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FORD FIESTA

že od 106 € na mesec

4 leta
jamstva in
asistence

FORD FOCUS

FORD B-MAX

FORD C-MAX

FORD KUGA

že od 132 € na mesec

že od 144 € na mesec

že od 136 € na mesec

že od 229 € na mesec

2014

Z mednarodno nagrajenimi vozili Ford se lahko vselej brezskrbno
odpravite na pot. Odlikuje jih vrhunska varnost ter štiriletno jamstvo z
asistenco, ki velja ob neomejenem številu prevoženih kilometrov. Tako
nimate več izgovorov, da se ne bi podali na udobno pot okrog sveta.
ford.si

Uradna poraba goriva: 3,3-7,7 l/100 km. Uradne emisije CO2: 85-179 g/km.

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Informativni izračun finančnega leasinga za vozilo Ford Fiesta Trend 1,25 60 kW, 3 vrata; maloprodajna cena predmeta financiranja znaša
9.890,00 EUR z vključenim DDV; plačilo pologa ob sklenitvi pogodbe 2.947,22 EUR; skupni znesek kredita 6.942,78 EUR; ročnost financiranja
84 mesecev; odplačevanje s 84 mesečnimi obroki v višini 106,00 EUR; letna kreditna obrestna mera znaša 6,7 % je spremenljiva in je vezana
na 3 mesečni Euribor; stroški odobritve financiranja in priprave pogodbe znašajo 148,35 EUR; Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih
efektivna obrestna mera (EOM) na dan 14. 08. 2014 znaša 7,61 % in je izračunana na podlagi zneska in trajanja financiranja, stroškov
odobritve in ob predpostavki upoštevanja trenutno veljavne obrestne mere; morebitni stroški, nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbe,
niso vključeni v izračunu EOM; skupaj iz naslova financiranja plačate 11.851,02 EUR.
Cene ne vključujejo stroškov transporta. Slike so simbolične. Summit motors Ljubljana, d. o. o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Go Further

4

10

6
18

Spoštovani člani družine Ford!
Od prejšnje številke Ford Magazina mineva leto, ki je bilo za našo znamko
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izjemno uspešno. Ford Focus je bil v letu 2013 najbolje prodajani model
na svetu, Fiesta se je zavihtela na prodajni prestol malih vozil v Evropi,
Transit Connect je bil izbran za Mednarodni dostavnik leta, novi Transit
pa se je okitil z lovoriko Slovenski dostavnik leta. Izjemno smo ponosni tudi na tretji zaporedni naziv Mednarodni motor leta, ki ga je osvojil
Fordov 1.0 Ecoboost. Veseli nas, da ste tudi vi del te zgodbe o uspehu!
A osvojena priznanja za nas niso lovorike, na katerih bi počivali.
Pospešeno pripravljamo novosti, s katerimi bo paleta izbire ob nakupu
novega avtomobila še pestrejša, ki bodo zmanjšale stroške uporabe in
vzdrževanja vašega vozila ter podaljšale obdobje brezskrbne uporabe
vašega Forda.
V tej številki Magazina pišemo o mnogih razburljivih novostih, ki
nas čakajo. Že letos bosta na slovenske ceste zapeljala novi praktični velikoprostornež Courier in prenovljeni dinamični Focus. Napetost
bomo v začetku leta 2015 stopnjevali s težko pričakovanim elegantnim
in zmogljivim Mondeom ter atraktivnim S-MAX-om. Po razburljivem
začetku prihodnjega leta nam bo ostalo več kot dovolj sape tudi za
drugo polovico leta, ko nas čakajo čistokrvni športnik Ford Mustang,
prenovljeni družinski enoprostorec C-MAX in najnovejši veliki prestižni
terenec Edge. Po tej modelski revoluciji bo Ford v Evropi prisoten z eno
največjih palet vozil, ki bo zlahka zadovoljila vsako potrebo po varni in
udobni mobilnosti.
Ker se zavedamo, da sta strokovno vzdrževanje in uporaba kakovostnih nadomestnih delov za varno uporabo avtomobila nadvse
pomembna, bi ju radi približali širšemu krogu uporabnikov. Tudi tistim, ki
uporabljajo starejša vozila Ford. Zato na strani 15 predstavljamo paleto
kakovostnih nadomestnih delov Motorcraft in ugodne pakete servisiranja vozil, starejših od štirih let.
Obenem želimo naše bralce opozoriti na podaljšano jamstvo za
vozila Ford. Pred kratkim smo namreč na štiri leta – brez omejitve
prevoženih kilometrov – podaljšali jamstvo in mobilno asistenco za vse
vrste vozil Ford, tudi za lahka gospodarska vozila. Novi aranžma vam
zagotavlja brezskrbno uporabo vašega Forda in je na voljo tudi za vozila,
ki so že v uporabi in so mlajša od dveh let. O podrobnostih vas bodo z
veseljem seznanili naši pooblaščeni trgovci in serviserji.
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Ford novosti
Courier preseneča
Globalni korenjak
Tretjič zapored Ford 1.0 EcoBoost
Ford Focus ST - boljši kot kdajkoli prej
Starši mladih voznikov – ne zatiskajmo si oči!
Dan Fordovih novosti 2014
Ford Motorcraft program
Zgrabi, ko te prime!
Kaj bomo pa danes počeli?
Muzej Henryja Forda
Gremo v Mongolijo
SYNC tehnologija
Pooblaščena Fordova prodajno servisna mreža

Zahvaljujem se vam za zaupanje ter vam želim prijetno branje in
obilo varnih kilometrov z vašim Fordom!
David Jurič
Generalni direktor
Summit motors Ljubljana

Uredniški odbor: Tina Kambič, Katja Hvala, Uroš Mihelčič, Urša Grudnik, Aljaž Arnold, Katja Kajtna
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V primeru, da ne želite več prejemati revije Ford Magazine nas prosim obvestite na:
Summit motors Ljubljana, Marketing, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana ali na info@summitmotors.si
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Ford Focus

Z NOVIMI TEHNOLOGIJAMI ZA RAZVAJANJE
Focus, eno najbolj priljubljenih vozil na evropskih cestah, je postal
svetovno vozilo že ob predstavitvi zadnje generacije. Sedaj ga v
novi preobleki pričakujemo tudi pri nas. Prinesel nam bo kopico
tistih novosti, ki so namenjene lažjemu obvladovanju
cestnih razmer za voznika in večjemu udobju ostalih
potnikov. SYNC II je glasnik novih komunikacijskih
tehnologij v vozilu, ki jih pričakujemo tudi v prihajajočih
modelih. Interakcija med voznikom in vozilom je z njim
postala precej bolj suverena in preprosta. In to je le
eden od priboljškov, ki jih bomo z veseljem odkrivali na
popotovanjih z novim Focusom. 5-vratne, limuzinske in
karavanske izvedenke boste opazili na cestah že konec
leta 2014. Le za njimi!

Ford Mustang

HEDONIZEM NA CESTI Z IMENOM MUSTANG
Mustang je ameriška avtomobilska legenda, ki so ga prvič
pričeli izdelovati 1964, torej natanko 50 let nazaj.
Ob predstavitvi je model takoj postal hit vseh
navdušencev nad oktanskimi izpuhi. Definiralo ga je
dinamično oblikovanje ter izjemni 8-valjniki, ki so
ga takoj zaznamovali kot avtomobilsko klasiko. Še
danes je Mustang prve generacije izjemno zaželen
klasik ne samo v Ameriki, ampak tudi na evropskih
tleh. Naslednje leto bo Mustang v zadnji preobleki
zapeljal tudi na naše ceste in sicer v izvedenki
‘coupe’ ter kot zapeljiv kabriolet.

Ford Mondeo
LUKSUZ V NOVI PREOBLEKI

Avto, ki ga je vozil James Bond, bo v začetku leta 2015
dobil novo preobleko. K nam prihaja popolnoma
nov Mondeo, ki bo globoko v sebi skrival mnogo
novosti. Pester nabor motorjev in tehnologij, ki
vključujejo prilagodljive LED žaromete in vmesnik
SYNC z 8-palčnim zaslonom na dotik. Paket,
dopolnjen s prostornostjo in vrhunskostjo višjega
poslovnega razreda, bo navdušil tudi najbolj
zahtevne. Razkošje je spet na dosegu roke.
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Ford S-MAX
DINAMIKA V SLUŽBI ELEGANCE

Že s prvo generacijo tega modela je Ford dobesedno izumil
segment športnih enoprostorcev, ki je postal izjemno
priljubljen pri kupcih. Uporabniki so ga opisali kot
dinamično in prostorno vozilo v obliki puščice,
zato ima nova generacija to lastnost še
nekoliko bolj poudarjeno. Pri nas
se ga lahko veselimo v prvi
polovici prihodnjega leta.

Ford Edge

UGLAŠENOST RAZKOŠJA IN UDOBJA
Z modelom, ki je bil doslej na voljo le v Severni Ameriki, bo Ford
tudi v Evropi konec prihodnjega leta razveseljeval v segmentu
razkošnih SUV-jev. S prefinjeno končno obdelavo bo
ta model navduševal z vrhunskim udobjem, ki
bo dopolnjevalo izjemne vozne in terenske
zmogljivosti. Pod pokrovom bodo hrumeli
tako turbodizelski kot tudi bencinski
agregati EcoBoost.
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Courier preseneča
KOMPAKTNI ENOPROSTORCI SO V SLOVENIJI ZELO PRILJUBLJEN SEGMENT VOZIL. KAKO TUDI NE, SAJ SE ZDI, DA JE NAŠ
ŽIVLJENJSKI SLOG IZJEMNO PRIMEREN ZA TAKŠNA VOZILA. NAJVEČKRAT SO TO VOZILA Z DOLGO MEDOSNO RAZDALJO,
ZASNOVANA NA PLATFORMAH SEGMENTA C (FOCUS), Z VELIKO PROSTORA ZA PRTLJAGO IN POTNIKE. PREDSTAVLJAMO VAM
NOVINCA NA CESTAH, KI VAS BO NAVDUŠIL NA VSAKEM POPOTOVANJU.

