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Seatova Ibiza je že več kot deset let, čeprav je dolgo bolehala 
zaradi premalo pogoste zamenjave modelov, prodajno zelo 
uspešen avto. Toda šele zadnji dve generaciji sledita sodobnim 
trendom življenjske dobe modela.

I Seat Ibiza 1.4 16V Sport
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vali brez težav, za osnovne 
družinske potrebe pa bo dovolj tudi prostora 
za prtljago. Ker gre za petvratno različico 
Ibize (o prvih vtisih z vožnjo s trivratno 
različico lahko preberete na strani 26), je 
dostop na zadnje sedeže dovolj preprost 
(izrez vrat bi sicer lahko bil nekoliko daljši, 
možnost mazanja hlač pa tako manjša), na 
njih pa je dovolj prostora tudi za tiste, ki so 
malce širši v pasu. Ibiza je uradno sicer pet-
sedežnik, vendar prostora za petega potnika 
na sredini njene zadnje (po tretjini do ravne-
ga prtljažnega dna zložljive) klopi ni. Poleg 
tega so zaklopi za vzvratni pas nameščeni 
nad sedež (in ne v višini sedalnega dela), 
zato je pripenjanje srednjega potnika (pa 
tudi otroškega sedeža) neudobno.

Spredaj je tovrstnih pripomb precej manj. 
Sedeži so med najbolj udobnimi v razredu, 
(doplačilni) sredinski naslon za roke je 
višinsko nastavljiv, in ker je voznikov sedež 
nastavljiv po višini (enako velja za sovozni-
kovega), volan pa po višini in globini, tudi 
udobnega položaja za volanom ni težko 
najti, in sicer ne glede na višino voznika. 

Prostora za drobnarije je na pretek – manj 
pa smo bili zadovoljni s predalom pred 
sovoznikom. Ta je tako majhen, da vanj 
komajda pospravite vso papirologijo, ki sodi 
k avtomobilu – od navodil za uporabo do 
servisne knjižice. Testna Ibiza je imela (ob 
siceršnji opremi Sport) doplačilni paket 

opreme Sport design, v katerega spa-
dajo (že omenjeno) sredinsko naslo-
njalo za roke spredaj, svetlejši zgornji 
del armaturne plošče ter dodatno 
zatemnjena stekla (in še nekaj pre-
dalčkov za drobnarije). Dobrih 300 
evrov stane tak paket in izplača se 
že zato, ker je s svetlejšo armaturno 
ploščo Ibizina notranjost mnogo pri-
jaznejša, s temnimi stekli pa znotraj 
hladnejša. 

Na seznamu dodatne opreme 
so bili še (močno preveč zapleten) 
sistem Bluetooth za povezavo 
z mobilnikom in prostoročno 
telefoniranje, USB-priključek za 
avdiosistem, 17-plačna platišča in 
samodejna namesto ročne klima-
tizacije. USB in Bluetooth (slabih 
400 evrov) bosta prišla zelo 
prav, enako velja za samodejno 
klimo (350 evrov), 17-palčnim 
platiščem pa se lahko mirno 
odpoveste − prihranili boste 
200 evrov (in še vsaj toliko ob 
vsakokratnem nakupu novih 
gum) − in si namesto njih pri-
voščite (recimo) tehnični paket 
(ki vključuje sistem za pomoč 
pri parkiranju, tipalo za dež 
in samodejno zatemnjevanje 
notranjega ogledala). V vsa-

kem primeru boste morali doplačati 400 
evrov za stabilnostni sistem ESP, Seat oziro-
ma njihovega zastopnika pa je lahko sram, 
da ta ne spada že v serijsko opremo. 

Ergonomija v notranjosti je seveda takšna, 
kot bi jo od avtomobila tega koncerna 
pričakovali. Zanimivo je, da so se Seatovi 
oblikovalci odločili komande radia namestiti 
na dodatno obvolansko ročico levo od vola-
na, in ne na volan (kot je v koncernu sicer 
v navadi). To ni bila najboljša odločitev in 
tudi radijski sprejemnik je prezapleten za 
uporabo. V dobro pa lahko Ibizi štejemo, da 
je telefon (Bluetooth) mogoče upravljati z 
glasovnimi ukazi.

