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Grozno, kako hitro teče čas. Ko sem se namreč pred kratkim po dolgem času usedel v super-
testni Peugeot 206, mi je pogled na merilnik prevoženih kilometrov in v testno knjigo odkril, da
je supertesta pravzaprav konec. Še nekaj sto kilometrov, še kak teden, in malček z levom na
nosu bo prevozil 100 tisoč kilometrov.

As tem se supertestna zgodba
še ni končala. Dvestošesti-

co smo najprej pomerili, pre-
merili, pregledali in tudi razdr-
li, da smo dobili resnično sliko
o tem, kakšen je avto po 100 ti-
soč prevoženih kilometrih. Več
o tem v posebnem okvirju, ki
razkriva prav vse skrivnosti.
Kako pa se je obnesel avto kot
celota?

V prvih šestih mesecih su-
pertesta smo nabrali kar

20.000 kilometrov, kar pomeni,
da je bila Dvestošestica skoraj
nenehno na kaki daljši poti, npr.
na dveh dirkah formule 1, pa na
počitnicam z različnimi člani re-
dakcije ... Tako smo hitro ugoto-
vili, kako se Pežojček obnese, tu-
di ko je v njem več potnikov in
kup prtljage. Edina pripomba: v
prtljažniku ni dovolj prostora za
povprečen otroški voziček.

Začetnih pripomb ni bilo
veliko. Nekateri visokorasli

vozniki so mu zamerili pred-
vsem to, da v njem težko najde-
jo udoben položaj za volanom,
drugi so se najprej pritoževali
nad predolgo ročico menjalni-
ka, za spoznanje prevelikim vo-
lanom, največ graj pa je bila
deležna obvolanska ročica za
upravljanje avtoradia. Glede te-
ga je na primer Renaultov ali
Citroënov (če si ogledamo le
nacionalno konkurenco) si-
stem precej boljši.

ostati v zgornjem položaju. Tudi
po popravilu so se čez čas zače-
le težave ponavljati, delno pa jih
gre pripisati tudi dejstvu, da su-
pertestne avtomobile vozi veliko
različnih voznikov, ki si naslo-
njala za glavo seveda vsakič zno-
va nastavljajo - v realni uporabi
pa si jih voznik nastavi enkrat in
jih nato pusti pri miru.

Sedeži po 100 tisoč prevo-
ženih kilometrih niso kazali
znakov pretirane uporabe, ena-
ko velja tudi za druge materiale
v kabini, stopalke in glavo pre-
stavne ročice. Toda že od prve-
ga dne nas je motil zaslon ra-
dia in ure, ki je preslabo zašči-
ten pred neposredno sončno
svetlobo in zato ob prižganih

Malenkosti, 
ki zmotijo

Sicer pa se v potniški kabini
prevoženi kilometri ne poznajo
preveč. Nekaj težav smo imeli s
kljuko zadnjih levih vrat (zuna-
njo), ki je tik pred koncem su-
pertesta skoraj popolnoma od-
povedala poslušnost. Na servisu
so jo hitro ukrotili, saj je bilo tre-
ba le nastaviti mehanizem. Po-
leg kljuke smo imeli nekaj težav
tudi z vzglavniki, ki niso hoteli

Malo pripomb, malo pohvalMalo pripomb, malo pohval
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11,7-sekundni pospešek od 0 do
100 kilometrov na uro in od tega
rezultata je na naslednjih merit-
vah odstopal le po nekaj deset-
ink, ki jih lahko pripišemo pred-
vsem dejstvu, da je bil pozimi
obut (seveda) v zimske gume, ki
povzročijo nekoliko slabše spe-
ljevanje. Dobili smo celo obču-

lučeh podnevi popolnoma ne-
čitljiv.

Seveda so povsem na začet-
ku na vrsto prišle tudi meritve
zmogljivosti, ki smo jih nato po-
navljali na vsakih 20 tisoč prevo-
ženih kilometrov. Priznati je tre-
ba, da se je tu Pežojček izkazal.
Pri prvih meritvah smo namerili

tek, da je povsem na koncu su-
pertesta postal nekoliko hitrejši.
Tudi takrat je namreč pri pospe-
ševanju z mesta dosegel rezultat
11,7 sekunde, res pa je, da je bila
sklopka povsem pri koncu moči
in je ob speljevanju že precej dr-
sela. To ugotovitev potrjuje tudi
dejstvo, da je za pospeševanje od

60 do 140 kilometrov na uro
Dvestošestica pri 100 tisoč kilo-
metrih porabila približno dve se-
kundi manj kot ponavadi, pa tu-
di to, da je dajal živahnejši obču-
tek ob pritisku na stopalko za
plin. Skratka: očitno je (razen
pri sklopki), da mu kilometri ni-
so škodili - prej nasprotno.

