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Test besedilo: Peter Kavčič ■ foto: Aleš Pavletič Fiat Albea 1.2 16V 

T ako smo kar naenkrat dobili kup avto-
mobilov, ki so sicer čudoviti in varni, a
izredno pokvarljivi. Kot da to ni dovolj,
so za povrh vsega vedno bolj dražji.

Zato ni čudno, da posel z malo rabljenimi
(cenejšimi, preizkušenimi) avtomobili cveti. Mar
res potrebujemo vso sodobno elektroniko, raču-
nalnike na štirih kolesih, ki si jih komaj privošči-
mo s krediti? Seveda ne! Če bi družinski prora-

čun premogel kakšno ničlo več na koncu zne-
ska, se nihče ne bi branil avtomobila po zadnji
modi, a te vse prevečkrat vozimo le v naši
domišljiji in sanjah. No, nekateri veliki proizva-
jalci so se zavedli luknje v svoji ponudbi in ob
bok korejski konkurenci postavili svojega konja.
To je storil Renault z Dacio Logan in to so stori-
li pri Fiatu z Albeo. Dobrodošli v resničnem živ-
ljenju delovnega ljudstva!

Res se sliši kar malce ironično, a to misel
moramo zapisati: Korejci (v mislih imamo
Chevroleta - nekdaj Daewoo, Kia, Hyundai) so
nekoč posnemali in s cenejšimi avtomobili
mešali štrene velikim evropskim proizvajalcem.
Danes delajo zelo dobre avtomobile (tu prednja-
či Hyundai) in že hodijo v avtomobilsko zelje
srednjega razreda. A imperij vrača udarec: »Če
lahko oni, lahko tudi mi,« pravijo. In tako smo

35.000 
sit na mesec
V zadnjih nekaj letih smo bili priča temu, da je avtomobilska industrija večkrat prehitela
samo sebe v gonji za novostmi in tehničnim napredkom v sodobnih avtomobilih. 
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dobili Fiata Albeo, cenovno dostopen, prostoren
in povsem uporaben družinski avtomobil. 

Cena, ki vključuje praktično vse udobje, ki si ga
širša množica najpogosteje zaželi (klimatska napra-
va, električni pomik stekel, …), ne presega 2,4 mili-
jona tolarjev. Pri tem avtomobilu se nam je tako

zastavilo vprašanje, kaj se običajnemu človeku, ki si
s potom in žulji služi vsakdanji kruh, bolj izplača.
Ali nova Albea ali malo rabljen Stilo? Uh, verjemi-
te, odločitev ne bo lahka, razen če že na začetku
vztrajamo pri tem, da želimo izključno nov avto.
Potem je Albea v prednosti. Kar je novo, je novo
in tu ni kaj, pa še dveletna garancija bo marsikoga
prepričala. No, razlogov za je še kar nekaj, to, da
vozite avtomobil, katerega celotno zgodovino
poznate (dvomi o prevoženih kilometrih, servisih
in morebitnih poškodbah odpadejo), je le del tega. 

Novi Fiat ima namreč še dodatne adute.
Nedvomno je lahko eden od njih Albeina zunan-
jost. Resda spominja na Fiate izpred petih let, a o
neskladnosti oblike ne moremo govoriti. Prav
tako o pretirani zastarelosti dizajna. Nekaterim
so še danes všeč Brave in Bravi, pa Palio, stari
Punto in še bi se verjetno našel kateri. Tem bo
všeč tudi Albea. Z njimi je namreč v tesnem soro-
du, saj so avto naredili na platformi starega
Punta. To pravzaprav ne pomeni nič slabega,
stari Punto je bil namreč povsem spodoben avto-
mobil. Da ne bi mogli govoriti o tem, da so na
proizvodni trak postavili avtomobil, ki se je poslo-
vil že pred dobrimi petimi leti, so ga toliko spre-
menili, da je vsakršna pretirana primerjava
neupravičena. 

