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Njegova stvaritev razburja pred-
vsem z obliko. Ta je povsem

samosvoja v poslovnem razredu
vozil in kot taka močno odstopa
od začrtanih smernic, ki jih že ne-
kaj let podajajo nemški Audi A6,
BMW 5 in Mercedes-Benz E. 

Francozi na glas priznavajo,
da Nemcem na področju tehni-

ke ne morejo blizu. Slednji naj bi
bili vedno en korak pred vsemi
drugimi, med katere se očitno
šteje tudi Renault. Ravno zato so
se odločili, da ne bodo le slepo
sledili nemškim zapovedim, tem-
več bodo odjadrali v povsem no-
ve in še neraziskane vode. Neka-
teri se bodo v tem trenutku zago-

tovo spomnili negotovih začet-
kov Espaca, Scenica in Kangoo-
ja. Vsi trije so odkrivali nove trž-
ne niše in končno tudi uspeli.
Kasneje so jim po poti uspeha
mnogi sledili. Ali bo Renaultu
ponovno uspelo? Stave so visoke
in tveganje tudi. Bo dobil svoje
privržence ali pa bo morda zara-

di preveč izrazite drugačnosti
utonil v morju dolgočasnih, neiz-
stopajočih, a vseeno odličnih li-
muzin?

Vel Satis želi biti limuzina po-
slovnega razreda. Da upravičeno
sodi v omenjeni avtomobilski raz-
red, je razvidno iz visoke stopnje
splošnega udobja, velikega števila

36 8/2002

V E L I K I  T E S T  -  R E N A U L T  V E L  S A T I S  3 . 0  V 6  d C i P R O A C T I V E        P R I V I L E G E

Si želite biti drugačni od drugih? Vam je dovolj dolgočasnih limuzin poslovnega oziroma višjega raz-
reda? Želite izstopati iz meglenega povprečja? Želite nekaj, česar drugi nimajo? Za vse, ki ste na ta
vprašanja odgovorili pritrdilno, je Renault pripravil dober odgovor - Vel Satis.

Lega in vodljivost Vel Sa-
tisa sta v razrednem vr-
hu. Nagibanje karoserije
je zaradi visoke gradnje
malo večje kot pri 
konkurenci.

kvadratnih metrov usnja in žlaht-
nega »lesa« v kabini. Hkrati pa so
želeli z Vel Satisom Renaultovci
ponuditi nekaj več kot »le« udob-
je in žlahtnost limuzine. Zato so
ubrali povsem samosvojo obliko-
valsko smer. Avtomobil zaradi
mogočne pojave na cesti nastopa
prepričljivo in kot takšen obrne
marsikatero glavo ter odpre mar-
sikatera usta še tako avtomobil-
sko necepljenih posameznikov.
Glavna vloga na cesti vam je torej
zagotovljena.

Petvratna zasnova karoserije
ga uvršča med kombilimuzine, a
hkrati bi ga lahko, zaradi močno
nazaj potegnjene strehe, uvrstili
tudi med kombije. Tu je še moč-
no privzdignjena karoserija, ki od
razrednega povprečja odstopa za
opaznih 13 centimetrov. Pred-
nost, ki se občuti predvsem v no-
tranjosti, saj bodo tam več kot do-
volj prostora našli tudi visokoras-
li. Kabina je tudi sicer skoraj dvo-
ransko prostorna. Širinskih centi-
metrov je v izobilju tako spredaj

kot zadaj. Enako je tudi z vzdolž-
nimi centimetri, saj na zadnji klo-
pi tudi ob povsem nazaj pomak-
njenih prednjih sedežih oziroma
»foteljih« ne zmanjka prostora za
kolena potnikov. Ko smo že rav-
no pri »foteljih«, naj omenimo še
njuno zmožnost »lomljenja« na-
slonov, pri čemer se zgornja dela
glede na spodnja prilagajata v ši-
rokem območju 30 kotnih sto-
pinj. Vendar pozor. Če zgornji
del nagnete povsem naprej, po-
stane usločenost naslona odloč-

no prevelika in nesprejemljiva za
vsako hrbtenico, pa naj bo ta še
tako gibčna. Torej je v praksi de-
jansko uporabnih le prvih 10 do
15 stopinj. Res pa je tudi, da v
tem razredu veliko štejejo detajli
in Vel Satis jih je prepoln. Tako
imata fotelja še dodatno pred-
nost. Ko zgornji del naslona po-
maknete povsem nazaj, se izkaže,
da odpade potreba po nastavljivi
ledveni opori, saj postane že sa-
ma izbočenost sedeža zadostna,
da se razbremeni ledveni predelF
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Kakovostni materiali in izdelava ter ogromna količina usnja s ščepcem imitaci-
je lesa pustijo pri uporabnikih dober vtis.