Motor se je tudi sicer izka-
zal. Ne sodi ravno med najmoč-
nejše, je pa dovolj tih, da na dalj-
ših poteh ne utruja, pa tudi do-
volj prožen v mestu. In kar je
najpomembneje, ni nas pustil na
cedilu, saj tudi enkrat ni zakaš-
ljal. Enako velja tudi za menjal-
nik - prestavna ročica je sicer ne-
koliko nenatančna, pa tudi samo
prestavljanje je dokaj glasno, a
že od prvega dne enako in brez

namigov na to, da bi se mu
zdravje kakorkoli slabšalo.

Varčnež
Tudi poraba je povsem spre-

jemljiva - končna številka se je
gibala nekaj nad osmimi in pol
litri na 100 prevoženih kilome-
trov, zelo očitna razlika pa je bi-

la med poletnim in zimskim ča-
som. V prvem okoli 8, v drugem
primeru pa okoli 9 litrov na 100
kilometrov. Sicer pa so bili z
Dvestošestico zadovoljni tudi ti-
sti, ki so nagnjeni k varčevanju z
gorivom - najmanjša poraba, za-
pisana v testni knjigi, je bila le
malo čez 6 litrov na 100 kilome-

Šklepetanje v srednjem stebričku na voz-
nikovi strani (6.600 km).

TTEEHHNNIIČČNNII  PPOOGGLLEEDD

Časi, ko so se motorji iz-
rabili do 100 tisoč prevože-
nih kilometrov, so davno mi-
mo. Že prvi, hitri in razmero-
ma poceni pregled - meritev
kompresije - je pokazal, da
je jedro stroja tega Peugeo-
ta v odličnem stanju. Vsi
štirje valji so pokazali visok
tlak, med valji pa ni bilo
omembe vredne razlike v
kompresiji. Sliko dopolnjuje

Meritve zavor
in vzmetenja
smo opravili
tako na servi-
su kot na test-
ni stezi AMZS
v Ljubljani.

Končni pregled
je bil drugi več-
ji obisk Dvesto-
šestice na ser-
visu. Prvega si
je prislužila po
trčenju s srno,
ko je bil nos av-
tomobila krep-
ko potolčen,
račun za popra-
vilo (dober mili-
jon tolarjev) pa
je plačala zava-
rovalnica.

Tudi blažilniki so potrebni menjave - po Pe-
ugeotovih normativih sicer še sodijo v ka-
tegorijo zadovoljivo (spredaj) oziroma do-
bro (zadaj), na AMZS pa so mojstri sveto-
vali zamenjavo, saj je amplituda nihanja
na prednji premi (zgornji graf) presegla 25
milimetrov.

Meritev kompresije je po-
kazala enakomerne vredno-
sti, izstopal je le drugi valj,
vsi pa so bili znotraj tovar-
niško določenih vrednosti.

Na merilni napravi podjetja MPI smo Peu-
geotu ob koncu supertesta namerili 98,6
KM, kar je za dobrih deset odstotkov več,
kot navaja tovarna. Tudi to je dokaz, da
motorju po 100 kilometrih nič ne manjka.

Preden smo 206 odpeljali na servis,
smo se odpravili še na tehnični pregled. Opravil ga
je brez težav, nekoliko je motila (a bila še vedno
znotraj mejnih vrednosti) le razlika v zavorni sili
med prednjima kolesoma.

Podatki, ki smo jih dobili na AMZS in na servisu, ko smo merili delovanje za-
vor in blažilnikov, se sicer razlikujejo, a ne veliko. Sklep je v obeh primerih ja-
sen. Zavore delujejo dobro, toda zavorne kolute je bilo treba zaradi obrablje-
nosti in razpok na njih (posledica pregrevanja) zamenjati. Debeli so bili le še
16,8 milimetra, torej 1,2 milimetra manj od najmanjše dovoljene debeline.
Novi merijo 20,4 milimetra.

Motor je bil kot nov. V valjih
so bile še vedno vidne sledi
fine tovarniške obdelave, z
meritvami pa smo ugotovili,
da se je njihov premer pove-
čal za 8 tisočink milimetra
(povprečje 12 meritev, do-
voljenih je 18 tisočink). To
pomeni, da ima v sebi vsaj
še 100.000 kilometrov.

Ventili so bili sicer
rahlo sajasti (pred-
vsem posledica tega,
da je nekaj zadnjih ti-
soč kilometrov 206
prevozil po mestu), si-
cer pa niso kazali zna-
kov obrabe ali poš-
kodb - enako velja tu-
di za sedeže ventilov.

meritev zmogljivosti motorja,
kjer se je izkazalo, da je moč
motorja kar opazno večja od
obljubljene. Motor je torej v
stanju, da prevozi vsaj še en-
krat toliko kilometrov.