TOURNEO COURIER

Po naših cestah vozi najnovejši član družine
Fordovih enoprostorcev – Tourneo Courier.
Na prvi pogled prikriva svojo pravo identiteto,
saj boste prepričani, da je pred vami veliko
vozilo višjega segmenta, čeprav je postavljen
na enako platformo kot Fiesta in B-MAX.
Glavni vodili oblikovalcev Courierja sta
bili obilica prostora za potnike in prtljago,
kako uspešni pa so bili, se boste prepričali
takoj, ko boste sedli v vozilo. Tekoče linije in
pravilne oblike notranjosti lepo zaokrožajo
občutek prostornega vozila, na vsaki poti pa
boste uživali tudi zaradi številnih odlagalnih
prostorov in udobja sedalnih površin.

Čeprav sodi v paleto gospodarskih vozil,
je udobje, ki ga občutimo ob prvi izkušnji s
Courierjem, primerljivo osebnim vozilom
v tem segmentu. Oblikovalski jezik, ki je
Fordova vozila opremil z zvrhano mero
priročnih rešitev, je takoj viden tudi v modelu
Tourneo Courier. V sprednjem delu armaturna plošča navduši voznika in sopotnike z
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novimi tehnologijami blagovne znamke Ford
ter poskrbi za odlično okolje, v katerem
na popotovanjih uživa vsa družina. ‘SYNC’,
multimedijski vmesnik za upravljanje z
vozilom in povezanimi napravami, je korak
k olajšanju upravljanja z vozilom. Vmesnik
Bluetooth, priključek USB in funkcija za klic
v sili, ki v vsakem trenutku bdi nad vami, so
samo nekatere novosti. Stari znanci so tudi
kakovostni zvočni sistemi in navigacijske
naprave ter bistroumne tehnološke rešitve,
kot je ogrevano vetrobransko steklo, ki v
mrzlih zimskih dneh preprosto tehnologijo
spremeni v nadvse prijetno nujnost.
Tourneo Courier je na voljo s preprosto
paleto različic: tri ravni opreme in trije različni pogonski agregati. Ambiente in Trend
sta vstopni različici opreme, Titanium je na
voljo za vse, ki si želijo nekaj več udobja in
novih tehnologij. Med agregati so na voljo
en bencinski motor – 1.0 EcoBoost s 100
konjskimi močmi, trikratni mednarodni
motor leta – ter dva dizelska: 1.5 TDCi in

1.6 TDCi. Izjemno učinkoviti motorji voznikom nudijo precejšen prihranek pri stroških
in veliko užitkov v dinamični vožnji. 1.6 TDCi
razvije 95 KM pri kombinirani porabi 4,0
l/100 km in emisijah toplogrednega plina
CO2 105 g/km, 100-konjski 1.0 EcoBoost pa
porabi samo 5,4 litra goriva na 100 km.
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Tourneo Courier nudi popolno varnostno
opremo: vanjo sodijo voznikova in sovoznikova varnostna blazina, stranski varnostni
blazini in varnostni zavesi ter izpopolnjen
sistem za nadzor stabilnosti ESC.
In kako uporabiti vznemirljiv paket prostornosti, prilagodljivosti in udobja? Tourneo
Courier vas bo s serijskimi drsnimi vrati in
dvižnimi prtljažnimi vrati navduševal pri
vsakem vstopanju, izstopanju in natovarjanju. Skriti predali pod voznikovim in sovoznikovim sedežem (za doplačilo) poskrbijo
za dodatno prostornost in priročnost.
Pospravite plavutke, rokavčke, smuči, palice
in sanke v prtljažnik ter se zapeljite do krajev s primernim podnebjem za vas in vašo
opremo. Vse drugo, s posebnim poudarkom
na varnosti, bo zagotovil Tourneo Courier.

ZAGOTOVILO KAKOVOSTNE DOSTAVE

Kurirske službe so čedalje nujnejši in
potrebnejši del našega vsakdana, saj
želimo paketno dostavo prilagoditi hitrosti internetnega naročanja. Ko naročimo

rastline iz kataloga, telefonskemu operaterju potrdimo naročilo žimnice ali s klikanjem
po spletni strani izberemo računalniški
ekran, pričakujemo, da bo naročilo prispelo
do nas prav tako hitro, kot smo ga oddali.
Preden nas prevzame strah, ali bo izdelek
tak, kot smo ga naročili, smo razočarani
nad informacijo o času dostave. Čas, ki
smo ga prihranili z uporabo nove tehnologije nakupovanja, na vsem lepem izpuhti.
Velik del prihranjenega časa lahko seveda
namenimo za druge dejavnosti. Medtem ko
potrebuje ‘hitri nakup’ nekaj dni, da pride do
nas, nam ostane veliko časa za opravljanje
drugih del. Lahko pa nas tolaži misel, da se
naš paket morda vozi v Transitu Courierju,
kar pomeni, da ima dostavljalec na voljo
najboljše orodje za svoje delo. Vsaj nekaj.
Transit Courier je tovorni malček, popolno orodje za vsako podjetje, ki potrebuje
zanesljivo, kompaktno vozilo z vrhunskimi
lastnostmi za prevoz tovora. 4157 mm dolga
karoserija počiva na podvozju z 2489 mm
dolgo medosno razdaljo. Transit Courier
je visok 1723 mm in skupaj z vzvratnima
ogledaloma širok 2060 mm. Transit Courier
Trend je opremljen z vsemi varnostnimi
sistemi, odlikuje pa ga tudi komunikacijski
vmesnik z osnovnim zvočnim sistemom, ki že

vključuje povezavo Bluetooth za prostoročno
telefoniranje in priključek USB za predvajanje
posnetkov na prenosnih napravah. Serijsko je
opremljen še s klimatsko napravo, potovalnim računalnikom, ki bo sproti preračunaval
učinkovitost poslovnih poti, in drsnimi vrati
za dostop do tovornega dela na sovoznikovi
strani. Vse to ob nosilnosti več kot 600 kg.
Dinamičen videz vašim poslovnim partnerjem in strankam potrjuje vašo prilagodljivost in odzivnost, pod pokrovom motorja
pa bo vedno pečat odličnosti. Ne glede
na to, ali boste izbrali novi dizelski agregat
1.5 TDCi s 75 konjskimi močmi, 1.6 TDCi s
95 konjskimi močmi ali trikratni mednarodni
motor leta 1.0 EcoBoost, vas bodo vedno
znova navdušile tri izstopajoče lastnosti:
ekonomičnost, odzivnost in zanesljivost.
Na cestah boste opazili kar nekaj teh
malčkov v najrazličnejših preoblekah.
Spremlja jih enako zagotovilo: Transit
Courier bo odlično opravil nalogo. Prepričani
ste lahko, da imajo njihovi lastniki eno skrb
manj. Transit Courier je zelo preprosta in
odlična poslovna odločitev. Upam, da ima
moja dostavna služba vsaj enega, ki že pelje
proti mojemu naslovu.
Uroš Mihelčič

Foto: Ford
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Globalni korenjak

„VZORNIK BREZ PRIMERE“, JE BILO ZAPISANO V SPECIALIZIRANI REVIJI
TRANSPORT&LOGISTIKA IN S TEM SE POPOLNOMA STRINJAMO. GOVORIMO NAMREČ
O NOVI GENERACIJI GOSPODARSKIH VOZIL, KI SO SVOJIM IMENOM POSTALA SINONIM
ZA CESTNI PREVOZ TOVORA IN LJUDI.

V

številnih državah je ime tako
prepoznavno, da Transit preprosto
pomeni vozilo za prevoz tovora –
„furgonček“, če želite. To ne preseneča, saj je na trgu že 50 let, doslej pa je bilo
prodanih več kot sedem milijonov vozil iz
družine Transit.
Zakaj globalni in zakaj korenjak, porečete? Novi Ford Transit je v skladu s Fordovo
strategijo „OneFord“ z nekaj lokalnimi, predvsem motornimi prilagoditvami, na voljo na
vseh svetovnih trgih. Od Kitajske do ZDA, ki
od nekdaj veljajo za tržišče s precej drugačnimi navadami in željami, vsaj kar se prevoznih
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sredstev tiče. Tako so se morali oblikovalci
in inženirji spoprijeti s kompleksno nalogo
ustvariti privlačno, zanesljivo, varno, prilagodljivo, uporabno, varčno, premišljeno in
prostorno vozilo, ki bo po voznih lastnostih
na ravni osebnih vozil in se bo po vsem svetu
z varnostjo uvrščala v vrh segmenta. Naziv
korenjak se mu povsem poda, saj je v dolžino
zrasel za 30 in v višino za 16 centimetrov –
notranja višina lahko znaša celo 2125 mm.
Še več, na voljo je tudi izvedba z dolžino več
kot sedem metrov in pol!
Glede na odzive celotne svetovne
javnosti so Fordovi oblikovalci in inženirji