Nekaj novega je tudi Ibizina zunanja 
oblika, zlasti glede na modele, ki jih je Seat 

I Seat Ibiza 1.4 16V Sport
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 Prva generacija je bila na trgu skoraj devet 
let, druga (z manjšo pomladitvijo vmes) 
skoraj deset, šele tretja, dosedanja generacija 
je imela normalno, pet do šest let dolgo 
življenjsko dobo. Na trg je prišla sredi leta 
2002, poslavlja pa se sredi leta 2008 (vmes 
so jo leta 2006 rahlo prenovili). Prodajala 
se je dobro in Seat držala nad vodo. 
Nasledstvo, ki ga je tako zapustila novi Ibizi, 
zato ni kar tako. A pri Seatu so se potrudili 
in nova Ibiza je dovolj dobra (kar seveda 
nikoli ni garancija, da se bo avto tudi dobro 
prodajal), da to poslanstvo nadaljuje.

Nova Ibiza je nastala na platformi, ki ima 
v koncernu VW oznako A0 – to pomeni, 

da bo prihajajoči novi VW Polo nastal na 
osnovi te Ibize, in ne nasprotno, kot je bilo 
v navadi pri prejšnjih dveh generacijah. In 
ker sta ti dve nastali na raztegnjeni Polovi 
osnovi, nova pa bo imela pravzaprav enako 
medosno razdaljo, kot jo A0 predvideva za 
novega Pola, je prirastek pri medosni raz-
dalji v primerjavi s predhodnico majhen, le 
slab centimeter, čeprav je avto v dolžino zra-
sel za deset centimetrov. Oboje skupaj pome-
ni, da v notranjosti ni veliko več prostora kot 
doslej, precej večji pa je prtljažnik. Vendar 
da ne bo pomote: glede na zunanjo dolžino 
je Ibiza znotraj še vedno dovolj prostorna in 
dva odrasla ter dva otroka bodo v njej poto-

Test

Aljoša Mrak

 Najprej me je presenetilo, da je v živo videti 
veliko lepše kot na fotografijah. Sveža in pre-
poznavna (Seatova) oblika s ščepcem agre-
sivnih potez, ki pritegnejo. Manj navdušenja 
je bilo nad nekaterimi materiali v notranjosti 
in nad 1,4-litrskim bencinskim motorjem. Že 
dolgo se mi ni zgodilo, da bi mi pri vožnji iz 
garaže (klančina!) skorajda dvakrat ugasnil. 
V spodnjem območju vrtljajev je zelo lenoben, 
v zgornjem pa je bolj suveren, a hkrati glasen. 
Bi pa še pohvalil položaj za volanom, menjal-
nik in solidno podvozje (dobre gume!). 
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 “Novi oblikovalski 
filozofiji 
pravijo 

arrow design.” 

 “Prihajajoči novi VW Polo 
bo nastal na osnovi te Ibize.” 



poslal na trg v zadnjih 
letih. Novi oblikovalski filozofiji pravijo 
arrow design, torej povzemajo obliko po 
potezah puščice. Na bokih sta ostri, očitni 
gubi, vogali maske in luči so športno ostri, 
poteze strehe so rahlo kupejevske. Le zadnje 
luči nekako niso najbolj posrečene; so pre-
malo izrazite, ko jih primerjamo s preostan-
kom avtomobila.

Precej športna oblika in oprema Sport z 
dodatnim paketom Sport design namigujeta, 
da je ta Ibiza športna, vendar to ni − sploh 
kar se tiče motorja in menjalnika. Tudi 
podvozje, čeprav je dovolj dobro za dina-
mične voznike, ni športno. In tako je tudi 
prav. Ibiza bo namreč služila kot družinski 
avtomobil, ne kot sredstvo za sproščanje 

adrenalina (tisti, ki si želite 
bolj športne, počakajte na FR 
in Cupro), zato je dejstvo, da 

podvozje dobro blaži večino neravnin (razen 
res ostrih, prečnih, ob katere udarita obe 
kolesi posamezne preme naenkrat), lahko le 
pohvalno. In to, da je volanski mehanizem, 
čeprav je podprt z električnim servoojače-
valnikom, dovolj natančen (in nudi dovolj 
povratnih informacij), je tudi lepo. A vseeno: 
ta Ibiza ni in noče biti športna (le videti je 
takšna). Tudi z motorjem in menjalnikom 
ne. 1,4-litrski štirivaljnik zmore umirjenih 63 
kilovatov oziroma 85 'konjev' − kar je dovolj 
za vsakdanjo uporabo − in nič več kot to, 
zlasti ker je v najnižjih območjih delovanja 
malce zaspan. Mirno deluje od tisočaka in 

pol vrtljajev naprej, najbolje pa se počuti 
med dvema in štirimi. In ker je menjalnik le 
petstopenjski, je lahko vrtljajev pri avtoce-
stnih hitrostih hitro več, kot bi bilo za ušesa 
in porabo goriva lepo. Zato se ne čudimo 
niti povprečni porabi: okoli osmih litrov se je 
vrtela, po mestu tudi več, na res umirjenih, 
daljših vožnjah pa je  bila manjša za do dva 
litra. Toda zelo varčna ta Ibiza ni. Za kaj 
takega bi bilo pač treba poseči po dizlu (in 
trpeti njegov hrup).

