapora diferenciala 
XDS+. Štirikolesni pogon je učinkovit, povsem nezahteven 
za uporabo, saj deluje samodejno, z elektronskim nadzo-
rom pa varuje mehaniko in omogoča večje vlečne kapa-
citete. 

POGUMNA DVOŽIVKA
Od klenega SUV-vozila je mogoče upravičeno pričakova-
ti resne terenske zmogljivosti, vedeti pa mora tudi, kako 
reagirati, ko zaide z asfalta. Kodiaq vas ne bo razočaral: 
v pesku, blatu in snegu se po zaslugi voznega programa 
Off-road, ki deluje do hitrosti 30 km/h, počuti kot doma, 
ob tem pa ima vgrajene še podporne vozniške sisteme za 
varno premagovanje strmine, tako pri speljevanju kot pri 

spuščanju. Ob pritisku na tipko se vsi relevantni sistemi – 
krmiljenje motorja, asistenčni sistemi, elektronski sistemi 
podvozja, kot sta ABS in ESC, ter pri opcijskem sistemu 
DCC tudi blaženje – avtomatsko prilagodijo terenskim raz-
meram. S Kodiaqom boste tako mirno zašli z glavne ceste 
in si privoščili nekaj ovinkov na zasneženem makadamu ali 
si skrajšali pot po blatnem kolovozu. 

S TERENOM NA TI
Kodiaq na pogled deluje mogočno, kot da ni ovire, ki je ne 
bi zmogel preplezati. Zunaj asfalta so mu pri tem v pomoč 
tudi precejšnja oddaljenost od tal, ki meri skoraj 190 mili-
metrov, ter kratki previsi spredaj in zadaj.

V PRIMERU NESREČE ALI OKVARE NE BOSTE SAMI
Tudi najboljšim se včasih pripeti kaj slabega. Potrebujete 
pomoč? Ob nesreči bo vaš Kodiaq številki 112 samodej-
no sporočil podatke o položaju in stanju vozila, s pritiskom 
na stikalo na strešnem modulu pa boste lahko v primeru 
okvare ali nesreče koga drugega povezavo s številko 112 
vzpostavili tudi sami. 

VSAKEMU SVOJE
Udobje v mestu, takoj za tablo s prečrtanim imenom kraja 
pa suvereno nad serpentine? S pomočjo prilagodljivega 
blaženja (DCC) s sistemom Driving Mode Select (izbira 
voznega programa) to počnete igraje! DCC namreč voz-
niku omogoča, da prilagaja vedenje vozila glede na svoje 
potrebe in želje, s pritiskom na stikalo pa se Kodiaq iz zelo 
udobnega modela spremeni v mojstra premagovanja zavi-
tih podeželskih cest.

NEUKROČEN 
AVANTURIST

Alternativa: še bolj neustrašen
Avanturist, ki ničesar ne prepušča naključju? Adrenalinski odvi-
snik – serijsko? Potem izberite Kodiaqa Scout! Škodin Indiana Jo-
nes je vedno pripravljen na avanture onkraj asfaltnih cest. Štiriko-
lesni pogon je zato serijski, ker odmik od tal meri 194 milimetrov, 
pa se Kodiaq Scout brez težav izkoplje iz peska, spleza iz blata 
in premaga večje neravnine. Ključna elementa modela Scout sta 
tudi program za vožnjo po terenu ter paket za zaščito podvoz-
ja motorja in menjalnika. Program za vožnjo po terenu prilagodi 
delovanje sistema ABS, stopalka za plin se odziva počasneje, ele-
ktronski diferencial pa deluje hitreje. Na voljo sta tudi sistema za 
speljevanje na klancu in nadzorovano spuščanje, vstopni kot pri 
terenski vožnji meri 22 oziroma 23,1 stopinje, robustnež pa lahko 
pelje po terenu s stranskim naklonom 19,7 stopinje.
Različico Scout je mogoče prepoznati že po robustnejšem vide-
zu – oblikovalci so ji namenili srebrn ščitnik za podvozje spredaj 
in zadaj, zatemnjena zadnji stranski stekli in zadnje steklo ter 
19-palčna aluminijasta platišča. V za to različico prepoznavno 
srebrno barvo so odeli še mrežo hladilnika, strešne letve, ohišje 
zunanjih ogledal in obrobe stranskih stekel. Za lažjo vožnjo zunaj 
urejenih cest pa ima voznik na voljo tudi kamero s 180-stopinj-
skim pogledom okrog vozila. Škodin »Indy« je na voljo z dvema 
bencinskima motorjema in enim dizelskim z močjo od 110 do 140 
kilovatov.



