
KONKURENCE
Ali ga še izdelujejo v Jugi, je vprašala starejša gospa, ki jo 
svet avtomobilizma zanima kot lanski sneg, a simpatični 500 
jo je osvojil isti trenutek, ko sta se uzrla. Hipoma.

Kratek test
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I Fiat 500 1.3 Multijet 16V Lounge

bese di lo: Mitja Reven ■ foto: Aleš Pavletič

 Bila je ljubezen na prvi pogled, spomini 
so dobili novo embalažo. Pustimo dejstvo, 
da Fiat 500, kot ga danes izdelujejo poljski 
proizvodni trakovi, nima veliko skupnega s 
Fičkom. Če ne želite biti opaženi, hmm, ga 
spreglejte v ceniku takoj, preden bo prepozno 
in bo že v vaši garaži, pred njo pa kopica (zre-
lejših) sosedov, ki bi klepetali o starih časih, 
ali minibus mladine, ki bi klepetala o tem, 
kako 'kul' je retro. Novi Fiat 500 je edini avto-
mobil na stari celini, ki (vsaj na Slovenskem 
je zagotovo tako) z največjim učinkom zaigra 
na čustva vsakogar, ki ga sreča. Pa čeprav le s 
kotičkom očesa (ta se bo brez dvoma obrnil) 
ali z vsemi desetimi prsti, ki grabijo po notra-
njih kljukah in vedo povedati, da je to tako, 
kot je bilo včasih. Če hočete živeti v samoti, ga 

resnično spreglejte, saj bo 500 k vam zvabil še 
tiste sosede, s katerimi doživite višek medse-
bojne komunikacije z mesečnim 'dober dan'. 
Marsikoga ne briga, da je pod srčno karose-
rijo, ki je ljubka, kot so po svoje modne moj-
strovine, Fiatova Panda. Tej smo našteli nekaj 
minusov (poleg pohval, seveda), za njenega 
sorodnika pa se zdi, da se požvižga na vse te 
prenesene in na novo dobljene 'pomanjkljivo-
sti' in jih po svoje celo poudarja, češ to je retro 
paket, v katerem zaradi prikupnosti, ki jih 
prinesejo majhne posebnosti, pač ne more biti 
vse v najlepšem redu. Prav ti vnaprej 
'prodani' odpustki ga naredijo še pri-
kupnejšega. Poglejmo le v notranjost, 
kjer med dolgo vožnjo zaradi visoke-
ga sedenja ter ravnih in trših sedežev 

(usnje) ne boste sedeli dovolj udobno. Tudi 
volan je nastavljiv le v višino, a na splošno ne 
moremo pisati o slabem položaju. Manjši križ 
je z odlagalnimi mesti, ki ne ponujajo zapr-
tega predala, šok bo doživela tudi dama ob 
prvi potrebi po urejanju videza za volanom: 
senčnik nima ogledalca! Tudi s povečljivim 
prtljažnikom, do katerega vodi lahkotno 
podiranje enega ali obeh naslonjal zadnjih 
sedežev, je z večjo stopnico, ki 
nastane zaradi 
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zloženega sedeža, nepopoln. Nevščečno je še, 
da si prednja sedeža ob umiku proti armatur-
ni plošči ne zapomnita prvotnega položaja. 
Mimo omenjenih prednjih sedežev vodi pot 
na zadnja, kjer bodo ob pogoju, da sta spredaj 
povprečno rasla, preživeli le manjši od 175 
centimetrov. Tudi glavna merilnika (vrtljaji 
in hitrost) sta zaradi vzporedne poti kazalcev 
včasih težje berljiva, a vse skupaj postane 
brezpredmetno, ko stopite k malčku in mu 
pogledate v prikupen 'obraz': pa saj sploh 
nima napak! Fiat 500 seveda ima pomanjklji-
vosti, a njegovi kupci so pripravljeni z njimi 
živeti. V dobrem in slabem! Po prvem preiz-
kusu novega Fiatovega malčka, v katerem je 
'dihal' 1,4-litrski bencinski motor in v katerem 
smo ugotovili, da je kljub skromnim meram v 

kabini spredaj dovolj prostora 
za dva povprečno rasla, nas je 
poskušala prepričati kombina-
cija 500 in 1.3 Multijet. Retro 
s turbodizlom. Motorček z močjo 
55 kilovatov se odlično znajde na mestnih 
ulicah, kjer s poskočnostjo dopolnjuje Fiatovo 
majhnost in okretnost. Razočara pod pribli-
žno 2.000/min, kjer ne pokaže dovolj iskri-
vosti, zato je za lovljenje višjih vrtljajev treba 
redno posegati po prestavni ročici, ki nas je 
navdušila. Ta je zapuščina mame Pande in je 
nameščena tik ob voznikovo koleno, njeni gibi 
so razveseljivo kratki in natančni, zato boste 
desnico težko prepričali v krajša druženja. 
Če bi bil še volan radodarnejši s povratnimi 
informacijami, bi bil občutek ob čvrstem in 
trdem podvozju, da vozite pokriti gokart, 
lahko še boljši. Le petstopenjski menjalnik 
in mestne nastavitve pomenijo, da Petstotki 
pri avtocestnih 130 km/h merilnik vrtljajev 
kaže že na tri tisočake, hrupnost v kabini pa 
je že moteča. Agregat je še zlasti hrupen ob 
mrzlem zagonu in ob ustavitvi, ko se karose-
rija, kot bi si oddahnila, po dizelsko strese. 
V klanec se Fiatek z Multijetom ne zapodi z 
največjim veseljem (ni redko, da igla merilni-
ka hitrosti zaradi zadihanosti obstane), zato 
pa na ovinkastih podeželskih cesticah, kjer 
so hitrosti manjše, a še vedno ne počasne, 
s svojo igrivostjo poskrbi, da voznik nabira 
kilometre kar tako, brez namena, da bi prišel 
kam. Samo zaradi zabave. Nič ne de, če je 
cesta ozka, 500 ima čez 'ramena' manj kot 1,7 
metra. Multijet z že omenjeno močjo 55 kilo-

