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Bil sem poreden dijak in študent, zato sem s svojimi kolegi vedno zasedel 
zadnje klopi. Tam sem lahko z njimi med urami pouka klepetal in 
prepisoval teste ter si tako malce popestril tečne šolske ure.
Dandanes bi svojo nečimrnost potešil z avtomobilom. BMW
Z4 z zadnjim pogonom bi zopet zbudil upornika v meni. 

življenje zadaj

Besedilo Aljoša Mrak Foto Aleš Pavletič

Veliki test BMW Z4 3.0i

Življenje tam zadaj je bilo in bo
vedno prijetno. Malce uporništva
v šoli nikoli ne škoduje, saj lahko

potem starši in učitelji (sicer težkega sr-
ca) vsaj vedo, da znaš misliti s svojo gla-
vo in da znaš poskrbeti zase. Ko malce
zrasteš, potem z veliko sreče in pred-
vsem znanja prigaraš denar za avtomo-
bil. Upornik v meni bi si prav gotovo
omislil roadsterja, saj bi znova podoživ-
ljal pobalinske trenutke svoje mladosti. 

V BMW-ju Z4 sediš skoraj nad
zadnjima, pogonskima kolesoma. Tako
kot sem lahko v razredu nadzoroval z
zadnje klopi pridne sošolce (da ne re-
čem priliznjence!), predvsem pa seve-
da razigrane sošolke, tako imaš pri Z4
pregled nad dooooolgim motornim
pokrovom. In ko začne med dinamič-
no vožnjo motorni pokrov siliti proti
notranji strani ovinka, ti pa nadzoro-
vano vrtiš volanski obroč v nasprotno

smer, takrat se raven adrenalina pove-
ča, kot če bi me učiteljica zasačila s
»plonkom« v roki. 

Počasi in z užitkom! 
Toda verjemite, s tem avtomobi-

lom se bodo vsi lastniki vozili čisto po-
časi. Deset, dvajset, največ štirideset
na uro, z zloženo streho in ob zvoku
najnovejšega hita, ki prihaja iz vrhun-
skega CD-sistema. Z BMW-jem Z4 ho-

čete biti vidni, sicer bi si kupili za nekaj mili-
jonov dražjega in veliko bolj diskretnega M3.
Pri vožnji z majhno hitrostjo bo motor le br-
bral, vaša pričeska pa bo ostala kljub pomanj-
kanju zaščitne vetrne mreže popolna, čeprav
svetujemo, da si na glavo zaradi močnega po-
letnega sonca vseeno nataknete kapo. Središ-
če Ljubljane, Maribora, Kočevja ali Portoroža
je igrišče, na katerem se s tem avtomobilom
lahko igrate. Igra spogledovanja bi lahko te-
mu rekli, saj bodo skoraj vsi mimoidoči obču-

dujoče ali zavistno pogledovali proti vam. Se-
veda ima najnovejši roadster lepe obline, zato
za ta avtomobil še toliko bolj velja, da je voz-
nik (tudi tisti z obilnejšim trebuščkom ali
manj las na glavi) v njem vreden pogleda. V
šaljivem tonu je namreč prijateljica nekoč
ugotovila, da voznik tako dragega, lepega in
prestižnega avomobila pač ne more biti grd.
Hmmm, a res?!? 

BMW je pri tem roadsterju uporabil
vseh 66 let izkušenj, ki jih imajo s podobnimi

avtomobili. Poglejte le malenkosti, saj jih je
Z4 poln: karoserija je prepredena z linijami
valovitih oblik, nos avtomobila krasita s kro-
mom obdani ledvički, daleč najlepša podro-
bnost pa sta bočna smernika, ki se končata z
BMW-jevim logom. Klobuk dol oblikovalcu!
Platnena streha, ki s pomočjo elektrike ponik-
ne med potnika in prtljažnik v desetih sekun-
dah, se na zadnjem delu konča s steklom.
Streha (njena osnovna struktura je zaradi
manjša teže in večje varnosti iz magnezija) je
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tudi pri večjih hitrostih odlična, saj ve-
trnega piša skoraj ne slišite, pa tudi
prostora pod njo je za dva ogromna
potnika. Če bi vas zvezanih oči posedel
na sovozniški sedež, ne bi vedeli, da
nad glavo nimate pločevine. Platnu,
električnemu ogrevanju stekla in tes-
njenju bi dali oceno pet.