Pričakovano smo videli
pod glavo motorja; drsna po-
vršina valjev ni bila poškodo-
vana niti prekomerno obra-
bljena; obraba je bila namreč
le tolikšna, da so se še vedno

Italija, avtocesta: od polne posode za gori-
vo do lučke za rezervo: 521 km (16.881 km).

Stikalo za vklop vseh štirih utripalk ni
osvetljeno (29.576 km).

Proti koncu supertesta se nam je zdelo, da
je sklopka pri koncu življenjske dobe. Iz-

kazalo se je, da ima v sebi življenja še
za kakih 30 tisoč kilometrov. Potisni
ležaj so na servisu preventivno zame-
njali, saj je kazal znake obrabe, za ču-
den občutek na stopalki sklopke pa je

bil kriv mehanizem samodejnega na-
stavljanja, ki smo ga zmedli s hitrim po-

puščanjem sklopke na meritvah.

videle sledi od fine obdelave
drsne površine novega valja.
Tudi meritve so pokazale, da
je obraba daleč od dovoljene
po normah koncerna PSA. Ze-
lo verjetni vzrok takšnega sta-
nja motorja je ta, da je super-
testni avtomobil le malo časa
deloval hladen in dolgo ogret
na delovno temperaturo.

Pregledali smo tudi pod-
vozje in zavore; prvo je bilo v

veliki meri obnovljeno ob po-
škodbi (prometna nesreča),
tako da je bilo ob koncu su-
pertesta skoraj novo, zavorni
koluti pa so bili zaradi svoje
za skoraj 4 milimetre stanjša-
ne debeline zreli za menjavo,
čeprav tega med normalnim
zaviranjem še nismo čutili.
Pričakovano najslabše so se
odrezali blažilniki; zadnji za
odtenek bolje kot prednji, a so

trov. Poraba olja ni bila težavna,
saj smo ga morali doliti le en-
krat.

Supertestni Peugeot 206 je
v 100 tisoč kilometrih »požrl«
dva kompleta zavornih ploščic,
ki smo jih zamenjali pri dobrih
55 in 82 tisoč kilometrih, kar se
je poznalo tudi pri zavorni raz-
dalji: ta se je namreč precej
skrajšala, s povprečno 47 na do-
brih 41 metrov.

vsekakor oboji potrebni me-
njave. Sicer pa to ni razlog za
preplah; zavorni koluti, zavor-
ne obloge, blažilniki in tekoči-
ne so potrošni material avto-
mobila, ki ga je pač za dobro
delovanje potrebno menjati.
Pomembno je le, da se v od
proizvajalca predvidenem ča-
su ne izrabijo.

Supertestna Dvestošestica
je pokazala, da pred 20 leti
sanjskih 100.000 kilometrov
za mehaniko avtomobila ne
predstavlja več nikakršne ovire.
Vzrok, da gre avtomobil v odpis,
tako vse bolj postaja človek.
Stroj je vse zanesljivejši.   

Vinko Kernc
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Napake in popravila

Redno vzdrževanje in gume

Dolivanje olja (1 liter)
Žarnica prednjega desnega žarometa
Popravilo desnega prednjega vzglavnika - popravilo v garanciji
Žarnica prednjega levega žarometa
Rele klimatske naprave (popravilo v garanciji, zamenjali so tudi koman-
de gretja in zračenja)
Merilnik količine za gorivo ne pokaže polne posode - napaka se je po ne-
kaj dneh nehala pojavljati
Zamenjava vetrobranskega stekla (kamen) - (račun je poravnala zavaro-
valnica
Žarnica prednjega desnega žarometa
Osvetlitev leve polovice sredinske konzole občasno ne dela - napaka se
je po nekaj dneh nehala pojavljati
Merilnik količine za gorivo ne pokaže polne posode - napaka se je po ne-
kaj dneh nehala pojavljati

Zamenjava vetrobranskega stekla (kamen) - (račun je poravnala zavaro-
valnica)
Zamenjava tesnila izpušne cevi
Nastavitev mehanizma kljuke zad. levih vrat - popravila na servisu niso
računali

km

11.522
28.021
30.659
34.563
37.122

48.900

65.850

69.200
81.700

83.946

92.200

97.725
97.725

Skupaj
Index 
napak:

ssttrroošškkii

1.177
1.070

0
1.070

(25.349)

0

(56.014)

1.230
0

0

(56.014)