Z LETI STE SPOZNALI, KAKO POMEMBNO JE, DA NE 
IZGUBLJATE ČASA PO NEPOTREBNEM. ZATO POTREBUJETE 
INTELIGENTEN AVTOMOBIL, KI SE ZNA IZOGNITI 
PROMETNIM ZASTOJEM, HKRATI PA Z NAJSODOBNEJŠO 
TEHNOLOGIJO SKRBI ZASE IN ZA VAS TER VAM MED 
POTJO OMOGOČI TUDI DELO IN STIK S POSLOVNIMI 
PARTNERJI. NISTE SE VDALI SKUŠNJAVAM DRUGE (ALI 
TRETJE) PUBERTETE, SAJ VESTE, KAKO POMEMBNO JE, 
DA SE VOZITE ZARES UDOBNO TER VIDITE BOLJE IN VEČ 
OD DRUGIH. OSTAJATE AKTIVNI IN UŽIVATE V VSAKEM 
TRENUTKU. NA KRATKO: VAŠI VNUKI IMAJO »KUL« DEDKA, 
DEDEK PA »KUL« AVTO.

IZKUŠEN 
PODJETNIK

VEDNO NA VOLJO
Pametni telefon je vaša vez z družino, sodelavci in 
poslovnimi partnerji, zato je nujno, da se baterija nikoli 
ne izprazni. Kodiaq ima posluh tudi za to in skriva v 
osrednji konzoli poseben predal, imenovan Phonebox, v 
katerem je telefonski signal še posebej ojačan. Predalček 
je namenjen odlaganju mobilnega telefona, a obenem 
omogoča tudi brezžično induktivno polnjenje s pomočjo 
standarda Qi. 

SUHI IN VEDRI NA SESTANKU
Nič vas ne preseneti, tudi vreme ne. Ne le da vam sis-
tem ŠKODA Connect ažurno postreže z informacijami o 
vremenu, ki vas čaka na cilju, kjer ste dogovorjeni s po-
slovnimi partnerji. Vaš avto poskrbi tudi za zaščito pred 
dežjem, saj ima v obeh sprednjih vratih poseben prostor 
za shranjevanje dežnika.

OD ZGORAJ
Area View, ki olajša parkiranje in manevriranje na majh-
nem prostoru, stavi na pogled s ptičje perspektive. Gre 
za sistem štirih širokokotnih kamer na vsakem koncu 
avtomobila, katerih sliko računalnik združi v eno. Rezul-
tat je neverjeten pogled na vozilo, ki vam bo olajšal tako 
parkiranje kot vožnjo po razgibanem terenu in mimo 
nizkih ovir.

Prisegate na udobje in avtomobilu popolnoma zaupate, 
zato ste namesto ročnega izbrali samodejni menjalnik. 
Glede na izbrani motor je pri Kodiaqu mogoče izbirati 
med dvema hitrima in učinkovitima DSG-menjalnikoma 
s 6 oziroma 7 stopnjami, pri čemer slednji omogoča še 
funkcijo »jadranja«. Ko voznik dvigne nogo s pedala za 
plin, menjalnik prestavi v nevtralno in s tem pelje še bolj 
varčno.