BMW Z4 je eden tistih avtomo-
bilov, s katerim je vožnja en sam uži-
tek. O tem vas prepriča neizmerna že-
lja, da bi se s tem avtomobilom le vo-
zili naokrog. Brez cilja, lahko pa z iz-
govorom, ker imajo na dobro kavo v
Portorožu, lepo vreme na Štajerskem
ali svež zraku na Vršiču. Zato sem iz-
koristil vsak prosti trenutek, da sem
smuknil v luksuzno notranjost in raz-
vajal svoje čute. Zagon s kontaktnim
ključem prebudi zamolkel zvok, kot bi
pod dolgim motornim pokrovom pre-
budil in razjezil zmaja v ogromni vo-
tlini. Prva izmed šestih prestav pov-
zroči, da 231 KM trilitrskega vzdolž-
nega šestvaljnika začne opravljati edi-
no poslanstvo na tem svetu: razvajati
voznika. Tega avtomobila ne kupite
zaradi udobja, ker ni Citroën C5, tudi
ne zaradi prostornosti, ker ne more
biti Renault Espace, še zdaleč pa ne
zaradi varčevanja. Če hočete privarče-
vati, si kupite dizelskega (brez turbo
polnilnika) in s čim manjšo gibno
prostornino, recimo Punta 1.9D! Sre-
čen lastnik BMW-ja Z4 ima namreč le
en sam cilj: zadovoljiti svoje (in pogoj-
no še sovoznikove) sebične želje, raz-
vajati se in še enkrat razvajati se. Brez
opravičil, s ponosno dvignjeno glavo
in z motom: »Lahko si ga privoščim in
želim, da drugi prebivalci naše države
to tudi vidijo!« 

Kako bi si sicer razlagali, da zmo-
re skoraj dvakratno hitrostno omejitev
po avtocesti, da sem nehote v drugi
prestavi že na uvodni vožnji od polici-
sta »prijazno« dobil listek o prekoračitvi
hitrosti in da so me cariniki in obmejni
policisti večkrat vprašali, čigav je avto-
mobil, če mu lahko še enkrat pokažem
prometno dovoljenje itd. Ni manjkalo
veliko, da me niso kar odkrito vprašali,
ali sem si v svojih rosnih letih avtomo-
bil prislužil s »švercanjem« … 

Aluminijasta doba
Aluminij in usnje sta povsod!

Armaturna plošča je dvobarvna, na
njej pa kraljuje pravi pravcati brušen
aluminij, sredi katerega so dobili svoje
mesto radio in zračniki. Če pogledate
na sliko notranjosti, boste verjetno

mislili, da je aluminij tudi na volan-
skem obroču in v okolici prestavne ro-
čice, vendar se boste motili. Tam so
oblikovalci namestili veliko prijaznejšo
plastiko, ki poleti ni tako vroča in pozi-
mi ne tako mrzla, kot bi bil pregret ali
ohlajen aluminij. Zato smo vsi pozdra-
vili odločitev, da (pretirana) ekskluziv-
nost ne pomeni neprijetnih občutkov,
saj s plastično oblogo Z4 ni prav nič iz-
gubil. Prav nasprotno: volanski obroč
je eden boljših, kar sem jih v zadnjih
letih imel v rokah. Palca kar padeta
med prečki, debelina obroča in veli-
kost (pravzaprav majhnost) zračne bla-
zine pa sta skoraj idealna. Po mojih
kriterijih je njegov največji nasprotnik
le Audijev športni volanski obroč, sicer
pa dolgo nič …

Potem pa sedim v avtomobilu in
se čudim, kako so lahko poskrbeli za
vrhunsko armaturno ploščo (okrogla
merilnika vrtljajev in hitrosti sta zelo
»retro« oblike), izvrsten volanski
obroč in razmeroma veliko prostora
(ne boste verjeli, ampak tudi dva dvo-
metraša bosta imela dovolj prostora),
pozabili pa so na sedeže. Prekratek
sedalni del, preslabe bočne opore in
usnjena prebleka so idealni poligon za
drsalnico pri hitreje odpeljanih ovin-
kih. Pri slikanju sem se zasačil, da
sem se moral z obema kolenoma
upreti v vrata in sredinski greben, da
sem sploh ostal na mestu, ki je name-
njen vozniku. Z alkantaro in boljšo er-
gonomijo bi bil delovni prostor vozni-
ka popoln, o tem sem prepričan!