Samodejna elektronsko krmiljena mehanska za-
vora je le delno samodejna. Med postanki na se-
maforju jo je treba ročno »zategniti«. Sprosti se
ob prvem pritisku na plin.

... opaz en?... opaz en?

Tudi na zadnje potnike niso
pozabili. Ločen ventilator
skrbi za dovod svežega zra-
ka tudi na zadnji klopi.

Biti ...Biti ...



8/2002 3938 8/2002

sitar dunlop

hrbtenice. Renault je pri prednjih
sedežih uporabil še eno cvetko:
integrirane varnostne pasove. Ta-
ko je prednji pas vedno na dosegu
roke in ne glede na položaj sede-
ža ter velikost prednjega potnika
vedno pravilno nameščen na ra-
menih.

Položaj za volanom je odli-
čen, saj je izdatno nastavljiv po
višini in dosegu. Podobno velja
tudi za voznikov sedež, ki se mu
ob pomoči elektrike poleg že
omenjene prilagodljivosti lahko
nastavljata tudi višina in naklon
sedalnega dela. 

Renaultovi inženirji so se do-
mislili še ene uporabne in zelo lič-
no izdelane rešitve. Pod sovozni-
kovo okrasno letvico iz »lesa« so
skrili dve držali za pločevinke in
zelo priročen predalček. Ravno
tako dobrodošli so tudi ogromen
in osvetljen predal med prednji-
ma sedežema ter pod vsemi štiri-
mi sedeži nameščeni uporabni

predali, ki sicer niso pretirano
globoki, a lahko vanje kljub temu
odložite zemljevide in druge
(A4) papirje.

Kaj pa vožnja? Tu se pokaže
prva opaznejša, a kljub temu ne
pretirano moteča lastnost Vel Sa-
tisa. Požiranje dolgih valov in
manjših cestnih prečnih grbin je
suvereno in nadvse udobno. Na
žalost pa še vedno nekoliko zmoti

neprijetno stresanje podvozja pri
vožnji prek večjih kratkih nerav-
nin. Podobno se vam godi tudi
pri vožnji prek udarnih lukenj,
kjer je prenašanje udarcev in stre-
sanje karoserije še bolj občutno.
Nekoliko mehkejše podvozje, po-
večana masa in samosvoja (beri:
visoka) gradnja karoserije zahte-
vajo na zavitih cestah še en da-
vek. Tam se veliki Renault zaradi

višjega težišča v primerjavi s kon-
kurenco bolj nagiba in tudi pod-
krmarjenje je prisotno. Kako ne
bi bilo, saj na prednji osi »sedi«
dobra tona vozila (natančneje
1085 kg), medtem ko je na zadnji
osi »le« 650 kilogramov celotne
lastne mase vozila.

V primeru podkrmarjenja
vam priskoči na pomoč zelo učin-
kovit sistem ESP, ki deluje z rav-

no pravšnjo mero vmešavanja v
vožnjo naravnost odlično. Nekoli-
ko moteča je le postavitev stikala
za izklop ESP-ja, ki je nameščen
na spodnji del armaturne plošče
desno ob volanski drog, kjer je
skrit za volanski obroč. 