FORDPREDSTAVITEV
zastavljene cilje uspeli uresničiti z odliko.
Novega Transita zaradi samosvoje oblike na
cesti ne morete zgrešiti – ogromna maska
motorja vzbuja spoštovanje, prednji del je
oblikovan kot slap, kar izboljšuje aerodinamično učinkovitost in posledično pomeni
nižjo porabo. Večje je tudi vetrobransko
steklo, kar izboljšuje preglednost. Za nižje
stroške popravil pri manjših nezgodah poskrbijo robusten večdelni prednji odbijač in
široke bočne zaščitne letvice, ki se nadaljujejo v zadnji odbijač, dizajnerska žarometa
sta visoko nameščena, višja vrata (100 mm
višja kot pri predhodniku) in skoraj navpične
stranice pa izražajo izjemno uporabnost
in zmožnost prevoza več kot 15 m3 tovora.
Izbočena blatnika ter manjše reže med stičišči odsevajo natančno zasnovo in izjemno
kakovostno končno izdelavo, povečane
bočne površine pa zagotavljajo svetlo notranjost ali ogromno površino za reklamne
napise.
Notranjost je popolnoma posodobljena,
je bolje zvočno zatesnjena ter še dva koraka
bliže notranjosti osebnih vozil. Prav tako ni
nikjer videti motečih golih delov brez oblog,
kjer je vidna barva karoserije, ki so sicer tako
značilni za dostavna vozila. Vsi uporabniki
novejših Fordovih vozil se boste v njem
takoj znašli, saj je notranjost skoraj identična notranjosti drugih Fordovih osebnih vozil,
le večja je in ima kopico odlagalnih mest,
kot je predal nad instrumentno ploščo z
12-voltno vtičnico ter priključkoma „AUX“
in USB za prenosne naprave. Na armaturni plošči je med drugim tudi priročna
reža za odlaganje pametnega mobilnika
v pokončnem položaju. Volanski obroč je

nastavljiv po višini in globini, voznikov sedež
lahko premikamo v kar osem smeri, pod
blazinama sovoznikovega sedeža se skriva
zajeten predal, obilo prostora za kolena
pa ima tudi sopotnik na srednjem sedežu. Prostornost in udobje kabine najlepše
opišemo s citatom Anžeta Jereba, ki je

le nekatere. Celoten paket so uporabniki
najlepše opisali z besedami, da se Transit
kljub velikosti izkaže kot neverjetno vodljivo,
ubogljivo in okretno vozilo.
S prototipi so prevozili razdaljo, ki ustreza
11 milijonom kilometrov, testiranja so potekala v Evropi in Severni Ameriki, 500.000 km
so z vozilom prevozili
dejanski uporabniki, testna
steza pa je vsebovala 30
Novega Transita zaradi samosvoje oblike na
najzahtevnejših preizkucesti ne morete zgrešiti – ogromna maska
sov (ekstremni testi – npr.
motorja vzbuja spoštovanje, prednji del je
udarci v 150 mm visok
robnik pri 60 km/h), predoblikovan kot slap, kar izboljšuje aerodinamično
nja, zadnja in bočna vrata
učinkovitost in posledično pomeni nižjo porabo.
so odprli in zaprli več kot
500.000-krat – zato ste
lahko prepričani o njegovi zanesljivosti. Ne
za slovensko revijo Kamion&Bus zapisal:
preseneča torej, da ima novi Transit servisni
„… celoten položaj je resnično prijeten in
interval na 50.000 km ali dve leti!
eden boljših v tem segmentu dostavnikov,
Ker je različic več kot 450 – od furgonov,
če ne celo najboljši. Ford je pokazal, kako
kombi-furgonov, kombijev, šasij s kabino
se stvarem streže.“ Za voznika je na voljo
in tudi minibusov, s prednjim ali zadnjim
kopica novosti iz segmenta osebnih vozil –
pogonom oziroma s pogonom na vsa
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji, ogrekolesa, z močnim in varčnim dizelskim
vano vetrobransko steklo, prednja brisalca s
motorjem z močjo od 74 kW do 114 kW –,
tipalom za dež in seveda sistem SYNC.
bi za podrobnejši opis potrebovali precej
Več kot 35 odstotkov karoserije je izdeveč prostora, zato naj bo dovolj. Prepričani
lano iz jekla visoke in ultra-visoke trdnosti,
smo, da v ponudbi Transitov vsakdo najde
na voljo so varnostne blazine za voznika in
model, ki je natančno ukrojen po njegovih
sovoznika, bočni varnostni blazini in varželjah in zahtevah.
nostni zavesi, kar z vzdržljivim podvozjem
Za konec izpostavimo še, da se je novi
in vgrajeno elektroniko zagotavlja izjemno
Ford Transit okitil z laskavim naslovom
varnost in vrhunske vozne lastnosti. Poleg
„Slovenski dostavnik leta 2014“! Z naelektronskega nadzora stabilnosti vozila je
smeškom na obrazu lahko dodamo le dve
Transit opremljen s pomočjo pri speljevabesedi: z razlogom.
nju v klanec, popolnoma novim sistemom
nadzora vožnje skozi ovinke ter sistemom
Aljaž Arnold
Foto: Ford
za nadzor vektorjev navora, če naštejemo
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Tretjič zapored
Ford 1.0 EcoBoost
FORDOV MAJHEN A ZMOGLJIV 1,0-LITRSKI MOTOR ECOBOOST JE KOT PRVI DOSLEJ
ŽE TRETJIČ ZAPORED OSVOJIL NAZIV MEDNARODNI MOTOR LETA

M

ajhen bencinski motor, ki poganja Fordove avtomobile, je
ponovno premagal tekmece iz
modelov prestižnih znamk in
superšportnikov ter kot prvi v zgodovini
že tretjič zapored osvojil “oskarja” v svetu
motorjev.
V razvoj tega malega 3-valjnega čudeža
je kar 200 inženirjev vložilo več kot pet
milijonov ur in razvilo motor, ki omogoča
manjšo porabo goriva, večjo moč, s svojimi
neponovljivimi voznimi lastnostmi in izjemno tehnologijo pa je do sedaj osvojil že kar
13 pomembnih nagrad.
Skrivnost EcoBoostovega uspeha je
celotna paleta inovativnih tehnologij, ki z
majhnim motorjem zagotavljajo prednosti
velikih avtomobilov.

Leta 2012 so lahko 1,0-litrski EcoBoost
v Evropi prvi izbrali kupci Forda Focusa,
zdaj pa je z njim na voljo še devet nadaljnjih modelov: Fiesta, B-MAX, EcoSport,
C-MAX in Grand C-MAX, Tourneo Connect,
Tourneo Courier, Transit Connect in Transit
Courier. Povsem novi Mondeo bo v naslednjem letu dopolnil ponudbo modelov
z 1,0-litrskim EcoBoostom, ki bo obenem
najmanjši motor v pogonski konjenici tako
velikega družinskega avtomobila.
V Sloveniji smo 1.0 EcoBoost pričeli prodajati s predstavitvijo Focusa leta 2012. Skupno
število prodanih vozil se približuje številki
1500. Prepričani smo, da se bo delež prodaje
vozil s tem izjemnim motorjem še povečeval.
Katja Kajtna

Foto: Ford

1.0L EcoBoost - OSUPLJIVA DEJSTVA
Kompaktni turbopolnilnik z
majhno vztrajnostjo doseže
tudi do 248.000 vrtljajev v
minuti – to pomeni, da se
zavrti več kot 4000-krat
na sekundo, kar je skoraj
dvakrat več vrtljajev kot pri turbopolnilniku
motorja v dirkalniku Formule 1 za leto 2014.

Turbopolnilnik motorja s
140 KM zagotavlja polnjenje
s tlakom 1,6 bara (24 psi).
Največji tlak, ki deluje na
bate, je 124 barov (1800 psi),
kar ustreza več kot pet ton
težkemu odraslemu afriškemu
slonu, ki stoji na batu.

Velikost cilindra motorja
in bloka ustrezata površini
papirja formata A4 .

Elisa motorja je prebila zvočni
zid pri hitrosti 1,5 macha.
Vrti se 80-krat hitreje kot pri
Boeingu 777 ali Concordu.

Turbopolnilnik s tlakom
2,6 bara požene zrak v
motor, kar je enako tlaku
za polnjenje pnevmatik.

Litoželezno ohišje motorja je
tako majhno, da bi ga lahko
spravili v stropni predal na
letalu.

Vsak izmed treh valjev je velik kot pločevinka
osvežilne pijače.

Pogonski jermen odmične
gredi je izdelan iz istega
materiala kot neprebojni
jopiči.
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Na enoto prostornine razvije večjo moč kot
motorji v superšportnikih Bugatti Veyron, Ferrari
458 Speciale, Lamborghini Aventador in Porsche
911 Turbo.

FORDPREDSTAVITEV

Ford Focus ST
Boljši kot kdajkoli prej
ŠE DANES SE, NATANČNO KOT BI BILO VČERAJ, SPOMNIM TRENUTKA, KO SEM PRVIČ SEDEL V FOCUSA ST ZADNJE GENERACIJE.

P

oln pričakovanj, še zmeraj pod vtisom
izjemno uspešnega predhodnika,
ki je omre žil domišljijo neštetih
vozniških zanesenjakov, sem prežet z
novinarskimi predsodki o opustitvi karizmatičnega petvaljnega motorja v prid večji
ekonomičnosti, odprl vrata na voznikovi
strani in si v brado zamrmral:
»Če me prepričaš tu, v zaledju francoske
riviere, na najlepših evropskih cestah, kjer se
v pravljično zavitih ovinkih odličnjaki ločijo od
nadpovprečno dobrih in kjer občasno slabo
vzdrževane zaplate asfalta razkrijejo pomanjkljivosti tudi najbolj filigransko nastavljenih
podvozij, potem ti najbrž uspe povsod.«
Po nekaj deset kilometrih s prsti zadovoljno trepljam vrh volana. Ford se ni izneveril visokim pričakovanjem avtomobilske
javnosti in (spet) postregel z eno najprepričljivejših kombinacij vozniške vzornosti in
vsakdanje uporabnosti.

