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DEJ SE USTAV!
Vseslovenska akcija Ustavi se! je uspešnega slovenskega glasbenika Nipkeja navdihnila, da je posnel
popolnoma novo skladbo z naslovom Dej se ustav. Z njo želi, prav tako kot ustvarjalci akcije, spodbuditi
vse Slovence k razmisleku o pomenu ustvar...
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Je bolje kupiti enoprostorca ali kombi?
Dilema, ki jo je izpostavila bralka sedemčlanske družine na slovenskem spletnem forumu Med.over.net,
ali je kombi boljša izbira, ni nova. Z njo se je preteklosti ubadal že marsikdo, še več pa se jih bo v
prihodnje. ...
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Andrej Leban

Gesla:
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ZAVOD MED.OVER.NET

DEJ SE USTAV !
VABILO NA KONCERT IN SNEMANJE NOVEGA VIDEO SPOTA GLASBENIKA NIPKEJA
Vseslovenska akcija Ustavi se ! je uspešnega slovenskega glasbenika Nipkeja navdihnila , da je posnel popolnoma novo

skladbo

z

naslovom Dej se ustav. Z njo želi , prav tako kot ustvarjalci akcije , spodbuditi vse Slovence k razmisleku o

pomenu ustvarjanja ravnotežja med dnevnimi opravki in prostim časom. V ta namen vas Nipke , ambasador akcije
Ustavi se !, in njeni ustvarjalci vabimo , da se udeležite koncerta

s

snemanjem videospota, ki bo potekal v soboto , 22.

julija 2017, od 17. ure dalje na Špici v Ljubljani.
Sobotno dogajanje obeta prav posebno doživetje
Koncertu, na katerem bo Nipke premierno predstavil tudi najnovejši glasbeni komad Dej se ustav ! bo sledilo snemanje
videospota na ladjici po Ljubljanici. K nastopanju v video spotu in vožnji

z

ladjico po Ljubljanici bodo povabljeni vsi

obiskovalci koncerta , ki bodo imeli dovolj drznosti , da se podajo na to posebno Ustavi se! avanturo. Na dogodku bodo

prisotni tudi ustvarjalci akcije Ustavi se !, ki so za obiskovalce pripravili prav posebne aktivnosti

z

namenom ozaveščanja

o prehitrem tempu življenja , ki pogosto vodi v izgorelost , hkrati pa postaja sinonim sodobne družbe.

Ustavite se

…

in pridite v soboto na koncert !
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Je bolje kupiti enoprostorca ali kombi?
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Rubrika/Oddaja:
Gesla:
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http://www.zurnal24.si/avto/avto-nasveti/kombi-toyota-proace-nakup-nasvet-294116

SLOVENIJA

SVET

ŠPORT
TESTI

MAGAZIN
AVTO NASVETI

ZDRAVJE

AVTO

VIZITA ZA ŽIVALI

MEHANIK LETA

3 sestavine

topijo kilograme
čez noč

Shujšaj

Je bolje kupiti enoprostorca ali
kombi ?
20. JULIJ
AVTOR

Andrej Leban

NAJBOLJ BRANO

91 ogledov

AVTO > AVTO NASVETI

Ali lahko razbijemo steklo na

1

tujem razgretem avtu ?
AVTO

2

2017.

Pot do morja bodo posuli z
novimi radarji
AVTO

3
4

17748 ogledov

Zaradi klime vrtoglavi stroški
AVTO

14592 ogledov

Zaradi obremenjenih cest dražje

vinjete ?
AVTO

5

13330 ogledov

Svetovni zemljevid najbolje
prodajanih avtomobilskih znamk
AVTO

9588 ogledov

3 sestavine

ANDREJ
LEBAN

”Prosim

20133 ogledov

1/20

topijo kilograme
čez noč

Shujšaj

za nasvet oziroma izkušnje velikih družin , kateri avto je

najbolj primeren?

Je

bolje kupiti enoprostorca ali kombi ? Ker ga bom

večinoma sama vozila, me malo skrbi velik avto. Pa poraba bencina
in zavarovanje ... vse se mi zdi , da je višje. Po drugi strani ne vem , če
bi bilo dovolj prostora v enoprostorcu

…”

SORODNE NOVICE

Dilema, ki jo je izpostavila bralka sedemčlanske družine na slovenskem

spletnem forumu Med.over.net , ali je kombi boljša izbira , ni nova. Z njo se je

preteklosti ubadal že marsikdo , še več pa se jih bo v prihodnje.
Zakaj? Dejstvo je, da trg enoprostorcev , oziroma MPV-jev , kot jim pravijo v

avtomobilskem jeziku, izumira. Predvsem v razredu manjših in kompaktnih

enoprostorcev so na njihovo mesto stopili križanci , ki pa dajejo notranji

prilagodljivosti in prostornosti precej manj pozornosti, kot smo bili vajeni pri

PRVA

VOŽNJA

Toyota proace z
receptom
velikega v
majhnem nad
širok krog
kupcev
PREBERI VEČ …

klasičnih enoprostorcih. Obstaja tudi trg večjih enoprostorcev, ki lahko

ponudijo do sedem sedežev.