5.900
0

1100..444477

IInnddeexx  nnaappaakk

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

77,,00

Zimske gume
Menjava na letne gume
Redni servis (30.000 km), menjava metlic brisalnikov
Menjava na zimske gume
Menjava na letne gume
Redni servis (60.000 km), menjava metlic brisalnikov, menjava
zavornih ploščic, menjava svečk
Nove letne gume
Menjava na zimske gume, menjava zavornih ploščic, menjava
metlic brisalnikov
Redni servis (90.000 km), menjava zavorne tekočine
Menjava na letne gume
Menjava zavornih kolutov

ssttrroošškkii
74.722
7.080

20.817
7.080
7.080

46.772

57.849
25.448

29.281
7.080

29.352

331122..555566

km
0
11.522
30.659
40.955
55.199
55.199

66.555
82.805

97.725
97.725
100.006

Skupaj

Napaka na motorju, menjalniku, zavorah in podvozju velja 1,5 točke; na karoseriji,
elektriki in na izpušnem sistemu pa 1 točko, če zaradi okvare avto obstane, dobi 10
točk. Indeks napak je navzgor neomejen. Pri dobrih 44 tisoč kilome-

trih je odpovedal rele klimat-
ske naprave. Signalna lučka
v gumbu za vklop je sicer go-
rela, naprava pa ni delovala.

Supertestni Peugeot je bil na
parkiriščih kar nekajkrat tar-
ča nespretnih voznikov in ko-
lesarjev. Posledice so bile na
pločevini dobro vidne.

OOCCEENNEE  VVOOZZNNIIKKOOVV

Imel bi ga, ker
je prekleto lep
avtomobil,
kar dokazuje
še sedaj, ko
tudi po štirih
letih ne potre-
buje nikakrš-

ne oblikovne posodobitve.
Imel bi ga zato, ker zaradi nje-
ga omedlevajo predvsem de-
kleta. Saj veste, kakšni prikup-
ni bi nato (dobrohotno) poma-
gal priti k sebi ... Toda raje bi
imel bolj športni S16, saj zara-
di mladosti (ali pa težke desne
noge in norega »podstrešja«,
kakor želite) neizmerno uži-
vam v pospeških in dinamično
odpeljanih ovinkih. Najpo-
skočnejšega 206 bi imel tudi
zato, ker ima že v serijski opre-
mi športen sedež, ki veliko
bolj razvaja moj razboleli hr-
bet. To je namreč najslabša
točka supertestnega 206, saj
si nikakor nisem uspel prilago-
diti vozniškega delovnega
prostora po svojih željah. 

Aljoša Mrak (testni voznik,
namestnik glavnega  urednika)

Ni mi bilo težko
sesti vanj, a tudi
užival nisem v
njem. V tem po-
gledu mi je de-
loval nekoliko
japonski, men-
da bi bilo veliko
bolje, če bi bila

njegova karoserija bolj mlado-
stne, živahne barve in če bi bila
njegova notranjost nekoliko »po-

življena« - morda le z drugim vo-
lanskim obročem (v usnju) in pre-
stavno ročico. Prav notranjost se
je najvidnejše postarala, pa ne po
svojem videzu, temveč po vidni
obrabi. Sicer pa sta navdušila ne
ravno svež, a živahen motorček in
vodljivost avtomobila. Sedim pa
ne dobro v njem. Se pravi: če že
206, potem naj bo CC!

Vinko Kernc (testni voznik,
urednik testov)

Na prvi
vtis zelo prija-
zen, za 185
cm visokega
in 100 kilo-
gramov težke-
ga voznika ze-
lo ergonomi-
čen avto, odlična višina vrat,
dobro sedim. Vozne lastnosti
so zelo predvidljive.

Mitja Gustinčič (urednik re-
vije Avtomagazin)

Všeč mi
je, ker ima
zmogljiv mo-
tor, ki pride
prav pri prehi-
tevanjih in z
veliko poto-
valno hitrost-
jo tudi na daljših razdaljah,
ker je zaradi svoje majhnosti
prav fino mestno okreten,
všeč mi je počutje za vola-
nom, sedenje, preglednost …
in všeč mi je, ker je posreče-
no oblikovan (čeprav ženska
potem nikoli ne ve, a se tipi
obračajo za njo ali za njim).

Pravzaprav imam samo dve
majhni, zelo, zelo subjektivni
pripombi. Prtljažnik je za kak
centimeter premajhen za zlo-
žljiv otroški voziček (ampak,
bog pomagaj, s svojimi 380
centimetri v dolžino tudi ne
cilja na vlogo družinskega av-
tomobila), na živce pa mi gre
tudi zelo modna sivosrebrna
barva, v katero je bil odet. Ta-
ko živahen avtomobil(ček)
prebarvati v tako puščobo …

Mojca Manfreda

Avto služi
svojemu na-
menu, saj je
primeren tako
za kratke vož-
nje kot za dol-
ge poti. Zago-
tavlja dovolj
udobja tako
vozniku kot sovozniku (vsaj
doslej se še nihče ni pritožil).
Le vzmetenje je nekoliko pre-
trdo.