VARNO IN BREZ STRESA DO CILJA
Tempomat samodejno vzdržuje nastavljeno hitrost in 
vidno prispeva k udobju med vožnjo, njegova radarska 
različica – aktivni tempomat – pa mu v Kodiaqu doda še 
eno dimenzijo. Avto drži želeno hitrost, obenem pa zna 
tudi zavirati in pospeševati glede na promet ter glede 
na nastavljeno minimalno razdaljo do vozila pred njim. 
Svojemu Kodiaqu zato lahko zaupate pomembne, toda 
monotone naloge. Ker ima vaš menjalnik DSG in aktivni 
tempomat, vam je na voljo še asistent za vožnjo v gneči, 
ki pomaga v počasi premikajočem se prometu in vzdržu-
je avto v njegovem pasu do hitrosti 65 km/h. Tako rekoč 
samodejno torej!

ZELO ZELO PAMETEN 
Povezljivost med pametnim telefonom in multimedij-
skim »infotainment« sistemom v vozilu je za vas izjemno 
pomembna. Kodiaq vašemu telefonu oziroma na njem 
nameščenim aplikacijam prek SmartLinka (Apple Car-
Play, Android Auto in MirrorLink) ponuja dostop do kupa 
informacij o vašem vozilu in značilnostih vaše vožnje, 
hkrati pa vam daje možnost zrcaljenja zaslona telefona 
na osrednji »infotainment« zaslon na armaturni plošči. S 
svojega pametnega telefona, na katerem imate name-
ščeno aplikacijo Škoda Connect, lahko hkrati nadzorujete 
svoje vozilo – takoj boste obveščeni o nepooblaščenem 
premiku vozila oziroma kraji, vedeli boste, kje točno je 
parkirano in kako dolgo, nikoli več ne boste v dvomu, ali 
ste ga zaklenili ali ne, saj boste to lahko preverili … Z apli-
kacijo MyŠkoda pa boste imeli v telefonu spravljene ko-
ristne informacije, h katerim sodijo tudi navodila za upo-
rabo prav vašega modela, pri tem pa vam bo pomagal 
virtualni asistent Paul, ki bo skrbel tudi, da nikoli več ne 
boste zamudili na sestanek. Če bo ugotovil, da je na poti 
gneča, vas bo tudi zbudil prej, da bi le prišli pravočasno 
na cilj! In ker vaš avto ve, da je vaš čas denar, bo kar sam 
poskrbel zase – o potrebnih servisih in popravilih bo sam 
obvestil izbranega serviserja, ki vas bo nato poklical in se 
z vami dogovoril za termin.

VES SVET V AVTOMOBILU
Vi ste lahko v Kodiaqu povezani z delom in družino, mlaj-
ši potniki pa vas v njem nikoli več ne bodo priganjali, da 
pohitite na cilj, ker morajo pač nujno preveriti, kaj je nove-
ga na družbenih omrežjih, prebrati elektronsko pošto ali 
objaviti kak selfie z zadnjega sedeža »kul avta od star'ga 

fotra«. Kodiaq se z inovativnimi povezljivostnimi rešitvami 
namreč uvršča v sam vrh segmenta. Radijski in naviga-
cijski sistemi namreč ponujajo najsodobnejše funkcije 
in vmesnike ter imajo vsi zaslon na dotik, najzmogljivej-
ša »infotainment« sistema Columbus in Amundsen pa 
imata ob tem tudi dostopno točko za WLAN. Za sistem 
Columbus je poleg tega opcijsko na voljo LTE-modul, ki 
vzpostavi internetno povezavo in omogoča trenutno naj-
hitrejši prenos podatkov po mobilnem omrežju LTE, so-
potniki pa lahko s svojimi mobilnimi telefoni in tablicami 
brskajo po spletu ter uporabljajo elektronsko pošto. Velja 
seveda tudi za voznika, a ne med vožnjo. Varnost je prva 
in vi to veste. 