Dokazal se je tam, kjer zares šteje – v
živahnem zaporedju levih in desnih zavojev,
ki jih prekinjajo kratke ravnice in popestrijo
stometrski prepadi. Medtem ko so nadzorovane in zlahka obvladane zdrse igrivega
zadka spremljali brizgi adrenalina, sem cenil
delo tiste ekipe inženirjev, ki je delovanje
tristopenjsko prilagodljive varnostne elektronike optimizirala do te mere, da vozniku
brez umika nepogrešljive varnostne mreže
dovoli vožnjo na meji oprijema. Po dobrih
dveh letih sta njegova pločevina in visokotehnološko drobovje podlegla blagodejni
prenovi. Ford je Focusa ST premierno

pokazal na festivalu hitrosti v britanskem
Goodwoodu, med bržkone najslavnejšim
avtomobilskim praznikom v Evropi.
Poznavalske množice so njegov novi
obraz sprejele z odobravanjem. V prid
značajski okrepitvi je Ford svojega športnega favorita opremil s številnimi sodobnimi oblikovalskimi prijemi. Pokrov
motorja je dobil izbočeno grbo, žarometi
s športno-elegantno črnim ozadjem so
ožji, zadnjim lučem so oblikovalski mojstri
odrezali spodnji del, širokim pnevmatikam
pa so namenili povsem na novo oblikovana, atraktivnejša 19-palčna platišča.

Pokrov motorja je dobil izbočeno
grbo, žarometi s športno-elegantno
črnim ozadjem so ožji, zadnjim
lučem so oblikovalski mojstri
odrezali spodnji del, širokim
pnevmatikam pa so namenili
povsem na novo oblikovana,
atraktivnejša 19-palčna platišča.

Njegovi glavni karoserijski značilnosti – po
novem nekoliko večja, agresivno oblikovana maska in dvojna izpušna cev na sredini
zadka – dopolnjujeta športno naravnan
videz. Ford Focus ST po novem v svet zre še
samozavestneje.
Potniška kabina, v kateri kraljujeta
Recarovi školjki, ki med umirjeno vožnjo ne
skoparita z udobjem, v zavojih pa telo držita
z dirkaško odločnostjo, je v športnem duhu
postala bogatejša za spodaj prisekan volan,
ki odlično sede v roko. Sredinska konzola
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Dokazal se je tam, kjer zares
šteje – v živahnem zaporedju levih
in desnih zavojev, ki jih prekinjajo
kratke ravnice in popestrijo
stometrski prepadi.

je po zaslugi večjega, grafično zmogljivejšega in posodobljenega informacijskega
vmesnika SYNC2, ki podpira tudi glasovno upravljanje, postala preglednejša in
sodobnejša.
Specialisti za podvozja so mu namenili popolnoma nove, nekoliko čvrstejše
sprednje vzmeti, na novo nastavili blažilnike
in prilagodili odzivnost zadnje večvodilne
preme. Tudi elektronike za zagotavljanje
stabilnosti niso pustili pri miru. Delovanje
elektronske zapore diferenciala z vektorskim
razporejanjem navora je dodatno izboljšano,
seveda s posluhom za športne voznike.
Da strokovnjaki niso prav nič prepustili
naključju pa dokazuje dejstvo, da bodo največja platišča oblečena v posebej prilagojene pnevmatike z boljšim bočnim oprijemom.
Kljub naštetim izboljšavam ter mehanskim in elektronskim optimizacijam pa se

največja novost skriva pod pokrovom motorja. ST se je prilagodil racionalnemu dojemanju življenja in kupcem poleg izvrstnega
bencinskega motorja Ecoboost s 184 kilovati ponudil zmogljivo dizelsko alternativo.
Inženirji so uveljavljenemu dvolitrskemu
dizlu s posegi v elektroniko vdahnili novo
življenje in varčnim zanesenjakom ponudili
185 „konjev“, kar 400 njutonmetrov največjega navora in glede na zmogljivosti tudi
zavidljivo povprečno porabo 4,4 litra goriva
na sto kilometrov.
Dizelski ST od nič do sto pospeši v
8,1 sekunde in bo na voljo tudi v karavanski
izvedbi, ki bo predstavljala eno najboljših kombinacij uporabnosti, športnosti in
ekonomičnosti. Neposrednega tekmeca
karavanski Focus ST z dizelskim motorjem
pravzaprav sploh ne bo imel. Modri oval
pod svojim okriljem še nikoli ni imel tako

privlačnega paketa, ki bi hkrati nagovarjal
izjemno širok nabor kupcev.
Ob vsem tem mi misli spet uidejo na
tiste ceste, kjer sva se spoznala prvič. Ker je
Ford ponovno dvignil raven igre in svojega
športnega zastavonošo pripravil na nove
izzive, čakam na trenutek, ko se bodo
njegove pnevmatike pod mojim vodstvom
ponovno samozavestno oprijemale vročega
asfalta tistih sanjskih zavojev in njegove
zavorne čeljusti z vehementno odločnostjo
grabile ob vsakem odločnem zaviranju.
Focus ST uspešno zgodbo brez dvoma
nadaljuje v velikem slogu. Po športni plati
izpopolnjen v praktično vseh pogledih s
poudarjeno družinsko namembnostjo,
okrepljeno z varčnim dizlom, jezdi na valu
samozavesti, ki ga bo na cesti še kako čutiti.
Ciril Komotar

Foto: Ciril Komotar in Ford
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Starši mladih voznikov – ne zatiskajmo si oči!
NEDAVNO IZVEDENA FORDOVA RAZISKAVA JE RAZKRILA GROZLJIVO RESNICO: VEČ
KOT POLOVICA MLADIH VOZNIKOV V EVROPI PRIZNAVA, DA SO ŽE VOZILI PIJANI ALI
PA SO VIDELI PITI IN VOZITI SVOJE PRIJATELJE.

Z

aradi statističnih podatkov, ki kažejo,
da je za približno vsako tretjo smrtno
žrtev prometnih nesreč v EU odgovoren vinjen voznik, smo lahko utemeljeno zaskrbljeni. Zaradi vožnje pod vplivom
alkohola se pogosteje smrtno ponesrečijo
prav mladi vozniki in predvsem moški, kar je
bilo ugotovljeno tudi za Slovenijo.

‘OBLEKA PIJANE VOŽNJE’

Da bi se bolj zavedali nevarnosti vožnje
pod vplivom alkohola, je Ford razvil ‘obleko
pijane vožnje’, ki omeji vidljivost, koordinacijo in ravnotežje. Le-ta je sestavljena iz očal
z omejitvijo vida, glušnikov za ušesa, uteži
za zapestja in gležnje ter oblog za komolce,
vrat in kolena. Ko si vse to nadeneš, postanejo še tako preprosta opravila – na primer
hoja naravnost – veliko težja, uporabnik pa
se hitro zave, koliko težje se je pod vplivom
alkohola lotiti bolj zapletenih dejavnosti, kot
je vožnja.
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Preprost test uporabnikov ‘obleke pijane
vožnje’ pokaže, da je pitje alkohola in vožnja
smrtonosna kombinacija, dobljeni rezultati
raziskave pa poudarjajo pomembnost zavedanja takšnega stanja pri mladih voznikih.
Največja verjetnost, da bo mladenič
kljub pitju alkohola sedel za volan ali da
vožnje ne bo odsvetoval prijatelju, ki je
pil, je v Španiji (74 odstotkov), na drugem
mestu so mladi nemški vozniki (65 odstotkov) in Francozi (64 odstotkov). Žal se
tudi Slovenija uvršča v sam vrh po deležu
alkoholiziranih oseb in oseb pod vplivom
nedovoljenih substanc. Skupno 26 odstotkov vseh, ki so priznali vožnjo pod vplivom
alkohola, je bilo prepričanih, da kljub pijanosti vozijo varno.
Vabimo vas, da 'obleko pijane vožnje' in
njene učinke preizkusite na Dnevu Fordovih
novosti v soboto, 20. septembra 2014.
Katja Hvala 

Foto: Ford

KAJ JE TISTO, ZARADI
ČESAR JE ALKOHOL TAKO
NEVAREN V PROMETU?
Alkohol zavira delovanje vseh
človekovih funkcij, ki so pomembne
za varno udeležbo v prometu. Najprej
oslabi sposobnost normalnega
miselnega presojanja, spreminja
razpoloženje, poveča samozavest
in voznike ‘ohrabri’. Navkljub
subjektivnemu občutku večje moči
se po uživanju alkohola zmanjša
učinkovitost, še posebej sposobnost
razumnega ravnanja. Posledica tega
je vožnja prek svojih zmožnosti in
zmožnosti vozila, zato ob tem voznik
ne upošteva prometnih razmer in
drugih udeležencev v prometu.
Bilban Marjan: Vpliv alkohola na vozniško
zmožnost. Diagnosticiranje odvisnosti od
alkohola na različnih nivojih zdravstva 2006

FORDZABAVA

Dan Fordovih novosti 2014

Datum: 20. 9. 2014
Ura: med 10.00 in 16.00 uro
Kje: AMZS Center varne vožnje Vransko