Tomaž Kerin (tehnični ured-
nik revije Avtomagazin)

Peugeot
206 ima last-
nosti mladega
francoskega
mladeniča.
Ima ugledne
prednike, ki
zagotavljajo
dolgo kvalitetno življenje, po
obliki daje navdih športnosti,
ko pa si dlje z njim, postaja
glasen. Stikala za dvig stekel

ima na mestih, ko ženske pri-
čakujemo, da bomo otipale
kaj drugega. Majhna ogleda-
la, kot da ne želi videti svoje-
ga zadka in gledati v prete-
klost. Je kot francoski poljub:
nekatere prevzame takoj,
druge nikoli.      Tina Kos

Že na sa-
mih fotogra-
fijah mi je
ugajal! Ko pa
so ga fantje
iz redakcije
pridobili v
našo testno
»floto«, mi je zlezel pod kožo.
Enostavno sem se zaljubila v
njegove mehke linije. Sama
se sicer najraje vozim z last-
nim avtom, a če so mi ponu-
dili srebrnega Peugeota, se
mu nikakor nisem mogla
upreti. Za volanom sem se
počutila odlično, sprva me je
v ovinkih sicer nekoliko motil
stebriček, ki mi je malo kratil
pogled, a sem se nanj hitro
navadila. Sploh je malček od-
lično mestno vozilo, saj zanj
hitro najdeš primerno parkir-
no mesto. Hkrati pa se je od-
lično obnesel tudi na dolgih
poteh - motor je zadovoljno
predel in kilometri so kar »le-
teli«! Žal sem bila ob koncu
testa nekoliko razočarana,
ker je bil avto po sto tisoč ki-
lometrih kar »razmajan«. A
glede na vse preizkušnje, ki
jih je levček prestal, to sploh
ni čudno.

Mirjana Andrejc

Kako so spreminjali 206?
Poletje 1998
Jesen 1999
Jesen 2000
Jesen 2001
Maj 2002

predstavitev
2,0 HDI

1,6 16V (namesto 1,6)
1,4 HDI

206 SW in Break

Vpoklici na servis  
1999 
2000 
2000
2001
2001 
2001
2001

Menjava vodil za odpiranje strešnega okna 
Menjava sesalne cevi zračnega filtra 

Preverjanje nivoja olja v ročnem menjalniku 
Preverjanje tlaka v ojačevalniku servovolana 

Preverjanje regulatorja tlaka na zavorah 
Menjava paličice za merjenje nivoja olja 

Menjava stranskih varnostnih blazin

Seveda smo imeli z avtom
poleg že opisanih še nekaj majh-
nih težav. Pri 37.122 kilometrih
se je v testni knjigi pojavil zani-
miv zapis. »Tale avtomobil ima
od klimatske naprave le gumb in
kontrolno lučko,« se je zapisalo
enemu izmed testnikov. Ker se
je to zgodilo sredi poletja, smo
seveda odhiteli na servis, kjer so
ugotovili, da je odpovedal rele
kompresorja klimatske naprave.

Popravilo je bilo končano v ne-
kaj minutah. Tik pred koncem
testa se je vdala tudi izpušna cev
in 206 je postal 206 WRC, vsaj
po zvoku sodeč. Izkazalo se je,
da je popustilo kovinsko tesnilo
na stiku dveh delov izpušne ce-
vi, ne pa tudi cev sama. Ta ima
v sebi še nekaj kilometrov, če-
prav se je na zadnjem izpušnem
loncu že začelo kazati, da bo
kmalu dobil luknjo. Sicer pa

smo ob končnem pregledu opa-
zili tudi, da iz menjalnika malce
pušča olje. Treba je bilo le za-
tegniti vijake.

100.000 kilometrov, ki so jih
vozniki preživeli v avtomobilu, je
prineslo še nekaj drobnih opazk.
Občasno se je v testni knjigi po-
javil zapis o škripanju plastike v
notranjosti, kar je avto spremlja-
lo od prvega do zadnjega dne,
nekaj časa pa kazalec količine

goriva ni hotel kazati, da je poso-
da zvrhano polna, a se je kasneje
»popravil« sam od sebe.