UREJENI VEDNO IN POVSOD 
Vaš poslovni slog narekuje urejenost do zadnje podrob-
nosti? To brez ustreznega obešalnika, ki ga lahko pritrdite 
na vzglavnik prednjih sedežev, ne bo mogoče. Manšete 
pa naj ne ostanejo samo na rokavih vaše srajce, ampak jih 
privoščite tudi kolesom svojega avtomobila. 

PO VAŠE
Ker točno veste, kaj želite in kaj vam ustreza, ter no-
čete več sklepati kompromisov, pa čeprav svoj avto 
z veseljem posodite ženi ali sinu, skupaj z najbližjimi 
izkoriščate možnost nastavljanja individualnih prefe-
renc, vezanih na enega od treh Kodiaqovih ključev. 
Ko vozilo odklenete s svojim ključem, se »po vaše« 
nastavijo sedeži, klimatska naprava, radio, navigacija, 
vozni profil … 

ALTERNATIVA: STIL JE STANJE DUHA

In to vašega. Ker si zaslužite le najboljše, boste svojo 

izbiro nadgradili z najvišjo ravnjo opreme, Laurin & Kle-

ment. Škoda bo Kodiaqa Laurin & Klement predstavila 

ob koncu leta 2017. 



NE POZABITE
V primeru okvare, nezgode ali nesreče:
1. takoj pokličite kontaktni center Porsche Slovenija – Škoda;
2. počakajte na profesionalno usposobljeno ekipo in se popravil ne lotevajte sami;
3. upoštevajte priporočila iz navodil za uporabo vašega vozila;
4. za servisna popravila vselej izberite pooblaščeni servis Škoda;
5. dokumentirajte vse stroške, ki so nastali v postopku, in shranite morebitne račune.

V DOBREM IN SLABEM
MANJŠA NEZGODA, NEPRIJETNA OKVARA, HUJŠA NESREČA: KO SE VAŠA POT NEPRI-
ČAKOVANO PREKINE, VAS PRAVI PARTNER NE BO PUSTIL NA CEDILU. PRIHITELI VAM 
BOMO NA POMOČ, IN TO SEVEDA POPOLNOMA BREZPLAČNO! VEMO NAMREČ, DA SE 
NAŠE DELO NE KONČA, KO VAM PRODAMO AVTOMOBIL – TAKRAT SE NAŠA SKUPNA 
ZGODBA ŠELE ZARES ZAČNE. 

 
• Nov videz merilnikov prihaja zdaj v dveh različicah, osta-

jajo pa dvobarvna armaturna plošča in bočno oprijemljivi 
sedeži z integriranimi vzglavniki. 

• Kot dodatna oprema je na voljo v usnje odet multifunk-
cijski volan.

• Avdiosistemi so nove generacije ter imajo vhode AUX, 
SD in USB. Različica Swing ima še barvni zaslon, šest 
zvočnikov in Bluetooth.

• Aplikacija Move&Fun (za iOs in Android) po Bluetoo thu 
povezuje vaš pametni telefon s Citigojevim infotaiment 
sistemom. Njena funkcija DriveGreen bo vozniku poma-
gala voziti s čim manjšo porabo goriva, tu pa so seveda 
še vaša glasba, kontakti in možnost pregledovanja po-
datkov, kot je povprečna poraba ipd.

• Citigo je v dolžino zrasel za 34 milimetrov, druge mere pa 
ostajajo nespremenjene, vključno z 251-litrskim prtljažni-
kom, ki ga je moč povečati na 951 litrov.

• Kupci bodo izbirali med tremi, vselej litrskimi motorji. 
Bencinska zmoreta 44 ali 55 kilovatov (60 ali 75 konj), 
porabita pa 4,1 litra goriva na sto kilometrov v meša-
nem ciklu. Tretji motor je 1.0 G-TEC s 50 kilovati najve-
čje moči (68 konj) in je prirejen za delovanje na stisnjeni 
naravni plin (CNG). Na sto kilometrov porabi le 4,5 ku-
bičnega metra tega plina, kar ustreza izpustu 82 gramov 
ogljikovega dioksida na prevoženi kilometer.