V SOBOTO, 20. SEPTEMBRA, VAS BOMO Z DNEVOM FORDOVIH NOVOSTI ŽE
ČETRTO LETO ZAPORED PRIČAKALI NA VRANSKEM. TOKRAT BOSTE LAHKO MED
PRVIMI PREIZKUSILI NOVI MODEL ENOPROSTORCA TOURNEO COURIER, MED
SEBOJ PRIMERJALI DRUŽINO MAX-OV TER SAMI PREIZKUSILI FORDOVE NAPREDNE

L

TEHNOLOGIJE, VOZNO DINAMIKO IN ZMOGLJIVOST SODOBNIH FORDOVIH VOZIL.
etos bodo na poligonu poleg osebnih
na voljo tudi gospodarska vozila iz
mednarodno nagrajene generacije
novih gospodarskih vozil, med katerimi
sta tudi potniški izvedenki Tourneo Connect
in Tourneo Custom za prevoz do 8 potnikov.
Poskrbeli bomo za nepozaben dan, poln
novih izkušenj. Na poligonih se boste lahko
preizkusili v vožnji po spolzkem vozišču. Na
lastne oči se boste prepričali, da se lahko s
pomočjo sistema za preprečevanje naleta
izognete marsikateri poškodbi vozila pri
nizkih hitrostih, spoznali boste, kako preprosta je vzvratna vožnja s pomočjo kamere,
preizkusili pa boste lahko tudi samodejno
bočno parkiranje.
Letos bo premierno predstavljen prvi
Fordov serijski električni osebni avtomobil
Focus Electric. Z zmogljivim električnim
motorjem, ki nudi do 107 kilovatov moči,
boste doživeli oprijemljivo prihodnost
vožnje. Verjemite, da bo testni krog svojevrstna izkušnja, ki bo privabila nasmeh na
vaš obraz.
Če ste med tistimi, ki med vožnjo snemate selfieje ali pa s prijatelji nazdravite, preden sedete za volan, po obisku Vranskega

tega zagotovo ne boste več počeli. Za vas
smo pripravili spretnostno vožnjo, med
katero boste poskušali posneti selfie ali pa
boste vijugali med stožci v obleki ‘pijane
vožnje’, kar bo zagotovo spremenilo vaš
pogled na vožnjo z okrnjeno sposobnostjo.
Za popolno doživetje bo poskrbljeno s
pestrim celodnevnim zabavnim programom. Preizkusili se boste s sicer nezahtevnimi nalogami, ki pa jih bodo pijana očala
spremenila v velik izziv ter se reševali iz
prevrnjenega vozila. Dame se bodo za popoln zaključek nepozabnega dne prepustile
spretnim rokam izkušenih kozmetičark, za
najmlajše pa bodo s pestrim programom
poskrbele izkušene varuške.
To pa še ni vse – srečne izbrance bodo
v Focusu ST ali atraktivnem Mustangu po
poligonu zapeljali profesionalni vozniki, zato
ne odlašajte in izpolnite priloženo prijavnico
ter skupaj z nami preživite nepozaben dan
na Vranskem!
Urša Grudnik

Foto: SML
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FORDSERVIS

PRI FORDU ŽELIMO SVOJIM ZVESTIM STRANKAM PONUDITI NEKAJ VEČ. KER STAREJŠA
VOZILA POTREBUJEJO VEČ NEGE IN POZORNOSTI, DA OHRANJAJO VARNOST IN
ZANESLJIVOST, JE FORD ZA VSA VOZILA, STAREJŠA OD ŠTIRIH LET, PRIPRAVIL
POSEBEN PROGRAM VZDRŽEVANJA IN SERVISIRANJA FORD MOTORCRAFT.
MOTORCRAFT NUDI POPOLNO, VISOKOKAKOVOSTNO STORITEV PO DOSTOPNI CENI.

V

aš Ford bo tako še vedno deležen
kakovostnih pregledov naših strokovnjakov, ki uporabljajo najnovejše
diagnostično orodje, stroški za
popravilo pa bodo v razumnem sorazmerju
z vrednostjo vašega vozila.
Nadomestne dele izdelujemo z enako
visokimi standardi kot naše avtomobile.
Zaradi stoletnih izkušenj v sestavljanju
avtomobilov vemo, kako pomembno je
ohranjati vašega Forda, da je zagotovljena varnost vas in vaših sopotnikov. Zato
ne bodite nespametni – ostanite varni s
Fordovimi deli!
Nihče ne pozna vašega Forda bolje kot
naše osebje v pooblaščenih Fordovih servisnih delavnicah!

PREDNOSTI:
•

Popolna brezskrbnost: za vašega Forda
skrbijo Fordovi strokovnjaki.

•

Nadzor nad stroški: v ponudbi so vključeni nadomestni deli in storitve.

•

Usposobljeni strokovnjaki: za vaše vozilo skrbijo visoko usposobljeni Fordovi
strokovnjaki z bogatimi izkušnjami s
Fordovimi vozili.

•

Kakovostni nadomestni deli: kljub ugodni
ceni so izdelani skladno s Fordovimi
standardi in kakovostjo.

PONUDBA MOTORCRAFT VKLJUČUJE ŠTIRI PODROČJA:
1. FORD MOTORCRAFT – HITRI SERVIS
Fordovi strokovnjaki, ki dobro poznajo vaše vozilo, poskrbijo za menjavo olja, oljnega
filtra in čepa. Hitri servis kot del ponudbe Motorcraft lahko prepreči neprijetna presenečenja in zagotovi popolno brezskrbnost na cesti.
2. FORD MOTORCRAFT – POPRAVILA Z VKLJUČENIMI NADOMESTNIMI DELI
Če vaš Ford potrebuje popravilo, nudi Ford Motorcraft veliko možnosti po vnaprej znani
atraktivni ceni, ki vključuje storitev in material, zato vas račun ne bo nikoli presenetil.
3. FORD MOTORCRAFT – PONUDBA PNEVMATIK
Ne tvegajte z uporabo obrabljenih pnevmatik! Ne glede na razmere morajo pnevmatike
vedno zagotavljati najvišjo varnost na cesti. Izberite cenovno ugodno ustrezno pnevmatiko za vaše vozilo.
4. FORD MOTORCRAFT – PREGLED VOZILA V 21 TOČKAH
Fordovi strokovnjaki pri pregledu vašega vozila preverijo 21 kontrolnih točk in vozilo
pripravijo za tehnični pregled. Opozorijo vas na opažene nepravilnosti in na vašo željo
poskrbijo za odpravljanje le-teh.
Obiščite najbližjega Fordovega pooblaščenega serviserja in se sami prepričajte,
kako privlačna je ponudba Motorcraft!
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Zgrabi,
ko te
prime!
LAHKO DELO ZA TRANSIT 350 L3H3
JE BILO ZAME NEVSAKDANJA
DOGODIVŠČINA. NE, DA NE BI DOMA ŽE
IMEL DOBRIH ZVOČNIKOV, AMPAK ME
JE ZGRABILO – KOT ZAGRABI SKORAJ
VSAKOGAR, KO ZAGLEDA IZJEMNO
PRILOŽNOST.

N

ovi zvočniki te vrste se mi niso nikdar
drznili prikrasti niti v sanje, tako
nedostopni so mi. Tedaj pa sem ob
raztresenem kliku na ime največjih
Hoerningovih zvočnikov zagledal oglas, ki
je izvrstno ohranjene že pol leta neuspešno
ponujal za desetino cene! Takoj sem zgrabil
meter in premeril vsa vrata in višine stropov:
hura, gredo noter! Kajti ne samo dragi, tudi
zelo zajetni so ti zvočniki – 230 cm visoki
in težki okrog 200 kg vsak. In stali so na
danskem otoku Bornholm, ki je od Ljubljane

Na tej kmetiji s turističnimi sobami sva s furgonom spala mirno, dolgo in globoko.
oddaljen dobrih tisoč štiristo kilometrov,
od tega jih je potrebno prepluti kakšnih sto.
Takšnega ‘šopinga’ ne zmore vsak avtomobil!
Priprave so bile daleč najzahtevnejši del
procesa, toda dobro opravljene pomenijo
veliko verjetnost gladke izvedbe. Prodajalec
me je obvestil, da še čaka odločitev nekega
Američana, ki je iskal primeren način transporta. Kar hitro se je izkazalo, da zvočnikov
ne bo spravil v ZDA za manj kot 6000 evrov,
kajti treba bi bilo tudi stesati zaboja za
zvočnika. Krasno, priložnost je moja!

Če na spletu odtipkate „najgrši zvočniki“, dobite precej slik
zvočnikov agalme, a tile niso grdi, kajne? In dobro delujejo!
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V tistem času je naša redakcija (Delo,
Na kolesih) na srečo dobila v preizkus novi
Fordov Transit in zastopniku se je zdela
moja namera dovolj zanimiva, da mi je
dovolil opraviti tako poostren test. Moja
orientacija je pregovorno slaba, zato sem
poiskal načrt potovanja s pomočjo storitve
Via Michelin in si sposodil novejšo navigacijsko napravo.
Transit je najbolj trpel na začetku, ko
se še nisva poznala. Na najožjem delu
našega privoza se je med vzvratno vožnjo

FORDREPORTAŽA

Lepa hiša v Roenneju, ki zelo izstopa z razkošjem materialov in gradnjo.
na vdolbini nagnil, ogledalo se je prislonilo
na steber in steklo smernika se je razletelo
na kosce. Takrat se mi je zdel neobvladljivo
velik in sem bil precej zaskrbljen. Prve ure
potovanja sem vozil bojazljivo in napeto,
potem sem se sprostil in užival, kajti Transit
je zadovoljno predel, počutje pa je bilo
udobnejše kot v marsikaterem osebnem
avtomobilu. Poraba goriva je bila presenetljivo skromna: 8,2 litra in takšna je ostala
tudi s tovorom nazaj grede. Največ časa
sem vozil s hitrostjo med 115 in 120 km/h.