Po izkušnjah lahko sodimo, da je tehnično 
za Ibizo najboljša izbira 1,6-litrski motor – 
a ta je za dobrih 800 evrov dražji (pri porabi 
ni dosti razlike). Če vam denarnica dopušča, 
ne oklevajte. Preostanek Ibize je namreč 
zelo dober. 
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NAŠE MERITVE
T = 28 °C / p = 1.310 mbar / rel. vl. = 19 % / Gume: Dunlop Sport Maxx 
215/40/R 17 V /  Stanje kilometrskega števca: 1.250 km
Vozne lastnosti
Pospeški s
0–100 km/h: 13,3
402 m z mesta: 18,5
 (123 km/h)
1.000 m z mesta:  34,6
 (151 km/h)

Prožnost s
50–90 km/h (IV.): 17,4
80–120 km/h (V.): 32,0

Največja hitrost 175 km/h
 (V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje  6,1
največje povprečje 11,2
skupno testno povprečje 7,9

Trušč v notranjosti  dB
Prestava III. IV. V.
50 km/h 60 58 57 
90 km/h 62 60 59
130 km/h  70 68
Prosti tek  38

Zavorna pot  m
od 130 km/h: 63,0
od 100 km/h: 36,3
 (AM meja 41 m)

Napake med testom
brez napak

UŽITEK V VOŽNJI:

        
Ibiza (kljub dvojni oznaki Sport) ni športnik, 
je pa avto, ki zna nuditi nekaj užitka v vožnji, 
predvsem na račun dovolj natančnega volana in 
dinamičnega podvozja.

Po memb nej ša se rij ska opre ma: voznikova in sovoznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini za prsni koš in 
glavo – ABS – ISOFIX – servo volan – klimatska naprava – električni pomik šip spredaj in zadaj – električno nastavljivi 
in ogrevani vzvratni ogledali – radio s CD-predvajalnikom, MP3-predvajalnikom in kontrolami ob volanskem obroču – po 
višini nastavljiv volanski obroč – po višini nastavljiv voznikov sedež – deljiva zadnja klop – meglenki spredaj – potovalni 
računalnik.

Garancija:
2 leti splošne garancije, neomejena mobilna 
garancija,3 leta garancije na lak, 12 let garancije 
za prerjavenje.

Predvideni redni servisi:
Servisni interval na 15.000 km.  

redni servisi, delo, material:    921
gorivo    9.614
gume (1):         535
izguba vrednosti po 5 letih:      7.237
obvezno zavarovanje (2):          2.130

kasko zavarovanje (2):    1.775

Skupaj:  22.212 
Strošek za prevoženi km:  0,22 EUR/km

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

(2) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v EUR):

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI

DIAGRAM MOTORJA:

Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – bencinski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 76,5 × 75,6 mm – 
gibna prostornina 1.390 cm³ – kompresija 10,5 : 1 –  največja moč 63 kW (86 KM) pri 5.000/min – srednja hitrost 
bata pri največji moči 12,6 m/s – specifična moč 45,3 kW/l (61,6 KM/l) – največji navor 132 Nm pri 3.800/min – 
2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) – po 4 ventili na valj. Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 
5-stopenjski ročni menjalnik – prestavna razmerja I. 3,769; II. 2,095; III. 1,387; IV. 1,026; V. 0,813; – diferencial 
3,882  – platišča 7,5J × 17 - gume 215/40 R 17 V, kotalni obseg 1,82 m.  Voz in obese: kombilimuzina 
– 5 vrat, 5 sedežev – samonosna karoserija – spredaj posamični obesi, vzmetne noge, trikraka prečna vodila, 
stabilizator –  zadaj poltoga prema, vzmeti, teleskopski blažilniki, stabilizator – zavore spredaj kolutne (prisilno 
hlajene), zadaj kolutne, ABS, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) – volan z zobato letvijo, 
hidravlični servo, 2,9 zasuka med skrajnima točkama. Mase: prazno vozilo 1.025 kg – dovoljena skupna masa 
1.526 kg – dovoljena masa prikolice z zavoro: 1.000 kg, brez zavore: ni podatka – dovoljena obremenitev strehe: 
70 kg.  Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 175 km/h – pospešek 0–100 km/h 12,2 s – poraba 
goriva (ECE) 8,2/5,1/6,2 l/100 km. 