VIDETI JE KOT LJUBEK OBESEK ZA KLJUČE, A JE NARAVNOST IDEALNO MESTNO VOZILO. KAKŠNE SO NOVOSTI?

Spremenjen je videz motorne-
ga pokrova, maske motorja in 
meglenk, ki bodo lahko tudi v 
dodatno pomoč pri zavijanju 
pri hitrostih do 40 kilometrov 
na uro. 

Paleti barv je dodana
kivi zelena. 

Čeprav je majhen, ima tudi Ci-
tigo številne Simply Clever re-
šitve, kot so prostor za dežnik 
pod sovoznikovim sedežem, 
mesta za odlaganje, kljuka za 
torbico pri sovozniku in praktič-
ne mreže v prtljažniku.

Obarvajte ga po svoje: izbrani 
barvi karoserije lahko doda-
te streho in ohišja stranskih 
ogledal v črni ali beli barvi. 

1. Jamstvo mobilnosti, ki vam ga zagotavlja Asistenca Porsche Slovenija 
– Škoda, velja za celotno življenjsko dobo vašega vozila. 

2. Jamstvo mobilnosti se podaljša z vsakim servisnim pregledom v poo-
blaščenem servisu Škoda v Sloveniji ter skladno z navodili za uporabo 
vozila in servisno knjižico.

3. Pomoč vam je na voljo 365 dni v letu, 24 ur na dan, v Sloveniji in po 
Evropi. 

4. Asistenca vam je na razpolago takoj – od nje vas loči le en klic.

STE OBTIČALI NA CESTI? 
PRIHAJAMO!!

POSKRBELI BOMO ZA VAS
• Poskrbeli bomo za vas, če ste bili v nesreči poškodovani.
• Priskrbeli vam bomo nadomestni prevoz in podporo na 

poti do vašega cilja, če bo vaše vozilo treba odvleči v 
popravilo.

• Če v servisu vozila ne bodo mogli usposobiti v treh 
urah, vam bomo priskrbeli nadomestno vozilo, da boste 
lahko nadaljevali pot. Z asistenco bomo krili do tri dni 
stroškov nadomestnega vozila. 

• Če bo treba, vam bomo uredili prevoz z avtobusom, vla-
kom ali letalom (in krili stroške do višine 250 evrov) 
oziroma s taksijem (do 40 evrov). Če se bo pot zavlekla 
in do cilja ne boste mogli priti isti dan, vam bomo uredili 
prenočevanje v hotelu in povrnili stroške do treh preno-
čitev.

• Če boste zaradi težav imeli dodatne stroške (klici, par-
kirnina), vam jih bomo povrnili do višine 30 evrov.

POSKRBELI BOMO ZA VAŠE VOZILO
• Poskrbeli bomo za popravilo vozila na cesti, če bo to le 

mogoče.
• Če bosta potrebna vleka in popravilo v pooblaščenem 

servisu, bomo brezplačno in hitro uredili tudi to.
• Če se bo okvara oziroma nesreča zgodila v Sloveniji, 

vam bomo vozilo, odpeljano z vleko, dostavili po popra-
vilu v servisu (pri oddaljenosti nad 100 kilometrov). 

• Če se bo okvara ali nesreča zgodila v tujini in tam v ser-
visu vozila v treh dneh ne bo mogoče popraviti, bomo 
poskrbeli za njegov prevoz v Slovenijo. V primeru okva-
re vam bomo povrnili stroške do višine 500 evrov.

• V primeru, da potrebujete nadomestne dele, vam jih 
bomo (proti plačilu) hitro dostavili in krili stroške poši-
ljanja, carine, prevoza in pošte (do 100 evrov).