Prišli smo do morda največje
pomanjkljivosti Vel Satisa, ki pa
le ni tako zelo moteča, da ne bi
nikoli več želeli sesti za njegov vo-

lan. Beseda teče o samodejnem
menjalniku Proactive. Njegov sa-
modejni način delovanja je za
preganjanje po zavitih podežel-
skih cestah premalo dodelan.
Najbolj moti nenehno pretikanje
med prestavami in vklapljanje ter
izklapljanje premostitvene sklop-
ke hidravlične sklopke samodej-
nega menjalnika. Potniki bi naj-
brž »požrli« tudi vso odvečno pre-
tikanje, če ga le ne bi spremljali
številni sunki iz pogonskega sklo-
pa, ki naredijo vožnjo manj udo-
bno, kot se spodobi za ta razred
avtomobilov. Sunke zaradi odveč-
nega pretikanja lahko v zelo veliki
meri odpravite s preprostim vklo-
pom ročnega načina izbiranja
prestav, pri čemer menjalnik
kljub varovalnemu samodejnemu
pretikanju in zadrževanju prestav
vozniku še vedno dopušča dovolj
oblasti nad pogonskim sklopom.

Trilitrski turbodizel je največ-
ji Renaultov tovrstni agregat in je

Renault računa na približno 300.000 po-
slovnežev z željo, postati opažen na cesti.

Vel Satis je lahko na svoji poti zelo hiter. Za zanesljivo ustavljanje mu služijo
učinkovite štirikrat kolutne zavore. Zavorna pot od 100 km na uro znaša le
37,6 metra. Občutek na stopalki zavore je odličen.

Prilagodljivost podpore ramen na pred-
njih »foteljih« je dobrodošla. Pri povsem
»zlomljenem« naslonu zagotovo ni hrbte-
nice, ki bi se dobro počutila.

V sredinski opori na zadnji klopi
najdemo dodaten predal in držala
za pijačo. Zavesice proti soncu so
dobrodošle.

Držali za pijačo in majhen predalček so do-
miselno skriti za »leseno« letvico na sovoz-
nikovi strani armaturne plošče. Spodnji
predal je dovolj bogatih izmer in hlajen.

Tudi Vel Satis premore Renaultovo 
kartico - gumb
Start/Stop za 
zagon in ustavitev
motorja

Stikalo sistema za
pomoč pri parkiranju

Stikali za uporabo
zvokovnih sporočil

Stikalo sistema ESP

Zvočnik, iz katerega prihaja
angleško govoreči ženski glas

Novost: glasovno opozarjanje
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RENAULT VEL SATIS 3.0 V6 dCi PROACTIVE PRIVILEGE 130 kW (177 KM) 11,0 s 212 km/h 12,9  l/100 km

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-60 km/h: 5,0
0-80 km/h: 7,7
00--110000  kkmm//hh:: 1111,,00
0-120 km/h: 15,3
0-140 km/h: 21,4
0-160 km/h: 30,0
1000 m z mesta: 32,7

(164 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 7,4
80-120 km/h (V.): 10,6

Največja hitrost 212 km/h
(položaj prestavne ročice D)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 10,5
največje povprečje 15,2
sskkuuppnnoo  tteessttnnoo  ppoovvpprreeččjjee 1122,,99

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. D
50 km/h 56 54 54
90 km/h 62 61 60
130 km/h 64 64
Prosti tek 38

Natančnost merilnika hitrosti
kazalec na resnično km/h
30 28,3
50 47,3
70 66,2
90 84,9
100 94,8
130 123,6
150 147,6

Zavorna pot m
od 130 km/h: 65,0
od 100 km/h: 37,6

Okoliščine meritev
T = 10 °C
p = 1013 mbar
rel. vl. = 63 %
Stanje števca: 3736 km
Gume: Michelin Pilot Primacy XSE

