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Ko je Bog ustvarjal svet, je prvi dan rekel: »Naj bo svetloba.«, drugi dan: »Naj bo nebo.«, tretji dan je ukazal, naj nastanejo ras-
tline in se loči kopno od morja. Četrti dan je z besedami: »Naj bodo luči na nebu.« ustvaril zvezde, luno in sonce. Peti dan je
ustvaril živa bitja v zraku in morju, šesti dan pa so se jim pridružile še kopenske živali skupaj s človekom. Sedmi dan si je
Bog, po napornem tednu, privoščil počitek (od tod tudi nedelja kot prosti dan). Če bi danes svoje delo nadaljeval, bi se zago-
tovo najprej posvetil vedno večji utesnjenosti sodobnega življenja. Slednjo bi odpravil z besedami: »Naj bo prostor!«

Besedilo Peter Humar Foto Saša Kapetanovič, arhiv

Veliki test Renault Scénic 2.0 16V Dynamique Luxe

Naj bo prostor!
No, Renault je prostor v nižjem sred-

njem avtomobilskem razredu že ustva-
ril. Govorimo seveda o Scénicu, ki je

leta 1996 z zamislijo o limuzinskem kombiju
nižjega srednjega razreda pretresel takratno
dojemanje avtomobilskega sveta.

Da je bila zamisel zadetek v polno, potr-
juje tudi več kot 2,2 milijona kupcev, ki so do
sedaj posegli po njem. Najbolj zanimivo pri

tem pa je, da kupci ne prehajajo samo z avto-
mobilov nižjega srednjega razreda, ampak be-
žijo tudi od avtomobilov srednjega razreda. In
zakaj? Poglavitna prednost limuzinskih kombi-
jev vseh velikosti je zagotovo dobra izraba
prostora v vozilu, ki ga je ob podani zunanji
dolžini avtomobila običajno tudi več na voljo
kot pri kombilimuzinskih različicah osnovnih
modelov. In kako so se snovanja novega Scéni-

ca Renaultovci lotili tokrat? Kratko in jedrna-
to, povsem enako kot pred sedmimi leti pri pr-
vem Scénicu, le z nekaterimi rahlimi izboljša-
vami prvotne zasnove.

Nadgradnja prvega Scénica
Kot že pred sedmimi leti so tudi zdaj vze-

li za osnovo petvratnega Mégana, mu dozidali
podstrešje in zadnjo sedežno klop odstranili iz
vozila ter jo nadomestili s tremi posameznimi
sedeži. Ti so vzdolžno pomični, prekucljivi in
jih je mogoče dokaj lahko odstraniti iz vozila
(masa posameznega sedeža je 15,5 kilograma).
Pri tem ponuja Scénic v osnovi ne ravno re-
kordnih 430 litrov prtljažnika, če pa zadnje se-
deže pomaknete za 12 centimetrov naprej, pri-
dobite še dodatnih 50 litrov prtljažnika, skupaj
torej 480 litrov. Prostornina, ki je v obeh prime-
rih pod razrednim povprečjem. Z razrednim
povprečjem se spogleduje tudi prilagodljivost
prtljažnika, ki jo omogočajo premični sedeži v
drugi vrsti. Za uporabno nizkega se izkaže na-
kladalni rob, ki je dvignjen od tal za 570 mili-
metrov. Renaultovi inženirji pa se niso ustavili
tu, ampak so uporabnost celotne zasnove vozila
stopnjevali tudi v potniškem prostoru.

91 litrov odlagalnih prostorov
Tako so zgodbo o uporabni notranjosti

nadaljevali z razvrščanjem številnih odlagal-
nih predalov in poličk. Te so vtaknili povsod,
kjer je ostalo vsaj malo »odvečnega« prostora.
Tako so skrili en razmeroma plitev in pogojno
uporaben predalček pod zadnji levi sedež, štiri
pokrite prostore so, podobno kot pri starem
Scénicu in novem Méganu, »potopili« v dvojno
dno vozila pod noge prednjih in zadnjih potni-
kov. Za dva predala so našli dovolj prostora tu-
di pod prednjima sedežema, v obloge vseh šti-
rih vrat so vdelali velike odlagalne žepe, pod
opori za roki v oblogi prednjih vrat pa so do-
dali še dva pokrita predala. Posebnost novega
Scénica, ki je novost tudi na splošno v avtomo-
bilizmu, je gotovo konzola, nameščena med
prednjima sedežema. »Opremljena« je z dvema
predaloma, od katerih se prednji pohvali z 12
litri prostornine in je tako drugi največji odla-
galni prostor v kabini, zadnji pa premore »le«
tri litre prostora. Največji je namreč še za 5 li-
trov prostornejši 17-litrski predal pred sovoz-
nikom, ki je hkrati tudi hlajen in osvetljen, a
na žalost njegove vsebine ne morete zakleniti.
Druga posebnost konzole je možnost njenega
vzdolžnega pomikanja, s tem da znaša njen ce-
loten gib natanko 304 milimetre. Eh, Renaul-
tovci, ali niste mogli raztegniti vodil vsaj še za
en milimeter, da bi bila številka okrogla?