• Pomagali vam bomo tudi pri manjših težavah, kot so 
izpraznjen akumulator, menjava poškodovanega kolesa, 
pomanjkanje motornega olja ali hladilne tekočine oziro-
ma goriva. 

• Povrnili vam bomo stroške do 100 evrov za pomoč na 
cesti oziroma vleko vozila zaradi točenja napačnega 
goriva. 

• Povrnili vam bomo stroške (do 100 evrov) okvare kole-
sa na vozilu, ki ima komplet za popravilo pnevmatik, če 
vozila sami ne boste mogli usposobiti za vožnjo.

 BESEDILO: V. K.
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DESNI ALI LEVI?
Z DRUGIMI BESEDAMI: RAPID ALI RAPID SPACEBACK? ODLOČITEV JE VAŠA,
POMLADNE NOVOSTI SI DELITA OBA!

Rapid je v obeh različicah bogatejši za nov bencinski motor 
TSI s tremi valji in litrom prostornine. V ponudbi bo v dveh 
različicah, in sicer s 70 ali 81 kilovati (95 ali 110 konji). Rapid 
s takšnim motorjem bo z mesta do hitrosti 100 kilometrov 
na uro pospešil v 11 oziroma 9,8 sekunde, največja hitrost pa 
bo 187 oziroma 200 kilometrov na uro. Novi motor bo za-
menjal dosedanji 1.2 TSI, v primerjavi s katerim je za 10 kilo-
gramov lažji in mirneje teče. V ponudbi ostajajo še motor 1.4 
TSI (92 kW, 125 konj), 1.4 TDI (66 kW, 90 konj) in 1.6 TDI (85 
kW, 116 konj), vsi pa imajo rekuperacijo zavorne energije.

Rapid Spaceback ima odslej še podaljša-
no zadnjo šipo. 

V notranjosti so zdaj drugačne obloge vrat in zračne 
reže na armaturni plošči, spremenjen pa je tudi videz 
merilnikov in nadzornega dela klimatske naprave. 

Potnikom na zadnji klopi sta namenjena dva vhoda 
USB, pri katerih je mogoče polniti elektronske naprave. 
Druge Simply Clever rešitve vključujejo dežnik pod so-
voznikovim sedežem, obojestransko podlogo v prtlja-
žniku, sistem mrežic, držala za pijačo …  

Rapid, ki ima v obeh različicah pet vrat, je dobil spre-
menjen prednji odbijač z meglenkami, zatemnjene za-
dnje luči z možnostjo tehnike LED, tu pa so še nove 
oblike platišč in biksenonska tehnika žarometov. No-
vost so tudi samodejni vklop ustreznih luči oziroma ža-
rometov glede na zunanjo svetlobo, samodejni preklop 
z dolgih na zasenčene žaromete ter osvetlitev vozila ob 
odklepanju in zaklepanju.

Oba modela sta zaradi svoje prostornosti izjemno pri-
ljubljena pri družinah. Sprejmeta lahko pet potnikov, 
pohvalita pa se tudi s prostornim prtljažnikom. Njego-
va prostornina pri Rapidu meri 550 litrov, pri Rapidu  
Spaceback pa 415 litrov. 

Potniki so lahko ves čas povezani v splet, kar jim omogoča 
dostopna točka WLAN. Nov sistem Škoda Connect bo skrbel 
za prometne informacije, novice, podatke o vremenu in cenah 
goriv … ter skrbel za možnost klica v sili in stika s serviserjem. 
Več o Škoda Connectu na strani 24.
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› VEČ
Preberite si vse o novostih pri modelih Škoda 
na skoda.si.

 BESEDILO: V. B. 
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5−7,4 l/100 km in 131−173 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, 
specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0545-0,0854 g/km, trdi delci: 0−0,00047 g/km, število 
delcev: 0−6,11 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. SKODA.SI
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