Zu na nje me re: širina vozila 1.693 mm – kolotek spredaj 1.465 mm – zadaj 1.457 mm – rajdni krog 10,5 m. 
No tra nje me re: širina spredaj 1.440 mm, zadaj 1.430 mm – dolžina sedalnega dela prednji sedež 520 mm, 
zadnji sedež 420 mm – premer volanskega obroča 360 mm – posoda za gorivo 45 l.
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Pros to rni na prt ljaž ni ka, iz mer je na z AM stan dard nim kom ple tom 5 kov čkov Sam so ni te 
(skup no 278,5 l): 
5 sedežev: 1 × letalski kovček (36 l) ; 1 × kovček (85,5 l), 
1 x kovček (68,5 l)

Tehnični podatki I Seat Ibiza 1.4 16V Sport

CENA: (Porsche Slovenija, d. o. o.)
1.2 16V Start: 9.490 EUR
1.4 16V Sport: 12.790 EUR
Testno vozilo: 14.228 EUR

Moč: 63 kW (86 KM)  
Pospešek: 13,3 s
Največja hitrost: 175 km/h
Povpr. poraba: 7,9 l/100 km

Hvalimo in grajamo

Koliko stane v EUR

DODATNA OPREMA TESTNEGA VOZILA:
Posebna rdeča barva 147
Climatronic 356
17-palčna aluminijasta platišča 203
Ključavnica za deaktivacijo sovoznikove varnostne blazine 46
Bluetooth in USB-priključek 391
Paket Sport 305 

 volan
 položaj za volanom
 oblika
 veliko prostora za drobnarije

 predal pred sovoznikom je premajhen
 zaspanost motorja pri najnižjih vrtljajih
 le petstopenjski menjalnik
 ESP ni serijski

Ocena

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

14 

116 

32 

78

18 

36 

36 

330

Sveža Seatova oblikovalska usmeritev je vsaj pri manjših avtomobilih zelo dinamična.

OCE NA 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

Dovolj prostora spredaj, sprejemljivo udobje zadaj, dovolj opreme in kakovostna izdelava.
Ibizo v mestu muči premalo živahnosti v najnižjih vrtljajih, na avtocesti pa le petstopenjski 
menjalnik. 
Lega na cesti je zanesljiva in blaženje neravnin dobro, a Ibiza vseeno nudi tudi zadostno 
mero užitka pri vožnji.

Zlata sredina, bi lahko zapisali tu. 1,6-litrski motor je boljša izbira.
Največja Ibizina napaka (ki si jo deli z marsikaterim tekmecem) je dejstvo, da ESP ni 
serijski (niti v najvišjem paketu opreme).

Poraba je sprejemljiva, osnovna cena pa ugodna, zato se je Ibiza tu dobro izkazala.

Če iščete manjši družinski avto, ki je vsaj navzven tudi dinamične oblike in nima večjih 
pomanjkljivosti, je Ibiza (z doplačilom za ESP) dobra izbira. Tista z 1,6-litrskim motor-
jem pa je še boljša.

MODEL

motor (zasno va)
gibna pros to rni na (cm3)
naj več ja moč (kW/KM pri 1/min)
naj več ji navor (Nm pri 1/min)
dol ži na × širi na × viši na (mm)
naj več ja hitrost (km/h)
pospe šek 0–100 km/h (s)
pora ba gori va po ECE (l/100 km)
cena osnov ne ga mode la (evri)

Tabela konkurence

Seat Ibiza 
1.4 16V Reference
4-valjni – vrstni
1.390
63/86 pri 5.000
132 pri 3.800
4.052 × 1.693 × 1.445
175
12,2
8,2/5,1/6,2 
11.089

Opel Corsa 
1.4 Twinport Enjoy
4-valjni – vrstni
1.364
66/90 pri 5.600
125 pri 4.000
3.999 × 1.737 × 1.488 
173
12,4
7,8/4,8/5,9 
11.340

Renault Clio 
1.2 TCE100 Elan
4-valjni – vrstni
1.149
74/101 pri 5.500
145 pri 3.000
3.986 × 1.710 × 1.490 
184
11,0
7,4/4,8/5,8 
12.330

Škoda Fabia 
1.4 16V Classic
4-valjni – vrstni
1.390
63/86 pri 5.000
132 pri 3.800
3.992 × 1.642 × 1.498 
174
12,3
8,6/5,3/6,5 
9.988
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 “Za varčnost bo potrebno pač treba poseči 
po dizlu (in trpeti njegov hrup).” 