Ob prvem postanku na nemškem parkirišču za tovornjake so se pri naju ustavljali
vozniki in me spraševali, kako se pelje tale
novi Transit. To se je zgodilo še večkrat, pa
ne samo pri tovornjakarjih, pritegnil je tudi
skupino kolesarjev na trajektu in voznika
ogromnega traktorja na Bornholmu; njegova žena je rekla, da je ljubek!? Mislim, da ji
je bila posebno všeč nenavadna barva.
Od Bornholma, ki je čisto drugačen otok
od ‘naših’ in ima prekrasne plaže z žal neprivlačno in zelo hladno baltiško vodo, nisem

Kmetijo še krijeta azbest in pločevina, a tudi nad njo ponosno vihra danski prapor
Dannebrog, ki jim je pred davnimi stoletji med bitko z Estonci menda padel z neba.

Večerni mir na terasi prenočišča: kljub ribniku
ni komarjev in žabe so regljale dostojno kratko.
imel kaj dosti. Dobil sem občutek, da so
domačini precej zadržani. Morebiti zato, ker
so se Rusi po izgonu Nemcev mirno usedli
na otok za nekaj let. Ali morda zato, ker
tvorijo večino turistov Poljaki? Še prodajalec zvočnikov se je prav počasi omečil,
ko je končno spoznal, da ga bo nori Slovan
resnično odrešil tistih omar. Bornholm je
mehka pokrajina, polna dehtečih žitnih
polj in ljubkih, nizkih hiš, ki jih še vedno ne
zaklepajo. Nobena ni višja od dveh nadstropij, niti v glavnem mestu ne. Prebivališča
so zelo urejena in čista, toda večinoma
skromnejša od naših. Takšni so tudi avtomobili, tam ni nemških prestižnežev kot
po Ljubljani, a je polno dragocenih koles in
vrhunskih traktorjev.
Da se nisem bolj zanimal za otok, boste
že razumeli: tja sem potoval 24 ur, padel v
posteljo in spal enajst ur, naslednje dopoldne malo kolesaril po idiličnem in mirnem
Roenneju, potem smo več ur nalagali
zvočnike, povečerjal sem in zgodaj zaspal,
saj sem moral zgodaj zjutraj na trajekt in
spet na pot proti domu. Niti mariniranega
slanika s kozarcem žganja nisem imel časa
poskusiti.
Kot vidite: čisto navadna šoferska tura,
Transit jo je opravil z ‘levo roko’, nenavaden
je bil samo namen potovanja. Na okroglo
sem za dostavo zvočnikov porabil tisoč
evrov, a bi lahko prihranil strošek za sobo,
kajti v dostavnikovem trebuhu mi ne bi bilo
nič manj udobno.
Besedilo in foto: Andrej Krbavčič

FordMagazine | 17

FORDDOGODIVŠČINA

Kaj bomo pa
danes počeli?

S TOURNEOM CONNECT NI TREBA
PREVEČ NAČRTOVATI – VZAMEŠ S
SABO IN SE NE OBREMENJUJEŠ, ALI
BOŠ RES POTREBOVAL ... ČE IMAŠ
MALO, SE NAUČIŠ BITI IZNAJDLJIV, A TO
NE POMENI, DA SI NE ŽELIŠ IMETI VEČ.
PRI HIŠI JE NAČELOMA DOVOLJ, ČE JE
PARCELE DOVOLJ ZA MIZO IN ŽAR.

A

če je prostora več, ideje pridejo na
plan same od sebe: vrtna zabava s
kinom pod zvezdami, turnir v badmintonu, indijanski kamp s hrenovkami na leskovih sulicah nad kuriščem ...
Možnosti je toliko, da ljudje postanemo
razvajeni. Zdravo razvajeni, da ne bo pomote, govorimo v mejah normale, prostora je
namreč lahko tudi preveč.
Pri avtomobilih je podobno. Všeč nam je,
če so veliki in nam s svojo prostornostjo puščajo svobodo, da si izmišljujemo, kaj bomo
počeli. Da ni ovir in potreb po nenehnem
razmišljanju, kako bi se znašel, kam bi kaj
pospravil, ko pa je centimetrov tako malo ...
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In da – tudi pri avtomobilih je lahko prostora preveč. Saj godi imeti pravi veliki kombi,
kakršna sta Tourneo Custom in Transit, a
zanju je treba imeti dober razlog, da bi ju
vozili vsak dan. Saj je kar malce razsipniško,
če ju ne uspeš vedno znova ali vsaj zelo
pogosto primerno napolniti. Za Tournea
Custom in Transita moraš zato imeti veliko
otrok ali pa pravo poslovno idejo.
Prav zato se zdi Ford Tourneo Connect
skoraj idealen avtomobil – najboljši kompromis in odločitev zanj je veliko lažja. Pri
Connectu namreč ne bo nič narobe, če se bo
voznik vozil sam, saj ni prevelik za tesno parkiranje v centru mesta, je dovolj okreten, in
daleč od tega, da bi bil previsok za garažno
hišo ali avtopralnico. Kombijevska karoserija
v kombinaciji z varčnim 1,6-litrskim dizlom
ne ogroža proračuna z velikimi stroški, zato
zlahka zapišemo, da je Tourneo Connect
kombi za vsak dan, kombi, ki ga lahko imate
za vsakdanji „osebni” avtomobil!
To ne pomeni, da je Connect majhen! V
višino je toliko prostora, da se lahko potniki
prevažajo z gosposkimi cilindri na glavah.
In to dejstvo se ne spremeni niti, če voznik
sedež dvigne v najvišji položaj in si zagotovi
še boljši pregled nad avtomobili spredaj. Na
tem mestu naj pohvalim odlično preglednost
nazaj in na bok, za kar poskrbijo velika stekla
in premišljeno ozki stebrički, predvsem pa
izjemno velika stranska ogledala z dodatnim

ogledalcem za nadzor mrtvega kota – kot
vrlina se pokažejo še zlasti pri vključevanjih
na cesto iz bencinskih servisov in v podobnih primerih, ko se stranska cesta na glavno
vključuje pod zelo majhnim kotom. In kot da
stekla ob straneh ne bi nudila dovolj „turizma“,
je tu še ogromno panoramsko strešno okno,
ki poskrbi za občutek, da je prostora še mnogo več, kot nam govori meter.
Če niste ravno dvometrski košarkar, bo
udobja več kot dovolj tudi za kolena in trup
vseh odraslih potnikov, ki jih je lahko toliko,
kot je sedežev, torej pet v krajšem Connectu
ali sedem v tistem z oznako Grand. V obeh
primerih lahko na stranske sedeže druge
vrste namestimo tudi otroška sedeža, pa bo
na sredini še vedno dovolj udobja za taščo.
Kako bomo zapolnili sedeže oziroma
koliko razpoložljivih prtljažnih litrov bomo
izkoristili, je sicer odvisno od debate pri
zajtrku z naslovom »Kaj bomo pa danes
počeli?« In prav v tej debati se pokaže čar
Tournea Connect: ni treba preveč načrtovati – vzameš s sabo in se ne obremenjuješ,
ali boš res potreboval... Tako kot adrenalinska odvisneža Urška in Mirko, ki se na
sončno jutro nista znala odločiti, ali bi šla
pohajkovat po julijskih vršacih, plezat na
Osp, ali pa na deski lovit veter v jadro.
Besedilo in fotografije: Miha Merljak, novinar TV
oddaje Avtomobilnost

FordMagazine | 19

FORDZGODOVINA

Muzej Henryja Forda
V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE JE SEVEDA OGROMNO MUZEJEV, A SO LE REDKI TAKO BOGATI IN POMPOZNI KOT MUZEJ
HENRYJA FORDA. EDEN NAJVEČJIH UMOV KAPITALIZMA JE BIL ROJEN V VASI GREENFIELD BLIZU DETROITA, ZATO SO NA TEM
MESTU POSTAVILI MUZEJ, KI PONOSNO NOSI NJEGOVO IME. IN NOSI GA UPRAVIČENO.

Č

lovek bi mislil, da bomo tu našli vse
prve modele Fordovih vozil, kakšen
star tekoči trak in še kakšen zanimiv
eksponat. Dejansko pa smo se sprehajali po največjem muzejskem kompleksu
v Ameriki, ki se ponosno bohoti s 26 milijoni
razstavnih eksponatov. Tako lahko še enkrat
potrdimo dejstvo, da če ni XXL, v Ameriki ne
pomeni kaj dosti. Vodstvo muzeja se tega
seveda zaveda. V muzeju tako najdemo
celo kompozicijo s parno lokomotivo, ki
tehta nič manj kot 600 ton! Na prvi pogled
stoji na parketu, v resnici pa so morali
temeljito utrditi tla in postaviti tire, da so
jo lahko pripeljali na to razstavno mesto.
Obiskovalci lahko vstopijo v kino IMAX ter
obiščejo muzej letalstva, gledališče, nešteto
kavarn in restavracij ter celotno Fordovo
rojstno vas s 100 avtentičnimi hišami, ki so
jih skrbno razstavili, prepeljali in ponovno
sestavili v muzeju.
Nas je seveda privabila čisto avtomobilistična razstava z naslovom ‘Driving America’.
Tematsko in vsebinsko poskuša razložiti
velik vpliv avtomobila na ameriško zgodovino. Dolgočasno? Sploh ne, poleg mnogih,
ampak res mnogih razstavljenih starodobnikov, imajo celo prvi Fordov Model T!
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Eksponati so razstavljeni kronološko in glede na pomembnost. Prvi
Fordov avto, prvi ameriški serijski avto
in podobno ... celo kočija z motorjem, za
katero trdijo, da je najstarejše še živeče
ameriško vozilo, se ponosno sveti pod
reflektorji. ‘Roper steam car’ so izdelali
leta 1865, tako da bo naslednje leto star
že 150 let!