Dobrodošla elektronika
Trilitrska različica modela

Z4 je zelo hiter avtomobil, saj je
namenjen tudi tistim, ki si upajo
pritisniti na magičen gumbek (ko
izklopiš elektronske pripomočke)
in jim hkrati ni tuj zadnji pogon.
Isti gumb na sredini sredinske
konzole ima dve funkciji: s krat-
kim pritiskom izklopimo DTC
(Dynamic Traction Control - nad-
zor trakcije), s petsekundnim
vztrajanjem pa še DSC (Dynamic
Stability Control - stabilnostni si-
stem). Predstavljajte si isti ovi-
nek, po domače imenovan hard.
S pomočjo elektronskih pomagal
bo Z4 švignil okoli ovinka kot ra-
keta, saj bo kljub polnemu plinu

Mitja Gustinčič S Sallerjem, prvim možem slovenske ope-
racije BMW, sva se tistega večera srečala naključ-
no, v Stari Ljubljani. Za mano je bil težak dan, eden
tistih zoprnih, ki pusti sled. »Pridite po Z4,« me je
spodbodel z meni tisti trenutek (še) nejasnim pobli-
skom v očeh. Ko sem vrnil avtomobil, sem bil prero-

jen! Veter zbistri misli. Trdim: Z4 je v rokah izredno lepo ču-
ten, odlično vozen, lep in zelo terapevtski »kos pleha«. Kupiti?
Jaz ne bi veliko razmišljal!

Peter Humar Zvok je (tudi po zaslugi sistema Motor Sound
System) hud, prostora je po roadstersko malo, cena
pa po Beemvejevsko visoka. Z4 bo v moji garaži na-
šel mesto le, ko bo tam že parkiran uporabnejši (be-
ri: krepko večji) avtomobil, in še takrat največ z mo-
torjem 2.2i. 

Dušan Lukič Priznam: zvok iz izpušne cevi zasvoji. In zmog-
ljivosti motorja tudi. In tudi lega na cesti bi si zasluži-
la oznako izvrstno, če ne bi nekdo nekje v tovarni ozi-
roma v razvojnem oddelku pozabil na zaporo diferen-
ciala in voznika prikrajšal za veliko užitka. Le na kaj
so mislili? Pogon zadaj, 231 konjev, pa brez zapore ...

Matevž Korošec Tudi, če vam oblikovno morda ni všeč
(kar si je sicer težko razložiti), ne omahujte predol-
go! Zmogljivosti in zvok, ki buta iz izpušnih cevi, vas
bodo zagotovo prepričali.

ostro oko

Vozili se boste brez ci-
lja, lahko pa z izgovo-
rom, da imajo dobro ka-
vo v Portorožu, lepo
vreme na Štajerskem
ali svež zraku na Vršiču.