Napake med testom
- brez napak

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 
6-valjni - 4-taktni - V-66° - dizelski z neposrednim vbrizgom - nameščen spredaj
prečno - vrtina in gib 87,5 × 82,0 mm - gibna prostornina 2958 cm3 - kompresija
18,5 : 1 -  največja moč 130 kW (177 KM) pri 4400/min - srednja hitrost bata pri
največji moči 12,0 m/s - specifična moč 43,9 kW/l (59,8 KM/l) - največji navor
350 Nm pri 1800/min - ročična gred v 4 ležajih - 2×2 odmični gredi v glavi (zob-
niški prenos/zobati jermen) - po 4 ventili na valj - blok in glava iz lahke kovine -
vbrizg goriva po sistemu skupnega voda - turbinski polnilnik na izpušne pline,
nadtlak polnilnega zraka 0,98 - 2,10 bar - hladilnik polnilnega zraka - tekočinsko
hlajenje 7,5 l - motorno olje 7,65 l - akumulator 12V, 65 Ah - alternator 150 A -
oksidacijski katalizator
Prenos moči:  
motor poganja prednja kolesa - hidravlična sklopka - 5-stopenjski samodejni me-
njalnik, položaji prestavne ročice P-R-N-D-M-(+/-) - prestavna razmerja I. 4,690; II.
2,940; III. 1,920; IV. 1,300; V. 0,950; vzvratna 1,350 - prestava v diferencialu
2,440 - platišča 7J × 17 - gume 225/55 R 17 W, kotalni obseg 2,05 m - hitrost v
V. prestavi pri 1000/min 53,0 km/h
Voz in obese:   
kombilimuzina - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija - Cx = 0,335 - spredaj
posamične obese, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator - zadaj po-
samične obese, prečna vodila, vzdolžna vodila, vijačne vzmeti, teleskopski blažil-
niki, stabilizator - dvokrožne zavore, spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj ko-
lutne, servo, ABS, EBD, EBA, elektronsko krmiljena samodejna mehanska zavo-
ra na zadnja kolesa (stikalo na armaturni plošči levo ob volanu) - volan z zobato
letvijo, servo, 3,3 zasuka med skrajnima točkama
Mere: 
zunanje: : dolžina 4860 mm - širina 1860 mm - višina 1577 mm - medosna raz-
dalja 2840 mm - kolotek spredaj 1575 mm - zadaj 1550 mm - najmanjša razda-
lja od tal 120 mm - rajdni krog 12,0 m
notranje: dolžina (od armaturne plošče do zadnjega naslonjala) 1730 mm - širi-
na (komolci) spredaj 1580 mm, zadaj 1550 mm - višina nad sedežem spredaj
930-990 mm, zadaj 950 mm - vzdolžnica prednji sedež 870-1100 mm, zadnja
klop 930-690 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 500 mm, zadnja klop
480 mm - premer volanskega obroča 380 mm - prtljažnik (normno) 460 l - poso-
da za gorivo 80 l
Mase: 
prazno vozilo 1735 kg - dovoljena skupna masa 2320 kg - dovoljena masa prikolice
z zavoro 1600 kg, brez zavore 750 kg - dovoljena obremenitev strehe 80 kg
Zmogljivosti (tovarna):
največja hitrost 210 km/h - pospešek 0-100 km/h 10,5 s - poraba goriva (ECE)
12,0/6,8/8,7 l/100 km (plinsko olje)

GARANCIJA IN
ZAVAROVANJE
Garancija:
22  lleettii  bbrreezz  oommeejjiittvvee  kkiilloommeettrroovv  sspplloošš--
nnee  ggaarraanncciijjee,,  33  lleettaa  zzaa  llaakk,,  1122  lleett  zzaa
pprreerrjjaavveennjjee
OObbvveezznnoo  zzaavvaarroovvaannjjee::  

117766..550000  SSIITT
PPoollnnoo  kkaasskkoo  zzaavvaarroovvaannjjee  bbrreezz  
ddooddaattkkoovv  ((ookkvviirrnnaa  vvrreeddnnoosstt))::  

228800..000000  SSIITT
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OCENE: RENAULT VEL SATIS 3.0 V6 dCi PROACTIVE PRIVILEGE
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Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Poglavitna odlika Vel Satisa opravlja svoje poslanstvo do potankosti. Natančnost iz-
delave je v razrednem vrhu.
Vel Satis očara z udobno in zelo prostorno kabino. Izbor materialov je kakovosten, kot
je tudi izdelava. Smisel za detajle je pripeljan do vrhunca.
Zagotovo največja pomanjkljivost je samodejni menjalnik. Njegova samodejnost je na
zavitih cestah zaradi vklapljanja premostitvene sklopke, ki povzroča sunke, moteča.
Zaradi samosvoje (beri: visoke) gradnje je občutljivost na veter zelo prisotna. Lega in
vodljivost sta za spredaj gnan avtomobil zelo dobri. Volan je dobro povratno odziven.
Največji hišni turbodizel je sicer dovolj prožen, a premore konkurenca več navora.
Končna hitrost je dovolj velika, da so posledično lahko tudi hitrostna povprečja visoka.
Renault je z Laguno dokazal, da zna narediti varen avtomobil. Vsi varnostni elementi
v Vel Satisu svoje delo med vožnjo dobro opravljajo. ESP je del serijske opreme.
Poraba goriva trilitrskega agregata V6 kljub dizelski naravi ne more in tudi ni ugodna, je pa
glede na zmogljivosti povsem sprejemljiva. Garancijska zagotovila niso ravno blesteča.
Vel Satis je oceno 5 ujel za zadnjo točko. Kljub temu je Renaultova zastavonoša dosto-
jen primerek poslovnega razreda, ki bo svoje uporabnike razvajal z udobjem, dovolj pro-
žnim turbodizelskim agregatom V6, ki je povsem sprejemljivo žejen. Na cesti so obrnje-
ne glave in osuplo strmeči pogledi zagotovljeni. Vel Satis predstavlja dober nakup.