FORDZGODOVINA
„Zbiram zgodovino našega naroda, zabeleženo v stvareh, ki so jih
ustvarile in uporabljale roke naših ljudi ... Ko bomo končali, bomo
poustvarili ameriško življenje skozi čas, in to je po mojem mnenju
najboljši način za ohranitev kančka naše zgodovine in tradicije.“
— Henry Ford

Ford Quadricycle Runabout je prvi avto,
ki ga je leta 1896 izdelal Henry Ford. To
je ključni model, ki je vplival na nadaljnji
avtomobilski razvoj. Zanimivo je, da je
avto s pomočjo prijateljev izdelal kar v lopi
poleg hiše, v kateri sta živela z ženo. Moč za
današnje čase seveda ni zavidljiva, saj so ga
poganjali samo štirje ‘konji’ pri 500 vrtljajih
na minuto, imel pa je celo dve prestavi in
ročni menjalnik.
Prvi dirkalni avto Sweepstakes je Fordu
omogočil ustanovitev podjetja. Izdelal ga je
leta 1901 in to je bil njegov prvi športni avto,
s katerim je zmagal na dirki, s tem pa je
dobil veliko investitorjev za zagon podjetja
leta 1903. Približno 26 ‘konjev’, hitrost do
75 km na uro in sedenje na leseni klopci?
Hja, Henry je bil kar pogumen. Enkrat naj

bi mu celo izmerili hitrost 115 kilometrov
na uro! Celo Carl Edwards, zaenkrat edini
dirkač NASCAR-ja, ki je vozil legendarnega ‘Sweepstakesa’, je dejal, da mu
nobeden od sodobnih dirkalnikov ne seže
niti do kolen. Izjava se nanaša predvsem
na strah, ki ga je doživel ob vožnji s tem
starodobnikom.
Prav posebno mesto v muzeju pa seveda
pripada Modelu T. V bistvu sta razstavljena
kar dva, če enega zgrešite! Imenovali so
ga tudi Tin Lizzie (pločevinasta Liza) in ta
ikona je praktično spremenila Ameriko in
svet. Proizvajali so ga v letih od 1908 do
1927, srednjemu sloju, ki je bil takrat precej
številčnejši, pa je ta avto omogočil izjemno mobilnost. Nizka cena in proizvodnja
na tekočem traku sta delali čudeže. Cena

avtomobila je bila osupljivo dostopna, saj si
ga je povprečni Američan lahko privoščil že
po 10 mesecih in pol dela, ko je zaslužil 550
dolarjev. V tem obdobju je bilo izdelanih in
prodanih kar 15 milijonov avtomobilov. In
zakaj so bili vsi črni? Ker je bila tako proizvodnja najhitrejša, barva je bila najcenejša in
povrhu še najbolj vzdržljiva.
Zanimiv sprehod skozi zgodovino obvezno obogatite še z obiskom spletne strani
muzeja: www.thehenryford.org
Če vas pot kdaj zanese v bankrotirani
Detroit, je obisk muzeja za vse turboglavce
nadvse priporočljiv. Tudi žena in otroci vam
bodo zagotovo dali mir, saj je v kompleksu
dovolj kavarn, restavracij, trgovin in igral.
Besedilo in foto: Matej Mihinjač
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Gremo v Mongolijo
LETOŠNJE POLETJE SVA SE MATEJ
MEGLIČ IN KATJA KERN KOT PRVA
SLOVENSKA EKIPA V OKVIRU PROJEKTA
GREMO V MONGOLIJO UDELEŽILA
RELIJA MONGOLIA CHARITY RALLY.

M

ongolski reli je poseben dobrodelni
projekt, pri katerem mora vsaka ekipa pridobiti avtomobil, ga prepeljati
na drug konec sveta in ga v Ulan
Batorju podariti lokalni skupnosti za prevoz
otrok v šolo. Poleg tega vsaka ekipa prispeva
še 1000 britanskih funtov za izgradnjo šole
na podeželju v okviru GO HELP Mongolia. V
dveh mesecih intenzivnega zbiranja sredstev
sva sprožila pravo malo gibanje in s pomočjo partnerjev zbrala skoraj 14.000 EUR.
Nato sva s Fordom Rangerjem v 39
dneh prevozila osupljivih 15.675 kilometrov
in doživela popolnoma nov svet. Na poti
sva se soočila z zelo slabimi cestami in
tudi s kar nekaj tisoč kilometri vožnje po
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brezpotjih. Ob občudovanju razsežnosti se
nama je v spomin najbolj vtisnil občutek,
kako daleč je vse skupaj in kako se moraš
potruditi, da dosežeš cilj, čeprav je le 200
kilometrov stran. Včasih traja tudi 10 ur –
brez prometnih zastojev. Zgodba zase so
ljudje. Nasmejani in vedri kljub težaškemu
življenju, črno-beli televiziji in spanju v šotoru. Biti sam v širnem svetu je prav poseben
občutek, ki sva ga začutila ob prihodu v
prestolnico, kjer sva uspešno predala vozilo
in se nato zdrava vrnila v domačo Slovenijo.
Na poti je nastajal blog, kjer lahko najino
avanturo podrobneje spoznate. Tukaj vas
bova popeljala le čez nekaj najbolj zanimivih ‘strmin’:
Vrneva se v Kazahstan in na poti po
vzhodni strani (hvala, Ford, za odlično
vzmetenje) srečava dva Nizozemca, ki sta
si v letošnjem poletju izbrala enak cilj kot
midva. V konvoju vozimo skupaj vse do
Rusije in nato v Mongolijo. Mejo zapustimo
v soboto, deset minut pred zaprtjem, kar je
odlična novica, saj v nedeljo meja sploh ni

odprta. Takoj izkusimo, kakšna razvada so
ruske ceste, saj že drugi dan naletimo na
300 km ‘offroada’ po kozjih stezicah, prelaz
za prelazom. Ruske vojne specialke iz leta
1942 so edina možnost preživetja, seveda
pa poleg nekaj predpotopnih vozil srečamo
tudi ‘kamikazo’, voznika tovornjaka, ki se
prebija po isti poti kot mi. Srečno!
Temeljito se lotimo terenske vožnje, saj se
povzpnemo na kar 2900 metrov nadmorske
višine in obiščemo eno izmed skupnosti, ki
jim bo, če bo sreča mila, podeljen avtomobil
iz projekta Mongolia Charity Rally, mogoče
celo najin Ranger, ki ga ljubkovalno kličeva
‘Žvau’. Šest družin na goličavi pase koze in
krave ter ima v lasti konja plemenjaka, zmagovalca na regijskih konjskih dirkah. Povabijo
nas v ger in nam ponudijo kobilje mleko. Znak
časti, ki pa nevajenim turistom (bili smo prvi
obiskovalci, odkar živijo v tej dolini) povzroči
neljube želodčne težave in hitrico, ki nas je
pestila v naslednjih dneh. Med glavnimi mesti
se mongolske cestne povezave hitro razvijajo,
žal pa jih neprimerno vzdrževanje in zares
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nehumane zime puščajo v vedno slabšem
stanju. Prav tako ceste, po kateri lahko voziš
z več kot 100 km/h, kar naenkrat nepričakovano zmanjka in sledi 30 centimetrski padec
na makadamsko pot. Tik pred mestom – za
domačine nič nepričakovanega.
Mongolci so prijazni in zvedavi, tudi reli
(čeprav to ni) je med njimi kar poznan.
Otroci velikokrat mahajo, na sploh pa
so zelo popularne karaoke in televizijski
šovi v stilu našega Maria izpred nekaj let.
Z Nizozemcema kampiramo pod milim
nebom, izkaže se, da sva s seboj vzela vsaj
dvakrat preveč stvari in ‘Žvau’ preimenujeva
v ‘Pandorino skrinjico’. Nizozemca priznata,
da je Ford precej bolj udoben od njunega
pickupa (Mitshubishi L200). Mesta drugo
za drugim puščamo za sabo in končni cilj
Ulan Bator je vse bliže. Dosežemo ga en
teden prezgodaj, saj smo v centralnem delu
izpustili tako želeni okljuk, ker v puščavi
Gobi odsvetujejo gibanje brez izkušenega
vodiča, mi pa smo se odločili, da bomo
vse skupaj izpeljali z najmanjšim možnim

tveganjem, da bo avtomobil v kar najboljšem možnem stanju prišel v prave roke.
S Katjo se v zadnjem tednu vseeno
odpraviva do Pojočih sipin (Khongorian Els),
da nabereva nekaj puščavskega peska in
okusiva pravi puščavski zrak najviše ležeče
puščave na svetu. Pravočasno se vrneva
v Ulan Bator, kjer se srečava še s častno
konzulko Slovenije, gospo Bolormo Batbayar.
Osupla ugotavljava, kako te življenje v samoti spremeni in kako mestnega vrveža prav
nič ne pogrešava. Z organizacijo uredimo vso
potrebno dokumentacijo in Ford Ranger je že
na spisku za letošnji nabor donacij za skupnosti, ki so se prijavile na ta razpis, naju pa
čaka povratek v zdaj že zelo želeno Slovenijo.
Naj jim dobro služi in še enkrat velika zahvala
in poklon vsem, ki ste omogočili uresničitev
najinih sanj in kakorkoli pripomogli k izvedbi
tega projekta. Uživala sva prav v vsakem trenutku, projekt pa sva tudi obširno dokumentirala na naslovu gremovmongolijo.com.
Besedilo in foto: Matej Meglič in Katja Kern
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SYNC
PRISTOP K UPRAVLJANJU VOZILA
IN RABI ZVOČNEGA SISTEMA
KOT PODALJŠKA TELEFONA IN
NAVIGACIJSKE NAPRAVE JE FORD
NADGRADIL V SODELOVANJU S
PODJETJEM MICROSOFT.