vatov in s prostornino 
1,3 litra je lahko tudi 
zelo varčen. Na testu 
je bilo kar nekaj izmer-
jenih porab, ki so se gibale okoli šestih litrov 
plinskega olja na 100 prevoženih kilometrov, 
na relacijski vožnji se je 500 zadovoljil tudi 
z le petimi litri, kar bi teoretično pomenilo, 
da z eno posodo za gorivo (do katere lahko 
pridemo le s ključem) Fiat lahko prevozi 700 
kilometrov. Da je lahko tudi žejen, je 500 ob 
priganjanju pokazal z zahtevo po 10,4 litra 
goriva na 100 kilometrov.  Pisali smo že o 
(skoraj) neštetih možnostih, ki jih imajo na 
voljo kupci Fiata 500: od različnih nalepk, 
letvic (da, tudi za napis 500 na boku zaraču-
najo) in drugih dodatkov, zato ni težko dvigni-
ti cene serijsko srednje dobro opremljenega 
500 (Lounge: potovalni računalnik, avtoradio 
s MP3, Blue & Me, daljinsko centralno 
zaklepanje, električni pomik šip in ogledalc, 
panoramska streha, popolna zasedba varno-
stnih blazin) s 15 na dobrih 18 tisočakov, ki 
že pomenijo korekten 'poseg' v višji razred. In 
tu med premišljevanjem o smiselnosti vložka 
v samodejno klimatsko napravo, oblazinjenje 
v usnju, nalepko 500 Italia in lahka 16-palčna 
platišča (kot le tri izmed veliko možnosti) 
znova pogledate njegov prikupen obraz: pa 
saj si zasluži(m). 

Kratek test

Cena osnovnega modela: 15.250 EUR
Cena testnega vozila: 18.930 EUR

NAŠE MERITVE
T = 26 °C / p = 1.190 mbar / rel. vl. = 36 % / Stanje kilometrskega števca: 7.272 km

POSPEŠKI
0–100 km/h: 13,3 s
402 m z mesta:  19,0 s (120 km/h)
1.000 m z mesta:  35,2 s (149 km/h)

PROŽNOST 
50–90 km/h (IV.): 13,8
80–120 km/h (V.): 17,1

NAJVEČJA HITROST 165 km/h
 (V. prestava)

ZAVORNA POT  
od 100 km/h: 38,7 m (AM meja 41 m)

PORABA GORIVA 
skupno testno povprečje 7,2 l/100 km

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – turbodizelski – gibna prostornina 1.248 cm³ 
–  največja moč 55 kW (75 KM) pri 4.000/min – največji navor 145 Nm pri 
1.500/min. 
Prenos moči: motor poganja sprednji kolesi – 5-stopenjski ročni menjalnik – 
gume 195/45 R 16 H (Continental ContiPremiumContact2).
Mase: prazno vozilo 1.055 kg – dovoljena skupna masa 1.430 kg.
Mere: dolžina 3.564 mm – širina 1.627 mm – višina 1.488 mm – prtljažnik 
185–610 l – posoda za gorivo 35 l. 
Zmogljivosti: največja hitrost 165 km/h – pospešek 0–100 km/h 12,5 s – 
poraba goriva (ECE) 5,3/3,6/4,2 l/100 km.

HVALIMO IN GRAJAMO
  videz
  vožnja v počasnejših ovinkih
  varnost
  oprema
  možnost izbire dodatkov
  športen občutek trdega vzmetenja
  poraba goriva
  motor nad 2.000/min

  glasna notranjost
  odpiranje posode za gorivo s ključem
  predali in odlagalna mesta
  dostop do zadnjih sedežev (prednja se ne vrneta v položaj)
  trdo vzmetenje (za tiste, ki iščejo mehkobo)
  brez ESP-ja
  motor pod 2.000/min 

Končna ocena
 

Če kateremukoli drugemu avtomobilu lahko 
najdete zamenjavo, bodisi pri istem bodisi pri 
drugem proizvajalcu, je Fiat 500 edinstven in 
brez konkurence. Če ste pripravljeni zapravljati 
za dodatke, še toliko bolj. Razočaral vas ne bo, 
saj je preveč prikupen.

C d l 15 250 EUR

Fiat 500 1.3 Multijet 16V Lounge
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mestnih vatov in s prostornino

I Fiat 500 1.3 Multijet 16V Lounge
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