OCENA

Kriterij ocenjevanja ((ŠŠtt..  ttooččkk  ==  oocceennaa)) :0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

vzbujanje pozornosti
splošno udobje
motor
zavore
delovanje sistema ESP
lega in vodljivost
opremljenost

HVALIMO IN GRAJAMO

CENE (Revoz) SIT 
OSNOVNI MODEL: 8.960.000
TESTNO VOZILO:  9.688.600 vse mere so v mm

vzbujanje pozornosti
požiranje kratkih grbin
samodejnost menjalnika na
zavitih cestah in klancih
»enoopravilni« večopravilni
zaslon v merilnikih551 2 3 4

CENE SIT
DDooddaattnnaa  oopprreemmaa
kovinska barva 135.000
Radio s CD strežnikom za 6 CD 122.800
Usnjeno oblazinjenje 470.800
Dvižna streha/električna 234.600
Alarmna naprava 51.984
Lahka platišča 18˝ (Villa d'Este) 124.600

NNeekkaatteerrii  nnaaddoommeessttnnii  ddeellii
Prednji žaromet z utripalko 63.074
Prednja meglenka 16.895
Prednji odbijač 81.644
Prednja maska (levi in desni del)  2 × 25.987
Vetrobransko steklo 82.186
Znak 9.884
Zadnji odbijač 79.271
Zunanje ogledalo 34.153
Lahko platišče (7J × 17) 38.063

Primerjalna tabela konkurence
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)

Renault Vel Satis 

3.0 V6 dCi Privilege

6-valjni - V-66°

2958

130/177 pri 4400

350 pri 1800

4860 × 1860 × 1577

210

10,5

12,0/6,8/8,7

8.960.000

Audi A6 2.5 TDI 

Quattro Tiptronic

6-valjni - V-90°

2496

132/180 pri 4000

370 pri 1500

4796 ×1810 ×1453

219

9,8

12,9/6,6/8,9

9.407.756

Mercedes-Benz

E 270 CDI 

5-valjni - vrstni

2685

130/177 pri 4200

400 pri 1800

4818 × 1822 × 1452

232

9,3

6,8**

10.159.900

Volvo 

S80 D5

5-valjni - vrstni

2401

120/163 pri 4000

340 pri 1750

4822 × 1832 × 1434

210

10,2

7,8**

8.598.791

**  - povprečna poraba po normah ECE 

Iz oči v oči

bil razvit v sodelovanju z japon-
skim Isuzujem. Šest valjev je pod
dokaj neobičajnim kotom 66 sto-
pinj postavljenih v obliki črke V.
Ta kot naj bi v prvi vrsti zagotav-
ljal kompaktno zgradbo. Poslužu-
je se tudi moderne štiriventilske
tehnike, turbine, neposrednega
vbrizga goriva prek skupnega vo-
da in vmesnega hladilnika (inter-
coolerja). Žeja je za 1,7-tonski av-
tomobil, za napajanje 130 kilova-
tov (177 konjev) trilitrskega agre-
gata, ki »galopirajo« skozi samo-
dejni menjalnik, tudi primerno vi-

Odpiranje po-
krova prtljažni-
ka je podprto z
elektromotor-
jem. Za mehko
zapiranje po-
skrbi ravno ta-
ko (glasen)
elektromotor.