A

čeprav je lani v Evropi za razliko od prejšnjih

INTERVJU
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let zabeležil rast , ostaja eden najmanjših

v

celotni branži. Nič čudnega, saj je v

njem le pet različnih modelov , novih nihče ne napoveduje. Tudi pri rabljenih

avtih se tako obeta vse večje pomanjkanje takšnih vozil.

Toyota : Hibrid

najbolj učinkovit
s CVT

menjalnikom
PREBERI VEČ …

VELIKO ZA ZMERNO

...

Toyota corolla :
veliko
avtomobila za
zmerno ceno
PREBERI VEČ …

TOYOTA C-HR

NAGRA...

Toyota C-HR :
Tekmovalni
avtomobil za
najbolj varčne
voznike
PREBERI VEČ …

TOYOTA

Po drugi strani se spreminjajo družbene in socialne razmere. Vse več odraslih

SLOVENIJA

recimo športnih rekvizitov , terjajo veliko prostora. Silovit razvoj turizma in

Dodatek za
velike družine
letos 23.311
prejemnikom

drugih gospodarskih panog terja tudi odgovore pri ustreznih vozilih za

PREBERI VEČ …

ima otroke iz več zakonov , eno vozilo je lahko namenjeno za prevoz več

generacij hkrati , veliko je različnih aktivnosti , ki za prevoz oseb in stvari ,

podjetja s področja rent-a-carja in organiziranih prevozov.
KOT OGROMEN

VOLK

Zato so idealni
za družine z

otroki

PREBERI VEČ …

Uniči glivice na nogah

Čez 2 tedna boš nekadilec

Tobačna

industrija v strahu
TOYOTA

Specifične potrebe precejšnjega dela zasebnih uporabnikov so prepoznali

tudi izdelovalci kombijev , zato so se njihovi izdelki zadnja leta močno

Znova pravi moški

spremenili in približali kupcem , ki bi sprva pomislili na enoprostorca , na
kombija pa sploh ne. Tudi v cenovnem smislu , kar pomeni, da so pod črto
lahko precej cenejši v primerih , ko se izkaže , da klasični enoprostorec ni

dovolj.

Pet zmot , ki krožijo okoli novodobnih kombijev :

Nauči angleščino v 14 dneh
katerikoli drugi jezik
Ali

So zelo veliki navzen … .
Vzemimo za primer model toyota proace verso, ki je na voljo v

treh različnih izpeljankah

z

možnostjo šestih , osmih ali devetih

sedežev , pri čemer najmanjša različica s svojo 4 ,6 metra dolžine
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ustreza dolžinskim meram družinskega karavana oziroma
srednje velikega enoprostorca. Za primerjavo, golf karavan je le

pet centimetrov krajši.
Ker se v takšnem avtu , kot je verso proace , sedi višje , je pogled
na cesto lažji,

hkrati oglatost omogoča enostavno manevriranje.

Sama potniška kabina je postavljena dokaj nizko, zato odpade

vsakršno nerodno plezanje v kabino.

So

znotraj slabo izkoriščeni

…

Ker so večji od enoprostorcev , omogočajo več prilagodljivosti.

Recimo v primeru proace versa klasične dolžine

L1,

ko se z

odstranitvijo tretje klopi prostornina prtljažnika poveča s 603
litrov na kar 2.381 litrov. Sedeži druge vrste in tretje vrste so
med seboj ločeni v razmerju 2 :1 in in so lahko vzdolžno pomični ,
kar omogoča še več prilagajanja za udobje potnikov ali iskanje

pravega razmerja med potniki in prtljago. Seveda so tudi
povsem odstranljivi iz avta.. V tak avto je v primeru odstranjene

tretje vrste mala malica spraviti kolesa , opreme za taborjenje

ali

smuko. Še veliko manj kompromisov je pri različici L2 , ki pa je

dolga že 5, 3 metra.

Se

peljejo kot tovorno vozilo

…

Vozniški delovni prostor proaca je zasnovan zelo avtomobilsko ,

to pomeni proti vozniku nagnjen volan s priročno ergonomijo

stikal. Še veliko drugih rešitev črpa iz sveta klasičnih avtov , kot
je denimo priročna ročica menjalnika , prižig na gumb , opcijski

infotainment sistem zadnje generacije

...