elektronika poskrbela za najučin-
kovitejšo trakcijo in najvarnejšo
lego. Pri izklopljenem DTC-ju bo
užitek malo večji, a še vedno pod
delnim nadzorom elektronike, pri
izklopljenem DSC-ju pa … Kot
lahko vidite na sliki, BMW Z4 ni-
ma zapore diferenciala, zato je
razbremenjeno notranje kolo z
»vrtenjem v prazno« malce po-
kvarilo naše užitke, a za dobro fo-
tografijo smo tudi to potrpeli!
Dobro, dobro, priznam, da ni bilo
trpljenja, le čisti užitek izkoristiti
vrhunsko lego, zmogljiv motor in
priročen menjalnik. Naš fotograf
Aleš me je le stežka ustavil, ko
sem švigal gor in dol po tistih ser-
pentinah, zavitih kot gostilniška
presta! Tam je BMW Z4 resnično
kot riba v vodi, zahteva pa vozni-
ka, ki ima občutek za drsenje in si
to tudi lahko privošči. 17-palčne
vrhunske Bridgestonove gume (ki
omogočajo vožnjo po prazni gumi
do 150 km oddaljenega vulkani-
zerja, saj Z4 nima nadomestne
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DODATNE CENE SIT
Dodatna oprema
Samodejni menjalnik 624.277
Ksenonska žarometa 190.584
Sistem za pomoč pri parkiranju PDC 131.549
Izmenjevalnik CD-jev 131.549
Tipalo za dež 36.258
Tempomat 82.277
Nekateri nadomestni deli
Prednji žaromet s smernikom 77.200
Prednja meglenka 22.200
Prednji odbijač 96.800
Okrasna maska (2 dela) 2 × 9.100
Prednja šipa 58.600
Znak 5.100
Prednji blatnik 61.300
Zadnji odbijač 95.600
Zunanje ogledalo 75.100
Lahko platišče 67.100

BMW Z4 3.0i

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-80 km/h: 4,4
00--110000  kkmm//hh:: 66,,33
0-120 km/h: 9,0
0-140 km/h: 11,7
1000 m z mesta: 26,8

(196 km/h)
Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 7,1
50-90 km/h (V.): 9,1
80-120 km/h (V.): 9,9

Največja hitrost 243 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 9,2
največje povprečje 18,7
skupno testno povprečje 13,2

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 61 61 61 61
90 km/h 67 64 64 64
130 km/h 71 70 70 69
Prosti tek 38

Zavorna pot m
od 100 km/h: 33,9
(AM meja 39 m)

Napake med testom
odpovedala klimatska naprava

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 6-valjni - 4-taktni - vrstni - bencinski - nameščen spredaj vzdolžno - vrtina in gib 84,0 ×
89,6 mm - gibna prostornina 2979 cm3 - kompresija 10,2 : 1 -  največja moč 170 kW (231 KM) pri
5900/min - srednja hitrost bata pri največ-
ji moči 17,6 m/s - specifična moč 57,1 kW/l (77,6 KM/l) - največ-
ji navor 300 Nm pri 3500/min - 2 odmični gredi v glavi (veriga) - 2 × VANOS - po 4 ventili na valj -
večtočkovni vbrizg. Prenos moči: motor poganja zadnji kolesi - 6-stopenjski ročni menjalnik -
prestavna razmerja I. 4,350; II. 2,500; III. 1,660; IV. 1,240; V. 1,000; VI. 0,850; vzvratna 3,930 -
diferencial 3,070 - platišča 8J × 17 - gume 225/45 R 17 W, kotalni obseg 1,91 m - hitrost v VI. pre-
stavi pri 1000/min 44,0 km/h. Voz in obese: kabriolet - 2 vrata, 2 sedeža - samonosna karo-
serija - spredaj posamične obese, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator - zadaj posa-
mične obese, dvoja prečna vodila, vzdolžna vodila, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki, stabiliza-
tor - zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne (prisilno hlajene), mehanska ročna
zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) - volan z zobato letvijo, servo, 3,1 zasuka med
skrajnima točkama. Mase: prazno vozilo 1365 kg - dovoljena skupna masa 1590 kg - avtomobil
ni predviden za vleko prikolice. Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 250 km/h - pospešek 0-
100 km/h 5,9 s - poraba goriva (ECE) 13,5/6,6/9,1 l/100 km 

Zunanje mere: širina vozila 1781 mm - kolotek spredaj 1473 mm - zadaj 1523 mm - rajdni krog
9,8 m. Notranje mere: širina spredaj 1400 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 480 mm -
premer volanskega obroča 360 mm - posoda za gorivo 55 l. 