P

lod tega sodelovanja je uporabniški
vmesnik SYNC, ki potnikom v kar
največji meri omogoča uporabo funkcij
prenosnega telefona, opremljenega s
tehnologijo Bluetooth. Uporabniški vmesnik
SYNC je dočakal nadgradnjo, ki jo bomo prvič
videli v novem Focusu, v katerem je ‘SYNC II’
na voljo z 8-palčnim zaslonom na dotik.
‘SYNC II’ nudi voznikom največ svobode
doslej. S preprostimi govornimi ukazi lahko
zdaj upravljate številne funkcije. Tako lahko
nadvse preprosto izbirate glasbo, shranjeno
na MP3-predvajalniku, povezanem prek
priključka USB, prilagajate klimatsko napravo in v telefonskem imeniku izberete, koga
boste poklicali. 8-palčni zaslon na dotik, s
katerim bodo opremljeni vsi sistemi ‘SYNC’
druge generacije, nudi še bolj intuitiven ročni vnos ukazov in izbiro funkcij kot doslej.
“SYNC II smo razvili tako, da omogoča
nadvse preprosto in intuitivno uporabo ter takojšnji preklop med uporabo zaslona na dotik
in glasovnimi ukazi,” je povedal Pim van der
Jagt, izvršni tehnični vodja v Fordovem oddelku za raziskovanje in napredni inženiring.
“Vozniki bodo lahko upravljali več sistemov
v vozilu kot kadarkoli doslej, ne da bi morali
pogled umakniti s cestišča ali roke z volana.”
Preprost pritisk na gumb za glasovno
upravljanje in stavek "lačen sem" prikličeta
seznam lokalnih restavracij. Če želja po hrani dopušča več časa, lahko pri izbiri restavracije uporabite Michelinov vodnik. SYNC II
bo poklical telefonsko številko restavracije,
da boste lahko rezervirali mizo, nato pa vas
bo vodil "vse do vrat".
SYNC II bo v Evropi premierno na voljo
z novim Focusom, proti koncu leta 2014
ga bodo lahko izbrali tudi kupci novega
Mondea, po začetku prodaje leta 2015 pa
tudi kupci novega Mustanga.
Uroš Mihelčič
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Pooblaščena Fordova prodajno servisna mreža
Osrednjeslovenska regija

Koroška regija

Notranjska regija

SUMMIT AVTO
Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
Tel: 01/25-25-125, Fax: 01/25-25-126
e-pošta: info@summitavto.si
servis@summitavto.si

AVTOMARKET REBERNIK
Brezno 47, 2363 Podvelka
prodaja: Tel: 02/876-62-65, Fax: 02/876-62-05
servis: Tel: 02/876-13-74, Fax: 02/876-19-99
e-pošta: avto.rebrnik@siol.net

ASPC DROBNIČ
Industrijska cona Podskrajnik 28, 1380 Cerknica
Tel: 01/709-66-40, Fax: 01/709-66-41
e-pošta: aspc-drobnic@siol.net

AVTOHIŠA BIZILJ
Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana
Tel: 01/583-73-00, Fax: 01/583-73-19
e-pošta: info@bizilj.si
AVTOHIŠA KLEMENČIČ
Hacetova ulica 1, 1000 Ljubljana
prodaja: Tel: 01/244-48-04, Fax: 01/244-48-06
servis: Tel: 01/244-48-00, Fax: 01/244-48-06
e-pošta: prodaja@ah-klemencic.si
servis@ah-klemencic.si
VEIT TEAM
Čufarjeva ulica 24, Vir
1230 Domžale
Prodaja: Tel: 01/724-65-55, Fax: 01/724-65-65
Servis: Tel: 01/724-65-44, Fax: 01/724-65-65
e-pošta: prodaja@veitteam.si
servis@veitteam.si

Podravska regija
AVTO ŠERBINEK
Zagrebška cesta 85, 2000 Maribor
prodaja: Tel: 02/450-35-30, Fax: 02/450-35-72
servis: Tel: 02/450-35-31, Fax: 02/450-35-25
e-pošta: prodaja: natasa.pehar@avtocenter-serbinek.si
servis: andrej.krajnc@avtocenter-serbinek.si
AVTO FILIPIČ
Plinarniška ulica 1, 2000 Maribor
prodaja: Tel: 02/228-30-00, Fax: 02/228-30-10
servis: Tel: 02/228-30-17, Fax: 02/228-30-10
e-pošta: zoran.filipic@avtofilipic.com

Savinjska regija
ČEPIN
Celjska cesta 49, 3212 Vojnik
Prodaja: Tel: 03/828-01-53 , Fax: 03/780-00-43
Servis: Tel: 03/828-01-50 , Fax: 03/780-00-43
e-pošta: ford@cepin.si
AVTO EDO
Grliče 10, 3241 Podplat
Tel: 03/582-42-98, Fax: 03/582-45-55
e-pošta: avto.edo@siol.net
AVTOSERVIS KAVČIČ
Spodnje Preloge 40, 3210 Slovenske Konjice
Tel: 03/759-21-10, Fax: 03/759-21-11
e-pošta: avtoserviskavcic@gmail.com
AVTOCENTER KRBAVAC
Rečica ob Paki 45, 3327 Šmartno ob Paki
Tel: 03/891-51-23, Fax: 03/896-52-22
e-pošta: avtocenter.krbavac@siol.net

Južno primorska regija
NOVA
Šalara 31/D, 6000 Koper
prodaja: Tel: 05/663-56-68, Fax: 05/663-56-72
servis: Tel: 05/663-56-66, Fax: 05/663-56-72
e-pošta: avtonova@siol.net

Severno primorska regija

AVTO RAJH, PE LJUTOMER
Jeruzalemska cesta 1, 9240 Ljutomer
prodaja: Tel: 02/584-99-60, Fax: 02/584-99-57
servis: Tel: 02/584-99-55, Fax: 02/584-99-57
e-pošta: prodaja@avtorajh.si
servis@avtorajh.si

PRIMA I.E.
Cesta IX. korpusa 96, 5250 Solkan
prodaja: Tel: 05/330-38-80, Fax: 05/330-38-84
servis: Tel: 05/330-38-81, Fax: 05/330-38-84
e-pošta: prima.ie@siol.net

Pomurska regija

AVTOHIŠA LAVRENČIČ
Vipavska cesta 6, 5270 Ajdovščina
Tel: 05/368-93-33, Fax: 05/368-93-34
e-pošta: bojan.lavrencic@siol.net

AVTO RAJH, PE MURSKA SOBOTA
Industrijska ulica 5, 9000 Murska Sobota
Prodaja: Tel: 02/522-39-40, Fax: 02/522-39-42
Servis: Tel: 02/522-39-45, Fax: 02/522-39-42
e-pošta: prodaja.ms@avtorajh.si
servis@avtorajh.si

AVTOSERVIS GORENŠČEK
Goriška cesta 4, 5222 Kobarid
Tel: 05/389-10-88, Fax: 05/389-10-87
e-pošta: gorenscek@siol.net

Dolenjska regija
PSC STEPAN
Ulica Marjana Kozine 4a, 8340 Črnomelj
Tel: 07/306-18-10, Fax: 07/306-18-14
e-pošta: prodaja@pscstepan.si
SPC KREVS
Črmošnjice pri Stopičah 4a, 8000 Novo mesto
Tel: 07/308-92-33, Fax: 07/308-92-32
e-pošta: franc.krevs@siol.net
PSC PAIČ
Krška vas 28e, 8262 Krška vas
Tel: 07/495-90-59, Fax: 07/495-93-15
e-pošta: psc.paic@siol.net

Gorenjska regija
AVTO KADIVEC
Poslovna cona A3, 4208 Šenčur
prodaja: Tel: 04/279-00-23, Fax: 04/279-00-16
servis: Tel: 04/279-00-11, Fax: 04/279-00-16
e-pošta: prodaja1.kadivec@avtokadivec.si
servis.kadivec@avtokadivec.si
SERVIS FRLIC
Alpska 5, 4248 Lesce
Tel: 04/531-73-30, Fax: 04/531-73-32
e-pošta: servis.frlic@siol.net
BRELIH
Suha 29, 4220 Škofja Loka
Tel: 04/515-34-00, Fax: 04/515-34-02
e-pošta: tanja@brelih.info
SERVIS TRILAR
Ljubljanska cesta 31a, 4000 Kranj
Tel: 04/287-21-00, Fax: 04/287-21-15
e-pošta: servis@servistrilar.si

prodaja
servis
center za poslovne uporabnike