Če glede zunanjosti prileti kakšen očitek, da je
avto zastarele oblike, pa tega ne moremo trditi za
notranjost. Žal moramo priznati, da se lahko mar-
sikateri novejši avto zgleduje po prijaznih oblikah
in uporabnosti, ki jo Albea ponudi vozniku in
potnikom. Predalčkov in odlagalnih mest je tako
dovolj, da bo denarnica vedno na svojem mestu,
mobilni telefon pa dosegljiv in pri roki. Tudi
gumbi in stikala so ergonomsko dobro nameščeni
in kakšne večje zamere nismo skuhali - seveda
nismo pričakovali kakšne »hi-tech« notranjosti. 

O samem udobju za volanom, sovoznikovem
sedežu in zadnji klopi lahko zapišemo precej
pohval. Prostora je tako na sprednjih sedežih kot
zadaj dovolj, le zares veliki potniki se bodo zadaj
počutili malce utesnjeno, za otroke ali odrasle do
kakšnih 180 cm višine pa ne bo ugank, kam s
koleni in glavo. Prostora je zato dovolj tudi za na
kakšno daljšo pot, a morda le s štirimi v kabini in
ne s petimi, kolikor sicer Albea uradno dopušča. 

Rdeča nit je mehko oblazinjenje, umirjene bež
barve. Sicer kakšnega bočnega oprijema sedeži
res ne ponudijo, a tega pri takem avtomobilu niti
nismo pogrešali. Kdor misli z Albeo dirkati, je
zgrešil že na začetku. Bolj bo všeč voznikom z
umirjenim slogom vožnje. Morda celo starejšim

Iz oči v oči

»Ali nova Albea ali malo
rabljen Stilo?«

Albeina notranjost je kljub dejstvu, da gre za poceni
avto, zanimiva in prijetna do uporabnika. Všeč so
nam bili tudi materiali in barvne kombinacije.

▲

Test Fiat Albea 1.2 16V 

Nek manjši krog ljudi obstaja, ki ima pač raje limu-
zine (tega razreda) kot kombilimuzine. Zato tudi
izbire ni prav veliko, a se Albea vseeno zdi zelo
spodoben izdelek, v nekaterih točkah celo boljši
od Punta, s katerim tehnično sodita v isti velikostni
razred. Vsekakor je v Albei boljši (klasičen hidrav-

lični) volanski servo in krmiljenje zadnjih koles (posamične obese!),
z mehkostjo podvozja se je pa pač treba sprijazniti. Ali zadevo pri-
merno nadgraditi vsaj z drugimi blažilniki. Vinko Kernc

Že ob pogledu na dokaj ozke gume je bilo jasno,
da avto ni namenjen užitkom med ovinki. Če se
nekako sprijaznimo s tem, v čem je torej prednost
pred razno korejsko in romunsko konkurenco?
Definitivno v notranjosti, ki bi jo z lahkoto lahko
videli v kakšnem višjem avtomobilskem razredu.

Glede na to, koliko časa preživimo v avtu, je torej ta faktor lahko še
kako odločilen, za nakup Albee pred konkurenco. Saša Kapetanovič



Fiat Albea 1.2 16V 
CENA: (Avto Triglav)
Osnovni model: 2.330.000 SIT
Testno vozilo: 2.610.000 SIT

Moč: 59 kW /(80 KM) 
Pospešek: 15,2 s
Največja hitrost: 160 km/h
Povpr. poraba: 9,0 l

NAŠE MERITVE
(T=20 °C / p= 1015 mbar / rel. vl.: 55 % / Gume: Goodyear GT2 / Stanje km
števca: 1273 km)
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 15,2
402 m z mesta: 19,5

(113 km/h)
1000 m z mesta: 36,3

(140 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 16,3
80-120 km/h (V.): 31,9

Največja hitrost 160 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 7,4
največje povprečje 10,5
skupno testno povprečje 9,0

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V.
50 km/h 60 58 57
90 km/h 66 64 63
130 km/h 70 69
Prosti tek 36

Zavorna pot m
od 130 km/h: 72,6
od 100 km/h: 43,2
(AM meja 42 m)

