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Hyundai Elantra 1.6 Style

 Odkar je Hyundaijev oblikovalski od-
delek trdno v rokah evropskih obliko-
valcev, so se stvari pri tej znamki precej 
spremenile. Prej jo je marsikdo, ki je po-
znal Ponyje in Accente, še podcenjeval, 
v zadnjem desetletju pa se to ne dogaja 

več. A iz 'starih časov' je v Hyundaijevem 
programu prodaje po vsem svetu ostala 
le Elantra (prej pri nas znana kot Lantra). 
Zdaj je njen zadnji rod na trgu že pet let 
in sprejem kar dober. Za ta Hyundai na-
vsezadnje lahko zapišemo, da prinaša 

vpogled v to, kako izdelujejo množične 
(globalne) avtomobile za širni svet. Seve-
da, slovenskih kupcev limuzin srednje-
ga razreda ni ravno na pretek, večina se 
takšni obliki karoserije izogiba. Težko je 
odgovoriti, zakaj. Eden od razlogov je naj-
brž v tem, da se zaradi limuzinskega zad-
ka avtomobil običajno podaljša, hkrati pa 
prilagodljivosti, da bi v zadek stlačili pral-
ni stroj, ni. Šalo na stran, limuzine imajo 
svoje prednosti in Elantra je ena od tistih, 
ki jih lahko poudari. Primerno všečen vi-
dez je zdaj po prenovi zunanjosti še malo 
bolj poudarjen. Prostornost na zadnji klo-
pi in predvsem dovolj velik prtljažnik pa 
tudi nista odveč.

Manj prepriča bencinski motor, če išče-
te odzivnost in zmogljivost. Je le povpreč-
než, ki pa se ob običajni vožnji (takšni 
brez siljenja motorja v višje vrtljaje) izka-
že kot kar primeren glede porabe goriva. 
Za tiste, ki iščejo kaj več, je od prenove 
Elantre dalje na voljo tudi turbodizelska 
različica.

Manj prepričljivi sta Elantrina notranjost 
in opremljenost (stopnja Style ni najvišja). 
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S kakovostjo materialov sicer ni težav, le 
malo boljši videz bi lahko ljudje pri Hyun-
daiju namenili armaturni plošči (tu se 
pozna manjša zahtevnost kupcev global-
nih trgov). Pohvalimo lahko nekaj postav 
opreme, na primer dvopodročno klimat-
sko napravo, kamero za vzvratno vožnjo 
in parkirne senzorje, ki niso tako vsiljivo 
občutljivi kot pri nekaterih tekmecih. 

Kar precej jeze pa je povzročalo delova-
nje radia. Ta se namreč prilagaja sprejemu 
in išče najboljšo postajo, ne ohranja pa ti-
ste, ki ste jo nastavili za najbolj priljublje-
no. Tak preskok se zgodi zelo na hitro, in 
tako manj pozoren voznik šele čez nekaj 
časa ugotovi, da ga s kakšne zakotne radij-
ske postaje obveščajo o vseh nepomemb-
nostih, ne pa o najnovejšem stanju na 
naših cestah. Jezljivo … Tudi zato, ker tako 
izgubite dodatno funkcijo, ki jo ceni mar-
sikateri voznik – poslušanje lastne glasbe 
in občasna sporočila o stanju prometa iz 
vedno istega vira. No, morebiti je za slab 
sprejem kriva antena, ki je nameščena v 
zadnjem steklu, in ne na strehi avtomobila, 
tudi ta ugotovitev slabosti ne premeni.

Glede lege na cesti se ni nič spremeni-
lo od tedaj, ko smo prvič preizkusili ta rod 
Elantre. Je solidna, in če niste prevelik 
dirkač, vas bo vse zadovoljilo. Seveda pa 
ima konstrukcija zadnje preme svoje me-
je. Tako kot že pri prvem testu lahko tudi 
tokrat zapišemo, da bi bilo bolje za vožnjo 
po mokrih cestah, če bi imela Elantra na-
taknjene drugačne pnevmatike. 

Elantra je torej, kot je poudarjeno že v 
uvodu, avtomobil, ki zadovolji, a ne nav-
duši. Vsekakor z dovolj dobrimi lastnost-
mi, a z nekaj stvarmi, ki bi jih bilo treba 
izboljšati. 

Hyundai Elantra 1.6 Style

CENA OSNOVNEGA MODELA S POPUSTI*: 17.500 EUR 
CENA TESTNEGA VOZILA BREZ POPUSTOV: 18.020 EUR  
CENA TESTNEGA VOZILA S POPUSTI*: 18.020 EUR
 
 ZAVAROVANJE AO: 535 EUR 

KASKO (+B,K), AO, AO+ :  1.073 EUR

NAŠE MERITVE
Okoliščine meritev:
T = 24 °C / p = 1.028 mbar / rel. vl. = 43 % / stanje kilometrskega števca: 1.794 km

POSPEŠKI
0–100 km/h: 11,3 s
402 m z mesta:  17,8 s (128 km/h)

PROŽNOST 
50–90 km/h (IV./V.): 9,5/17,4 s
80–120 km/h (V./VI): 15,9/20,0 s

TRUŠČ V NOTRANJOSTI  dB
Hitrost (km/h) VI. prestava
90 60 

ZAVORNA POT  
od 100 km/h:37,9 m (AM meja 40 m)

PORABA GORIVA 
skupno testno povprečje: 7,5 l/100 km
normni krog: 6,1 l/100 km

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni –bencinski – gibna prostornina 
1.591 cm3 –  največja moč 93,8 kW (128 KM) pri 6.300/min – 
največji navor 154,6 Nm pri 4.850/min. 
Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 6-stopenjski ročni 
menjalnik – gume 205/55 R 16 H (Hankook Venus Prime).
Masi: prazno vozilo 1.295 kg – dovoljena skupna masa 1.325 kg.
Mere: dolžina 4.570 mm – širina 1.800 mm – višina 1.450 
mm – medosna razdalja 2.700 mm – prtljažnik 458 l – posoda za 
gorivo 50 l. 
Zmogljivosti: največja hitrost 200 km/h – pospešek 0–100 km/h 
10,1 s – kombinirana povprečna poraba goriva (ECE) 6,6 l/100 km, 
izpust CO

2
 153 g/km.

HVALIMO IN GRAJAMO
 S videz
 S uglajenost pri zmerni vožnji
 S velikost prtljažnika
 S menjalnik
 S dolžina garancije
 S cena
 ▼ ni odpirala na prtljažnem pokrovu
 ▼ kakovost radia

Končna ocena

Elantra je privlačna predvsem zaradi obli-
ke, uporabna pa zaradi prostornosti. Že 
uveljavljeni bencinski motor bo zadovoljil 
le nezahtevne, bolj prepriča gospodarnost, 
tudi zaradi petletne trojne garancije.

* Popusti in akcije po uradnem ceniku na dan zaključka redakcije.

Pogled v širni svet 
Elantra je Hyundaijev globalni avtomobil, ob 
terencih zgolj eden od dveh med osebnimi avti. 
Prednosti in slabosti so pravzaprav neizrazite, 
a če bi mu rekli povprečnež, ne bi bilo prav.