Pomembnejša serijska oprema: prednji varnostni blazini - bočni varnostni blazini - ABS -
DSC - DTC  - DDC - električen servo volan - samodejna klimatska naprava - dva vzglavnika - 2 tri-
točkovna varnostna pasa - električni pomik stekel spredaj - ogrevani vzvratni ogledali -radijski
sprejemnik s CD-jem - gume RTF (vožnja s predrto gumo) - daljinsko upravljanje osrednje ključav-
nice - prednje meglenke - električno ogrevanje zadnje šipe - usnjeno oblazinjenje

redni servisi, delo: 40.800

material: 267.100

gorivo 2.386.560

gume (2): 1.001.600

izguba vrednosti po 3 letih: 7.750.000

obvezno zavarovanje (1): 1.061.000

kasko zavarovanje (1): 2.389.500

Skupaj: 14.896.560

Strošek za prevoženi km: 149,0 SIT/km

Stroški vozila do prevoženih 100.000 km (v SIT):

(1) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih
(2) - upoštevali smo 2 kompleta letnih gum in 2 kompleta zimskih gum

Mere:
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Kriterij ocenjevanja ((ŠŠtt..  ttooččkk  ==  oocceennaa)) : 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5
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motor
menjalnik
lega 
motorni zvok
prostornost pri zaprti strehi
električno pomik strehe
zadnji pogon brez vključenih 
električnih pomagal
odličen volanski obroč
razmeroma velik prtljažnik

nima vetrne mreže
nima zapore diferenciala
premalo predalov
sedeži
nima osvetljenega predalnika 
pred sovoznikom

HVALIMO IN GRAJAMO

vse mere so v mm

ocena xxx

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Kaj bi si želeli več? 

Nekaj točk izgubi zaradi skromnejše prostornosti v notranjosti, slabših sedežev in pomanjkanja predalčkov.

Menjalnik Honde S2000 je s krajšimi prestavnimi gibi tudi hitrejši, motor pa je dobil skoraj vse točke! 

Edina manjša zamera gre elektronskemu volanskemu servu, saj se še vedno čuti, kdaj začne delovati 
(pri začetku zavijanja).

Vse točke oziroma motor za sladokusce!

Med rekorderji pri zavorni poti, nekaj točk izgubi zaradi mrtvih kotov.

Cena in poraba zmanjšuje, vrednost rabljenega avtomobila pa zvišuje skupno vrednost.

Avtomobil za sladokusce, ne glede na to, ali hočejo po cesti le privlačiti poglede s počasno vožnjo ali uživati v hitrem
vijuganju po gorski cesti. Petico si zasluži v vseh pogledih, le prostornosti in gospodarnosti se morate odpovedati. Kar
sicer velja za vsakega roadsterja. 
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Kriterij ocenjevanja ((ŠŠtt..  ttooččkk  ==  oocceennaa)) : 0-20 = 1; 21-30 = 2; 31-40 = 3; 41-50 = 4; 51-60 = 5

posebna ocena za kabriolete

Mehanizem strehe (kakovost)  (15)

Mehanizem strehe (hitrost odpiranja in zlaganja) (10)

Tesnjenje (veter, dež, pralnica) (15)

Videz brez strehe (5)

Videz s streho (5)

Imidž (10)

Skupaj
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Magnezij in platno, ki jim ukazuješ le prek gumba.

Deset sekund za streho ali nebo nad glavo. 

Komaj zaznaven šum na prednjih vratih ga je stala ene točke.

Ali je sploh lahko lepši?

Nakateim v uredništvu je s streho izgubil nekaj seksapilnosti.

Tudi rabljeni BMW Z4 bo vreden greha. 

Električno pomična platnena streha, ki jo lahko spravite v obliki
črke Z v samo desetih sekundah, je prijetno razvedrilo. Privoščim
vam ga takrat, ko vas v središču mesta gleda največ ljudi.

OCENA

Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim
kompletom 5 kovčkov Samsonite (skupno 278,5 L):
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 1 × kovček
(68,5 l)

Moč: 170 kW (231 KM) 
Pospešek: 6,3 s
Največja hitrost: 243 km/h
Povpr. poraba: 13,2 l/100 km

Ali lahko dam šest smeškov, sem spraše-
val v uredništvu, in na negativen odgo-
vor postal malce slabše volje. Pa naj bo
5,5, sem hudomušno sklenil!