Smola
Na žalost ni šlo tudi brez

zvite pločevine. To, da se je
vsakih nekaj mesecev na ka-
kem blatniku ali vratih pojavila
vdrtina, ki je nakazala, da se
nekdo na natrpanih parkiriščih
okoli redakcije ni znašel za vo-
lanom avtomobila in je pri tem
za tarčo izbral parkirano Dve-
stošestico, smo nekako vzeli v

zakup. Vdrtin zato nismo po-
pravljali sproti, temveč ob red-
nih servisih - in na račun zava-
rovalnice.

Zamenjali smo tudi dve ve-
trobranski stekli, obakrat zaradi
kamna, ki je priletel vanjo. Tudi
tu je stroške (56.014 tolarjev)
krila zavarovalnica, ker pa je ste-
klo lepljeno (in se mora torej le-

pilo posušiti), smo bili obakrat
kak dan ali dva brez avtomobila.

Najdlje pa smo bili brez nje-
ga lani poleti, ko so imeli na ser-
visu z njim obilico dela tudi kle-
parji in ličarji. Na Dolenjki je
namreč pred avto zatavala srna
in tudi ostro zaviranje voznika
ni pomagalo. Na srečo po trče-
nju avtomobila ni odneslo na

Zamenjana žarnica spredaj levo. Težko se zamenja zaradi po-
manjkanja prostora (34.563 km).

Ta avtomobil ima od klimatske naprave sa-
mo gumb in kontrolno lučko (44.322 km,
pokvarjen rele klimatske naprave).

Ostra zaviranja na avtoce-
stah, ki so povzročila pregre-
vanje zavor in razpokane za-
vorne kolute, so pustila tudi
sledi na platiščih. Obarvala
so se rumeno, očistiti pa se
jih je dalo le z močnimi čistili.
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Cena avtomobila

Stroški testa

Novega testnega vozila (januar 2000)
Novega testnega vozila (maj 2002)
Rabljenega vozila po 1 letu, 50.000 km
Rabljenega vozila po 2 letih, 100.000 km 
Izguba vrednosti po 1. letu:
Izguba vrednosti v 2. letu:

Obvezno zavarovanje (dve leti)

Kasko zavarovanje (dve leti)

Stanje števca:   
Porabljeno gorivo:
Povprečna poraba:
Stroški goriva: 
Stroški vzdrževanja: 
Skupni stroški po 100.000 km

2.508.650 SIT
2.937.800 SIT**

1.840.000 SIT (www.eurotax.si)
1.312.000 SIT (www.eurotax.si)

--  2277  %%
--  2211%%

151.324 SIT **
(brez doplačila za tujino)

149.192 SIT **(osnovni kasko, 
1 % odb franšiza)

100.006 km
8.358,5 litrov

8,36 l/100 km
1.541.200 SIT*

312.556 SIT
2.154.272 SIT

* Količina goriva je pomnožena s ceno neosvinčenega bencina OŠ 95 v Sloveniji na
dan 30. 04. 2002 (187 SIT/liter).
** - 1,6-litrski motor z 90 KM ni več na voljo. Cena velja za 206 XT 1,6 16V (110
KM). Polni kasko brez odbitne franšize, brez doplačil za tatvino, divjad ... (orientacij-
ska cena).

Kaj smo objavili o 206?
Predstavitev
Vozili smo
Test 206 1,4 XT
Test 206 S16
Supertest 206 1,6 XT
Test 206 Roland Garros
Supertest (20.000 km) 206 1,6 XT
Supertest (40.000 km) 206 1,6 XT
Test 206 CC
Supertest (60.000 km) 206 1,6 XT
Kratek test 206 HDI
Kratek test 206 CC 2,0 16V
Supertest (80.000 km) 206 1,6 XT
Kratek test 206 1,6 16V
Primerjalni test 206 1,4 HDI

AM 13, 1998
AM 20, 1998
AM 04, 1999
AM 11, 1999
AM 04, 2000
AM 08, 2000
AM 20, 2000
AM 02, 2001
AM 09, 2001
AM 11, 2001
AM 12, 2001
AM 21, 2001
AM 25, 2001
AM 01, 2002
AM 09, 2002

nasprotni pas, kjer je bila kolo-
na vozil (doplačilo za ABS je to-
rej prišlo še kako prav), kljub te-
mu pa so bile posledice obsež-
ne. Odtrgan pokrov motorja, ki
je uničil še prednji rob strehe,
uničen nos avtomobila skupaj s
hladilnikom in še nekaterimi
motornimi pritiklinami ... Stro-
škov popravila se je nabralo za
več kot milijon tolarjev in na za-
varovalnici so resno razmišljali
o tem, da bi avto proglasili za to-
talko. Popravilo je trajalo skoraj
dva meseca, saj na AH Vič, kjer
smo avto servisirali, niso imeli
potrebnih delov. Po prevzemu
popravljenega 206 smo opazili
tresenje volana in čudne zvoke
iz podvozja, zato je moral nazaj
na servis, kjer so popravili svoje
napake.