Napake med testom
- brez napak

Garancija:
2 leti brez omejitve prevoženih kilometrov splošne
garancije, 8 let garancije za prerjavenje, 1 leto
mobilne garancije FLAR SOS
Predvideni redni servisi:
menjava olja na 20.000 km
sistematični pregled na 20.000 km

redni servisi, delo: 52.470
material: 78.830
gorivo 1.983.600
gume (1): 98.000
izguba vrednosti po 6 letih: 1.500.000

obvezno zavarovanje (2): 500.000
kasko zavarovanje (2): 350.000

Skupaj: 4.562.900
Strošek za prevoženi km: 45,6 SIT/km

(1) - upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum

(2) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 6 letih

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v SIT):

metrov30 40 50 60

43,2

am meja

42

l /100km 4 209,0

Ocena
HVALIMO IN GRAJAMO

cena

klimatska naprava

udobnost

velik prtljažnik

prostornost

motor

menjalnik

poraba goriva

premehko podvozje

oblika

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

12

101

25

52

17

22

33

262

Kakovost izdelave premaga nekoliko dolgočasen dizajn.

Prostornost, udobje in velik prtljažnik so Albeini močni aduti.

Motor bi s svojimi 80 KM še sprejeli kot primernega za ta avto, medtem ko nas je menjalnik razočaral zaradi 
nenatančnosti in počasnosti.

Udobje je rdeča nit, ko govorimo o voznih lastnostih. Privadite se na pozibavanje.

Več od povprečja avto ne doseže, a več od njega tudi nismo pričakovali.

Serijski varnostni blazini za voznika in sovoznika govorita v prid varnosti, za ABS je treba doplačati.

To je avto za tiste, ki si ne želijo zapraviti celega premoženja. Je cenovno sprejemljiv, dokaj dobro pa bo verjetno držal 
ceno tudi kot rabljen avto.

Fiat Albea je dober odgovor na pritiske s Koreje, Dacio Logan in Renaultovo Thalio. Morda je prišel Fiat nekoliko pozno, 
a saj veste, kaj pravijo: nikoli ni prepozno! Po tem, kaj avto zmore, lahko rečemo, da je v vrhu med svojo konkurenco. 

OCENA 1 2 3 4 5
Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI

DIAGRAM MOTORJA:

UŽITEK V VOŽNJI:

O kakšnem užitku v vožnji ne moremo govoriti.
To je avto z jasnim namenom - čim ceneje in
udobneje prepeljati potnike na cilj. Edini užitek
je takrat, ko je treba odpreti denarnico in avto
plačati. Ni drag, to pa drži!

0 1 2 3 4 5 6 7
Vrtljaji v 1000/min

300 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20

Hi
tr

os
t v

 k
m

/h

114 Nm

59 kW (80 KM)

I.

44
km/h

II.

78
km/hIII

.

114
km/h

IV.

150
km/h

V.

160
km/h

114 Nm

59 kW (80 KM)

70

60

50

40

30

20

10

60

90

80

70

50

40

 30

20

10

120
115
110
105
100

Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 70,8 × 78,9 mm - gibna
prostornina 1242 cm3 - kompresija 10,6 : 1 -  največja moč 59 kW (80 KM) pri 5000/min - srednja hitrost bata pri
največji moči 13,2 m/s - specifična moč 47,5 kW/l (64,6 KM/l) - največji navor 114 Nm pri 4000/min - 2 odmični
gredi v glavi (zobati jermen) - po 4 ventili na valj - večtočkovni vbrizg goriva. Prenos moči: motor poganja
prednji kolesi - 5-stopenjski ročni menjalnik - prestavna razmerja I. 3,909; II. 2,238; III. 1,520; IV. 1,156; V. 0,946;
vzvratna 3,909 - diferencial 4,067 - platišča 5J × 14 - gume 175/70 R 14, kotalni obseg 1,81 m - hitrost v V. pre-
stavi pri 1000/min 28,2 km/h. Voz in obese: limuzina - 4 vrata, 5 sedežev - samonosna karoserija - spre-
daj posamični obesi, vzmetni nogi, trikotni prečni vodili, stabilizator - zadaj poltoga prema, vzdolžni vodili, vijačni
vzmeti, teleskopska blažilnika, stabilizator - zavori spredaj kolutni (prisilno hlajeni), zadaj bobnasti, mehanska ročna
zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) - volan z zobato letvijo, servo, 3,1 zasuka med skrajnima točkama.
Mase: prazno vozilo 1115 kg - dovoljena skupna masa 1620 kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 1000 kg,
brez zavore 400 kg - dovoljena obremenitev strehe 50 kg.  Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost
162 km/h - pospešek 0-100 km/h 13,5 s - poraba goriva (ECE) 9,4/5,7/7,0 l/100 km 