Podvozje je prilagojeno

dobremu blaženju cest in enostavnemu nabiranju kilometrov , ne

glede na tip ceste.

Enoprostorci so varnejši in družinam bolje prilagojeni …
Morda je to veljalo v preteklosti,

a

temu ni več tako. Toyota

proace je svojo odlično varnost dokazal na testu Euro NCAP , kjer
je za varnostne trke prejel vseh pet zvezdic , kar je še vedno

redkost med kombiji. Poleg tega ima ves nabor najmodernejših

asistenčnih sistemov : prepoznavanje in opozorilo na trk, tudi s
pešci , samodejno prilagajanje svetlobnega snopa , prilagodljivi

tempomat , prepoznavanje znakov , opozorilo ob nenamerni
menjavi voznih pasov, prepoznavanje utrujenosti

…

Potniški

proace ima vseh šest zadnjih sedežev opremljenih s sidrišči
Isofix. Proace verso je ne glede na različico narejen z mislijo na

udoben prevoz potnikov , zato je polno odlagalnih mest , tako kot
v

enoprostorcu pa ne manjkajo mizice

v

naslonjalih , velika

panoramska streha , možnost električnega odpiranja stranskih

drsnih vrat z migljajem noge ali na gumb , ločeno odpiranje
stekla prtljažnih vrat , tri 12V vtičnice

…

Proace ima celo ogledalce

za nadzor potnikov.

Kombiji so precej dražji za nakup in vzdrževanje od

enoprostorcev ...
Zelo relativno. Pogled na cenik enega najbolj prodajanih velikih

enoprostorcev konkurenčne znamke kaže , da je ob primerljivi
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opremi lahko dražji , medtem ko so stroški registracije med

primerljivimi motorji enaki. Proace ima ob precej večji
uporabnosti približno enako porabo goriva in letne stroške
vzdrževanja , kaže primerjava prek Adac spletne strani ( toyota
proace 2.0 D-4D family comfort proti VW sharan 2.0 TDI

comfortline ) . Manjša razlika

v prid

enoprostorca izpuhti že ob

prvi dilemi glede potrebe nakupa strešnega kovčka , ko pred
avtom hkrati stoji veliko potnikov in gora prtljage.

Kaj paziti pri izbiri opreme v vozilu , kot je proace ?
Ker “kombiji ” lahko vse bolje nadomeščajo klasične avtomobile ,

slednjim sledijo tudi na področju opremljenosti , zato ne manjkajo

dodatki , kot so usnjeni in masažni sedeži , barvni projekcijski
zaslon , hi-fi ozvočenje, webasto ogrevanje... Zelo smiselna izbira

med dodatki pa

pomočniki za parkiranje , kot so parkirni

o

senzorji in kamera , ali pa aktivna varnost s paketom Toyota

Safety Sense , ki so na razpolago v osnovnem in obogateni
verziji.

TOYOTA

KOMBI

PROACE

NASVET

VERSO

KOMENTARJEV

0

Napišite prvi komentar !
komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega
računa , izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih
korakih.
Za

PRIJAVA

FACEBOOK PRIJAVA

VEČ NOVIC
HITREJŠA KOT

DIZELSKI

LJ.

RAZRED

OPC

MOTORJI

OBROČ

X

Opel predstavlja športno

Daimler po obtožbah v

V

različico insignie GSI

vpoklic kar treh
milijonov vozil

novi BMW petici smo
na Lj. obvoznici spustili
volan iz rok

Mercedes predstavlja
razred X

PREBERI VEČ …

PREBERI VEČ …

PREBERI VEČ …

PREBERI VEČ …

MINI Countryman Balkan trip

Potep

z Urško

Podojstršek

//

O ŽURNALU

UREDNIŠTVO

OGLAŠEVANJE

ZAPOSLITEV

PRAVNO OBVESTILO

KODEKS

PIŠKOTKI
NAGRADNE
IGRE
SPREMLJAJ
NAS
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Zurnal24.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje ,

funkcionalnosti in prikaza oglasnih sistemov , zaradi katerih je naša storitev brezplačna in je brez
piškotkov ne bi mogli omogočati. Če boste nadaljevali brskanje po spletnem mestu zurnal24.si ,
STRINJAM SE

sklepamo , da se z uporabo piškotkov strinjate. Za nadaljevanje uporabe spletnega mesta zurnal24.si

kliknite na " Strinjam se" . Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem
brskalniku. Več

o

tem si lahko preberete tukaj.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

8

