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 Ker sem se iz Ljubljane odpravil na šta-
jerski konec, sem si potovanje s testno Maz-
do2 vzel dokaj ležerno. Umirjena vožnja se 
je izkazala za super odločitev, saj avtomobi-
lu vsaj po mojem občutku najbolje ustreza 
zmerna hitrost. Dejstvo je namreč, da 1,5-li-
trski bencinski motor nima turbopuhala, za-
to tudi ni pretirano poskočen, je pa po drugi 
strani povsem uglajen, da po vožnji nisem 
imel glavobola. 

Takoj sva si bila domača z večpredstavno-
stnim vmesnikom. Povezava z mojim mobil-
nim telefonom je potekala gladko, da sem 
z veseljem preizkusil vse možnosti te nad-

gradnje, pri tem pa ne 
gre zanemariti dejstva, 
da je s prostoročnim 
telefoniranjem vožnja 
veliko udobnejša in 
predvsem varna. V ve-
liko pomoč mi je bil tu-
di navigacijski sistem, 
ki je deloval brezhib-
no, res pa je, da nisem 
imel pretiranih zahtev. 
Po uri in pol vožnje se 
sploh nisem počutil 

utrujenega, kar je pohvalno. Zlahka bi za vo-
lanom preživel še kakšno uro, dve ali tri.

Mogoče Mazda2 ni tako poskočna, kot bi 
si sam želel, niti dovolj velika za družinske 
potrebe, vendar do želenega cilja udobno 
pripelje tudi višerasle potnike. Skratka, pri-
pisal bi jo nezahtevnim uporabnikom, ki tudi 
na cesti živijo mirno, so bolj ležerni in manj 
napeti. Hm, ali še obstajajo takšni?

Drugače pa priznam, da avtomobil name 
ni naredil posebnega vtisa, bi mi pa verjetno 
z več odpeljanimi kilometri zlezel pod kožo. 
Halo, šef, ali ga lahko spet dobim? Tokrat 
do primorskega konca? 

Mazda2 G90 Attraction

CENA OSNOVNEGA MODELA S POPUSTI*: 9.990 EUR 
CENA TESTNEGA VOZILA BREZ POPUSTOV: 15.090 EUR  
CENA TESTNEGA VOZILA S POPUSTI*: 15.090 EUR
 
 ZAVAROVANJE AO: 501 EUR 

KASKO (+B,K), AO, AO+ : 881 EUR

NAŠE MERITVE
Okoliščine meritev:
T = 26 °C / p = 1.010 mbar / rel. vl. = 77 % / stanje kilometrskega števca: 5.125 km

POSPEŠKI
0–100 km/h: 10,1 s
402 m z mesta:  17,1 s (132 km/h)

PROŽNOST 
50–90 km/h (IV./V.): 10,0 s/15,5 s
80–120 km/h (V./VI.): 18,1 s/23,0 s

NAJVEČJA HITROST 183 km/h 
 (V. prestava)

ZAVORNA POT  
od 100 km/h: 43,3 m (AM meja 40 m)

PORABA GORIVA 
skupno testno povprečje: 7,0 l/100 km
normni krog: 4,9 l/100 km

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – bencinski – gibna prostornina 
1.496 cm3  –  največja moč 66 kW (90 KM) pri 6.000/min – 
največji navor 148 Nm pri 4.000/min. 
Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 5-stopenjski ročni 
menjalnik – gume 185/60 R 16 H (Goodyear Eagle UltraGrip).
Masi: prazno vozilo 1.050 kg – dovoljena skupna masa 1.505 kg.
Mere: dolžina 4.060 mm – širina 1.695 mm – višina 1.495 mm – 
medosna razdalja 2.570 mm – prtljažnik 280–887 l – posoda za 
gorivo 44 l. 
Zmogljivosti: največja hitrost 183 km/h – pospešek 0–100 km/h 
9,4 s – poraba goriva (ECE) 5,9/3,7/4,5 l/100 km, izpust CO

2
 

105 g/km.

* Popusti in akcije po uradnem ceniku na dan zaključka redakcije.
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Prst gor za 
večpredstavnostni vmesnik
Na prvi pogled neopazen, dokler 
ne opazite prednje maske. Ta kaže 
na to, da se za njo skriva sodoben 
avtomobil, ki je veliko potez 
podedoval od večjih bratov. 