Zunanje mere: širina vozila 1703 mm - kolotek spredaj 1415 mm - zadaj 1380 mm - rajdni krog 9,8 m.
Notranje mere: širina spredaj 1410 mm, zadaj 1440 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 510 mm,
zadnja klop 480 mm - premer volanskega obroča 380 mm - posoda za gorivo 48 l.

Mere:

14
90

4186
2440

930-980

1580

810-620900-1080

900

515 l

vse mere so v mm

Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim kompletom 5 kovčkov Samsonite
(skupno 278,5 l): 
1x nahrbtnik, letalski, 2x kovček 68,5 l
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in umirjenim gospodom s klobukom na glavi, ki
avto le občasno zapeljejo iz garaže. Pravzaprav
pa je veliko tudi takšnih, ki so jim všeč udobne,
mehke limuzine in nikoli niti niso želeli še kaj
več od avtomobila. Športnosti pri Albei ne
boste našli. 

Zmerno hitri in predvsem udobni vožnji je pri-
lagojeno tudi podvozje. Vsakršno pretiravanje
skozi ovinke namreč povzroča zoprno cviljenje
gum in pretirano nagibanje karoserije. Zelo težko
je tudi voziti hitreje in natančno držati zaželeno
smer ali linijo skozi ovinek. Zadek ob ostrem
odvzemu plina rad zdrsne in avto spravi iz ravno-
vesja. Za kaj več čvrstosti bi Albea potrebovala
manjši tuning podvozja, morda že samo malce
trše vzmeti ali komplet blažilnikov. 

Malce več bi si želeli še od delovanja menjalni-
ka. Ta je podobno kot podvozje naravnan na udo-
bje. Zato so mu vsakršna hitra pretikanja prestav
bolj v breme kot v veselje. Nekajkrat se nam je
zgodilo, da smo bili pregrobi že samo zaradi naše
neučakanosti in razvade, ki se je nalezemo pri bolj
športnih avtomobilih. Podobno velja tudi za preti-
kanje v vzvratno prestavo. Vsakršnemu hitenju
sledi počasen hrrrsssk, da se nam je menjalnik
vsakič znova zasmilil! A ker nismo nikdar pretira-
vali, kaj več od tega zvoka tudi nismo doživeli. 

Nasprotno od zelo povprečnega menjalnika
se je z odličnimi kritikami izkazal motor, ki
poganja to Albeo. 

Gre za preizkušen 1,2-litrski Fiatov agregat s
16 ventili in 80 KM, kar je ravno dovolj, da
prazen avtomobil spodobno sledi toku prome-
ta. Med prehitevanjem pa bi si vsekakor želeli
še kakšen odstotek moči več. 

Poraba goriva je bila na našem testu okroglih
9 litrov, kar ni ravno zgled varčnosti, a novejša
tehnika, ki prinaša manjšo porabo, je za ta
avto pač predraga. Po drugi strani pa se z razli-
ko v ceni med tako Albeo in novim JTD-
motorjem lahko vozite kar nekaj let. Za tiste,
ki si ne morejo ali pa nočejo privoščiti avta s
sodobnejšim in bolj varčnim motorjem, še

podatek o najmanjši porabi. Na testu je motor
ob pazljivi nogi na plinu popil najmanj 7,4 litra
bencina. Albea prav tako ne blesti pri pospeše-
vanju. Od 0 do 100 km/h pospeši v 15,2 sekun-
de, kar je zelo povprečno, a za tak avto dovolj.
Zahtevati kaj več bi že vleklo na nečimrnost.
Tudi nad končno hitrostjo 160 km/h se ne
bomo pritoževali. Če ne zaradi drugega, že
zato, ker postane nad 130 km/h avto nekoliko
nemiren pri vožnji prek neravnega avtocestne-
ga asfalta. Za natančnejše vodenje po hitrih

ovinkih na avtocestah Albei manjka nekaj čvr-
stosti v podvozju, podobno kot smo to opisali
pri vožnji po regionalnih in podeželskih cestah. 