Užitek v vožnji:

Zmogljivosti:

Diagram motorja:

Garancija:
2 leti brez omejitve kilometrov splošne garancije

Predvideni redni servisi:
menjava olja na 20.000 (1) km
sistematični pregled na 20.000 (1) km
1 - ali individualno, glede na servisni
računalnik

CENA : [Avto Aktiv]
OSNOVNI MODEL: 11.620.391 SIT
TESTNO VOZILO: 12.849.291 SIT

* - povprečna poraba goriva

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)

BMW Z4 
3.0i

6-valjni - vrstni
2979

170/231 pri 5900
300 pri 3500

4091 × 1781 × 1299
250
5,9

13,5/6,6/9,1
11.620.391

Audi TT Roadster 
3.2 V6

6-valjni - VR-15°
3189

184/250 pri 6200
320 pri 2800

4040 × 1765 × 1350
250
6,4
9,8*

V Sloveniji ni na prodaj

Mercedes-Benz SLK
320

6-valjni - V-90°
3199

160/218 pri 5700
310 pri 3000-4600
4010 × 1712 × 1265

245
6,9

16,4/8,0/11,1
12.028.321

Porsche Boxter

6-valjni - bokser
2687

168/228 pri 6300
260 pri 4700

4320 × 1780 × 1290
253
6,4

14,2/7,1/9,7
12.164.976

Tabela konkurence 

gume) namreč stanejo celo pre-
moženje!

Sedaj pa bi rad omenil še
gumb z napisom Sport, ki je na-
meščen ob prestavni ročici, ki me
je od vsega še najbolj navdušil. Z
njegovo pomočjo vplivamo na
motorni menedžment (za boljše
polnjenje motorja!), na elektron-
sko krmiljeno stopalko za plin
(večja odzivnost) in elektronsko
podprt servovolan (trši servo). Se
spominjate, kakšen zvok so imeli
avtomobili, ko si jim tako dodelal
uplinjače, da je prišlo več mešani-
ce v motorne valje? Pri vsakem
polnem pospeševanju so se ogla-
sili s polnim, zdravim zvokom, ko
pa si prestavil ali le spustil stopal-
ko za plin, so se oglasili z zamol-
klim grgranjem iz izpušne cevi.
Prav tako se obnaša BMW Z4, le
da mu tokrat pomaga dodelana
elektronika. Pri polnem pospeše-
vanju je glas šestvaljnika … kako
naj to opišem … sočen, poln,
adrenalinski, poldirkaški, rezek,

strupen … Ste razumeli? Eden
lepših v zadnjem času, kar niti ni
čudno, saj so se pri BMW-ju po-
hvalili, da se je cela skupina ljudi
posvetila le razvajanju ušes. Ko
pa prestaviš ali spustiš plin, mal-
ce zagrgra, da se ti vse kocine po-
stavijo pokonci, kot bi stopile v
vojaški pozor. To je najlepši del
avtomobila in če imate malce ča-
sa, se zapeljite do najbližjega pro-
dajalca in ga prosite, če lahko le

na kratko zažene testni avtomo-
bil. Poezija, verjemite!

Ob tem bi vas rad le opozo-
ril na zavorno pot od 100 km/h
do popolne ustavitve, ki je le 30
centimetrov krajša od absolutne-
ga rekorda. Ali z drugimi beseda-
mi: BMW Z4 potrebuje le pet se-
kund, da se od 200 km/h popol-
noma ustavi! Razmerje v teži 50 :
50 med prednjo in zadnjo osjo za-
gotavlja tudi vrhunsko lego, saj so

pri specializirani nemški reviji iz-
merili, da BMW-jev roadster do-
seže sredobežno silo 1,2 g, recimo
Porsche Boxster pa »le« 1,1 g. V ti-
stem testu je BMW prepričljivo
zmagal! 

Življenje zadaj torej ne po-
meni, da ste z BMW-jem Z4 za
tekmeci. Naslov namreč nakazuje,
da sedite pobalinsko zadaj (ah,
mladost …) in se hkrati vozite da-
leč spredaj! 
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