Povprečni prtljažnik je sicer možno pove-
čati s podiranjem naslona zadnje klopi, a
je dobljena površina usločena in manj upo-
rabna, kot bi lahko bila. Nakladalni rob je
z bogatimi 750 mm postavljen visoko.

Ogromen in osvetljen predal med
prednjima sedežema je le eden od
mnogih odlagalnih predalov in žepov,
ki jih premore Vel Satisova kabina.
Na žalost ga ni možno zakleniti.

Za obliko je treba imeti »jajca«. Nekateri
pač le žalostno zmajajo z glavo, drugi kar
naravnost povedo, da je Vel Satis grd. Am-
pak meni se zdi lep. Nič me ne bi motilo,
če bi stal na domačem dvorišču. Je pa
res, da so mi všeč vsi »nenavadni« avto-
mobili. Poleg tega je izredno udoben,
predvsem sedeži, zamerim pa mu veliko
porabo in nadležen potovalni računalnik.

Dušan Lukič

Načelno mi Renaulti ne dvigujejo vsebnosti adrenali-
na in udobne limuzine niso moj tip avtomobila. Am-
pak Vel Satis je izjema; zelo sem bil navdušen nad
voznostjo, vodljivostjo in splošnim počutjem v njem,
motor je dobro povprečje, menjalnik pa je (žal) bolj
slabo povprečje. Vseeno: zaradi drzne, vpadljive zu-
nanjosti in zaradi samega imidža utegne zares najti
tiste značilne kupce - arhitekte, odvetnike, zdravnike.
In še koga, ki prej o takšnem avtomobilu ni niti raz-
mišljal. Vinko Kernc

soka. Pod deset litrov na 100 pre-
voženih kilometrov lahko pade le
ob izrazito varčni vožnji. V pri-
meru povečanega in nadvse pri-
jetnega izvabljanja bogate zaloge
konjičev in njutonmetrov lahko
naraste tudi prek 15 litrov na 100
kilometrov. Ob dinamični vožnji
brez pretiravanj pa računajte na
okoli 13-litrsko porabo nafte za
vsakih 100 kilometrov poti.

V Vel Satisu zmotijo tudi ne-
katere slabo premišljene rešitve.
Tako se na večopravilnem prika-
zovalniku v merilnikih izpisuje
več pomembnih podatkov. Do tu
vse lepo in prav. Težava nastane,
ko mora en zaslon prikazovati
več podatkov hkrati. Takrat neka-
teri podatki preprosto podležejo
prednosti drugih. Kateri se izpi-
sujejo kdaj, je težko (če sploh)

določljivo, saj v času testa nismo
uspeli ugotoviti, po kakšnem si-
stemu (če ta obstaja) se Vel Satis
odloča prikazovati posamezna
opozorila. Je pa res, da je Renault
uporabil še eno novost: glasovno

opozarjanje. Na desni strani vo-
lanskega droga najdete zbor sti-
kal (stikalo za sistem ESP, stikalo
sistema za pomoč pri parkira-
nju), kjer najdemo eno stikalo za
popoln izklop zvokovnega infor-
miranja in drugega za priklic opo-
zoril oziroma sporočil. Pod temi
stikali se nahaja tudi zvočnik, iz
katerega prihaja ženski glas, ki
govori (hvala, Renault) angleško.

Pri Renaultu pričakujejo, da
jim bo uspelo v življenjskem ciklu

Vel Satisa najti okoli 300.000 po-
sebnežev, ki želijo izstopiti iz me-
gle povprečja. Ali jim bo to uspe-
lo ali ne, je težko napovedati.
Navsezadnje je avtomobil pred-
stavnik tistih izdelkov, ki strogo

loči opazovalce na dva tabora - za
in proti. Ali vam je všeč na prvi
pogled ali pa vam ne bo nikoli.
Drugače preprosto ne gre. Vel Sa-
tis ne dopušča neopredeljenosti.
Je preprosto preveč drugačen, sa-
mosvoj, v svojem svetu, name-
njen izbranemu krogu posebne-
žev, ki bodo z njim zagotovo ures-
ničili svojo željo, postati opažen
med poplavo sivih miši.

Peter Humar

Glavna vloga na cesti je zagotovljena.