In preostali stroški? Porabili
smo en komplet letnih gum, ori-
ginalne (Goodyear Eagle NCT2)
so zdržale (z zimskimi prekinit-
vami) do številke 67 tisoč kilo-
metrov. Najprej so se obrabljale
zelo enakomerno, tik pred kon-
cem življenjske dobe, ko smo že
razmišljali o zamenjavi, pa se jim
je »poslabšalo« zelo na hitro, saj
so s tekalne površine odletavali
celi kosi in videti so bile, kot da

Dvestošestica se je dobro znašla tako v mestih kot tudi na daljših potepanjih.

CENE SIT
NNeekkaatteerrii  nnaaddoommeessttnnii  ddeellii
Prednji žaromet z utripalko 25.630
Prednja meglenka 13.040
Prednji odbijač 42.898
Prednja maska 11.662
Vetrobransko steklo 36.648
Znak 3.304
Prednji blatnik 18.059

CCeennee  ddooddaattnnee  oopprreemmee  
Kovinska barva 50.300
ABS 132.000
Radijski sprejemnik s CD-jem 84.700
Samodejna klimatska naprava 211.800
Dvižno strešno okno 91.000
Električni pomik stekel zadaj 30.200

206: oprema XT
Pred dvema letoma je v opremo XT sodila elektrifikacija šip in
ključavnice, deljiva zadnja klop in dve varnostni blazini. Za dopla-
čilo smo si zaželeli še ABS in ročno klimatsko napravo ter radio.
Sedaj je za doplačilo na voljo samodejna klimatska naprava.

PEUGEOT 206 1.6 XT 100.000 KM 66 kW (90 KM) ● 11,6  s ● 188  km/h ● 8,36 l/100 km

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 
4-valjni - 4-taktni - vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib
78,5 × 82,0 mm - gibna prostornina 1587 cm3 - kompresija 10,2 : 1 -  največja
moč 66 kW (90 KM) pri 5600/min - srednja hitrost bata pri največji moči 15,3
m/s - specifična moč 40,9 kW/l (56,7 KM/l) - največji navor 135 Nm pri
3000/min - ročična gred v 5 ležajih - 1 odmična gred v glavi (zobati jermen) - po
2 ventila na valj - glava iz lahke kovine - elektronski večtočkovni vbrizg in elek-
tronski vžig (Bosch MP 7.2.) - tekočinsko hlajenje 6,2 l - motorno olje 3,2 l - aku-
mulator 12V, 63 Ah - alternator 70 A - uravnavani katalizator
Prenos moči:  
motor poganja prednja kolesa - enokolutna suha sklopka - 5-stopenjski ročni me-
njalnik - prestavna razmerja I. 3,417; II. 1,950; III. 1,357; IV. 1,054; V. 0,854;
vzvratna 3,580 - prestava v diferencialu 3,770 - platišča 5,5J × 14 - gume
175/65 R 14 T, kotalni obseg 1,76 m - hitrost v V. prestavi pri 1000/min 32,8
km/h
Voz in obese:   
kombilimuzina - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija - Cx = 0,33 - spredaj
posamične obese, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator - zadaj pol-
toga prema, vzdolžna vodila, vzvojne vzmetne palice, teleskopski blažilniki - dvo-
krožne zavore, spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj bobnaste, servo, ABS,
mehanska ročna zavora na zadnja (ročica med sedežema) - volan z zobato letvi-
jo, servo, 3,2 zasuka med skrajnima točkama
Mere: 
zunanje: dolžina 3835 mm - širina 1652 mm - višina 1432 mm - medosna raz-
dalja 2440 mm - kolotek spredaj 1435 mm - zadaj 1430 mm - najmanjša razda-
lja od tal 110 mm - rajdni krog 10,2 m
notranje: dolžina (od armaturne plošče do zadnjega naslonjala) 1560 mm - širi-
na (komolci) spredaj 1380 mm, zadaj 1360 mm - višina nad sedežem spredaj
920-950 mm, zadaj 910 mm - vzdolžnica prednji sedež 820-1030 mm, zadnja
klop 810-590 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 500 mm, zadnja klop
460 mm - premer volanskega obroča 370 mm - prtljažnik (normno) 245-1130 l -
posoda za gorivo 50 l
Mase: 
prazno vozilo 1025 kg - dovoljena skupna masa 1525 kg - dovoljena masa prikolice
z zavoro 1100 kg, brez zavore 420 kg - podatka o dovoljeni obremenitvi strehe ni
Zmogljivosti (tovarna):
največja hitrost 185 km/h - pospešek 0-100 km/h 11,7 s - poraba goriva (ECE)
9,4/5,6/7,0 l/100 km (neosvinčeni bencin, OŠ 95)