Meritev zavorne poti je pokazala podobno
sliko kot pospeševanje. Nič pretresljivega,
spodnja meja sivega povprečja. Za naše kri-
terije je bila sicer zavorna pot predolga za
1,2 metra. 

Kljub temu lahko zapišemo, da Albea sodi
med varnejše avtomobile tega razreda.
Potnikom so kljub temu, da gre za poceni avto,
namenili dve zračni blazini in ABS. 

Osnovna Albea vas bo stala 2.330.000 sit. To
ni veliko za avto, s katerim ni nič narobe. Prav
tako pa tudi v ničemer (razen v ceni) pretirano
ne izstopa. 

A ravno cena je pri tem avtomobilu tisto, kar
bo najverjetneje pritegnilo večino kupcev. Za
slaba dva milijona in pol dobite limuzino, ki ni
videti slabo, povrhu vsega pa ima še dokaj
velik prtljažnik. Ne smemo zanemariti udobja,
ki ga je bistveno več kot športnosti (te pri tem
avtomobilu pravzaprav ni, če dobro pomisli-
mo). Na koncu pa izračun, ko se je treba odlo-
čiti, ali bo privarčevan denar tudi v resnici šel
za nov avto, pokaže, da je Albea lahko vaša že
za 35.000 sit na mesec. Tak okvirni izračun
smo dobili, če predpostavimo, da bi verjetni
kupec takega avtomobila vplačal 1 milijon po-
loga, preostalo pa s posojilom za 4 leta. To pa
je že vsaj pogojno sprejemljiv znesek za neko-
ga z minimalno mesečno plačo. ■

Koliko stane SIT Tabela konkurence
DODATNA OPREMA
ABS 89.000
radijski sprejemnik s CD-jem 20.000
deljiv naslon zadnje klopi 18.500
voznikov sedež nastavljiv po višini 38.900
lahka platišča 37.100
kovinska barva 22.300
NEKATERI NADOMESTNI DELI
prednji žaromet s smernikom 46.900
prednji bočni smernik 3.100
prednja meglenka 22.600
prednji odbijač 76.900
okrasna maska 9.000
prednja šipa 65.500
znak 1.900

model

motor (zasnova)
gibna prostornina (cm3)
največja moč (kW/KM pri 1/min)
največji navor (Nm pri 1/min)
dolžina × širina × višina (mm)
največja hitrost (km/h)
pospešek 0-100 km/h (s)
poraba goriva po ECE (l/100 km)
cena osnovnega modela (SIT)

Fiat Albea 
1.2 16V EE

4-valjni - vrstni
1242

59/80 pri 5000
114 pri 4000

4186 × 1703 × 1490
162
13,5

9,4/5,7/7,0 
2.330.000

Dacia Logan
1.4

4-valjni - vrstni
1390

55/75 pri 5500
112 pri 3000

4250 × 1735 × 1525 
162
13,0

9,2/5,5/6,8
1.550.000

Hyundai Accent 
1.3 GL Klima (5 vrat)

4-valjni - vrstni
1341 

63/85 pri 5500
117 pri 3000

4215 × 1680 × 1395
169
12,7

7,8/5,1/6,0
2.463.000

Renault Thalia 
1.4 Authentique
4-valjni - vrstni

1390
55/75 pri 5500

114 pri 4250
4171 × 1639 × 1437

172
12,2

8,8/5,6/6,8
2.163.000

Predalčkov je dovolj, da tudi ženske varno odložijo vse svoje drobnarije. ▲

Test Fiat Albea 1.2 16V 

Pomembnejša serijska oprema: prednji varnostni blazini - pet vzglavnikov - pet tritočkovnih varnostnih pasov - klimatska napra-
va - električni pomik šip spredaj - električno nastavljivi vzvratni ogledali - osrednja ključavnica z daljinskim upravljanjem -
po višini nastavljiva žarometa - luči za meglo.

»Gre za preizkušen 1,2-litrski Fiatov agregat s 16
ventili in 80 KM.«