GARANCIJA IN
ZAVAROVANJE
Garancija:
1 leto brez omejitve kilometrov sploš-
ne garancije, 6 let garancije za prerja-
venje
OObbvveezznnoo  zzaavvaarroovvaannjjee::  

7755..666622  SSIITT
PPoollnnoo  kkaasskkoo  zzaavvaarroovvaannjjee  bbrreezz  
ddooddaattkkoovv  ((ookkvviirrnnaa  vvrreeddnnoosstt))::  

7744..559966  SSIITT

dovolj zmogljiv motor
lega na cesti
prostornost spredaj
poraba goriva
natančen volan
cena

HVALIMO IN GRAJAMO

CENE (Peugeot Slovenija) SIT 
OSNOVNI MODEL: 2.459.000
TESTNO VOZILO:  2.937.800

položaj za volanom za voznike 
višje rasti
obvolanska ročica za 
upravljanje z radiem
namestitev stikala za 
sprednji šipi
nekaj čričkov iz plastičnih delov
voznikov sedež je ob koncu
testa nekoliko »zdelan«
nekaj časa nenatančen 
merilnik količine goriva

Majhen avto pomeni tudi malo stroškov. Tako lahko sodimo po seštevku pod črto po 100 tisoč
prevoženih kilometrih s Peugeotom 206. Priznati je treba, da bi se z vidika kakovosti mali Peu-
geot lahko izkazal tudi bolje, predvsem pri plastičnih delih v notranjosti. Končno oceno 4 so mu
prinesle predvsem majhne napake in precejšnja izguba vrednosti (48 % po dveh letih), pohvaliti
pa velja zelo zmerno porabo goriva, vsakdanjo uporabnost in predvsem še vedno zelo svež videz.

MERE

Užitek v vožnji:
Takšni avtomobili sicer niso namenjeni po srcu športnim voznikom, priznati pa je treba, da se Dvestošestica tudi v tej vlogi
dobro znajde. Moči je (ravno še) dovolj, podvozje pa dovoljuje marsikaj, tudi nadzorovano zdrsavanje zadka avtomobila, ki
lahko vozniku na usta pričara nasmešek.

jih je kdo napadel z dletom.
Vseeno je treba priznati, da

je bilo vzdrževanje Dvestošesti-
ce dokaj poceni. Skupni znesek
312.556 tolarjev za redne servi-
se in druge postavke rednega
vzdrževanja (tu ni všteta cena
popravil, ki jih je plačala zavaro-
valnica, ter cena gum),
1.541.220 tolarjev za bencin, do-
lito olje ter gume ni številka, ki
bi človeka, če jo razdelimo skozi
dve leti, spravila na kolena. Še
več, mirno lahko zapišemo, da
je ugodna.  Dušan Lukič

441 2 3 5

KONČNA OCENA

NAŠE MERITVE
(v oklepaju so meritve izvedene pri 0 km)

Vozne lastnosti
Pospeški s
0-60 km/h: (5,1) 5,1
0-80 km/h: (7,8) 7,7
00--110000  kkmm//hh:: ((1111,,77))  1111,,66
0-120 km/h: (17,5) 17,0
0-140 km/h: (26,4) 24,5
1000 m z mesta: (34,0) 33,5

((151km/h) 155 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 11,0
80-120 km/h (V.): 14,8

Največja hitrost (187) 188 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje (6,1) 6,2
največje povprečje (10,8) 10,6
sskkuuppnnoo  tteessttnnoo  ppoovvpprreeččjjee ((88,,33))  88,,3366  

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V.
50 km/h (60) 60 (59) 59 (59) 58
90 km/h (68) 70 (67) 65 (66) 64
130 km/h (74) 72 (72) 70
Prosti tek (38) 42

Natančnost merilnika hitrosti
kazalec na resnično km/h
30 29,3
50 49,2
70 68,9
90 87,6
100 97,4
130 126,9
150 146,1

Zavorna pot m
od 100 km/h: (51,2) 41,2
od 130 km/h: 69,4

Okoliščine meritev
T = 5 °C
p = 1018 mbar
rel. vl. = 47 %
Stanje klilometrskega števca:
98.507 km
Gume: Goodyear Eagle NCT 2

Napake med testom
- rele klimatske naprave
- tesnilo izpušne cevi
- osvetlitev sredinske konzole
- merilnik količine goriva

Dodatna oprema:
ABS: 132.000 SIT
Samodejna klimatska naprava: 211.800 SIT
Radio s CD: 84.400 SIT
Kovinska barva: 50.300 SIT
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