Morda se kakšen poznavalec novega
Mégana sprašuje, kje je letalska ročica mehan-
ske zavore, če je zdaj tam odlagalna konzola s
predaloma. Odgovor se glasi, da so jo razvojni-
ki premaknili na armaturno ploščo, pri tem pa
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S podiranjem zadnjih sedežev lahko poveča-
te prtljažnik od osnovnih 430 litrov do največ
1840 litrov.
Če odstranite srednji sedež v drugi vrsti, lah-
ko zunanja dva pomaknete proti sredini vozi-
la in s tem sprostite še nekaj več širinskega
prostora za zunanja dva potnika.

Aljoša Mrak Moj edini kriterij pri družinskih avtomobilih je,
kako bi v tem prostoru preživeli otroci in žena. Bodo
varno potovali, jim bo udobno, bomo lahko v prtljaž-
nik stlačili voziček? Od vseh naštetih pogojev lahko re-
čem, da jih Scénic brezpogojno zagotavlja. Le (skrom-
no) moško bi volil turbodizla! 

Vinko Kernc Spomnite se: Scénic je pred sedmimi leti ustvaril
nov razred in bil pri tem tako uspešen, da mu (eni
prej, drugi kasneje) sledijo. Zdaj se skuša vnovič doka-
zati, in sicer z avantgardnostjo v oblikovanju in do ne-
ke mere tudi v tehniki. Meni je takšen načelno všeč, le
z nekaterimi tipičnimi Renaultovimi lastnostmi (pol-

ožaj za volanom, lega obroča) se nikakor ne morem sprijazniti.

Peter Kavčič Oblika mi je všeč, saj vzorno nadaljuje oblikoval-
ske smernice, ki jih narekujejo pri Renaultu. Notranjost: zanimiva,

veliko predalčkov, solidni materiali, udobno sedenje in
končno malce manj tovornjaški položaj za še vedno
precej položnim volanom. Sedi se precej visoko, kar bo
verjetno všeč predvsem ženskam. O motorju pa le toli-
ko: ni me prepričal, sam bi raje vzel dizla.

Mitja Gustinčič V ulici gledam ta starega Scénica in se čudim:
bil je lep, a s prihodom novega modela je postal obup-
no star; novi Mégane je razburil z nenavadno obliko,
na šesti pogled postane preprosto – domač. Ne
razumem pa, zakaj je voznikov sedež prekratek, zakaj

se mi desna noga med zavoro in plinom »nekam« zatika? Zakaj po
3000 km razpade mehanizem voznikove šipe v vratih?

Drugo mnenje uporabili sistem, ki je poznan že
iz Vel Satisa in Espacea. Pri sled-
njih namreč nalogo proženja pol-
samodejne (pri speljevanju se sa-
ma sprosti) mehanske zavore pre-
vzema elektromotor.

Če ste se med prebiranjem
besedila odločili prešteti na prste
vse predale, ki jih skriva Scénic v
potniškem delu, potem ste zagoto-
vo že ugotovili, da vam je prstov
zmanjkalo. Pa vendar se dejanska
slika o uporabnosti številne zased-
be predalčkov izkaže za slabšo, kot
se sprva zdi. Med naštetimi pre-
dali se med vsakdanjo uporabo,
ko se želite med vožnjo znebiti
predvsem drobnarij, kot so tele-
fon, denarnica, ključi od stanova-
nja in podobna krama, še najbolj
izkažejo žepi v vratnih oblogah.
Večina drugih je namreč bodisi
prevelikih, tako da se v njih pred-
meti drsajo in ropotajo, ali pa so
nameščeni odročno, tako da je
vsakokratno odlaganje drobnarij
vanje zamudno in nepriročno.

Za toliko bolj priročna se iz-
kažejo zadnja vrata oziroma po-

krov prtljažnika. Pri njem si lah-
ko, za doplačilo 49.800 SIT, omis-
lite uporabno ločeno odpiranje
zadnje šipe in s tem dostopate do
vsebine v prtljažniku po krajši po-
ti. Toda pozor: ko je avtomobil
umazan, obstaja nevarnost, da se
bo nekaj umazanije z zadka zara-
di razmeroma visokega roba od-
prtine znašlo na vaših oblačilih,
ko boste posegali v notranjost.
Pri razvrščanju prtljage po prt-
ljažniku bo na pomoč priskočila
tudi možnost vpenjanja police
prtljažnika na dve višini. Tako
služi zgornja namestitev »le« za
zaščito prtljage pred neželenimi
pogledi, druga (nižja) namestitev
police pa loči prtljažnik v dve
nadstropji, kar omogoča odlaga-
nje tudi bolj krhkih predmetov
na dno prtljažnika.

Omenili smo tudi že zadnje
tri vzdolžno pomične sedeže, nis-
mo pa povedali, da lahko uravna-
vate tudi naklon njihovih naslo-
nov, kar še izboljša počutje potni-
kov na zadnjih sedežih. A kot toli-
kokrat doslej, tudi zdaj ponavlja-

mo, da ni vse zlato, kar se sveti.
Tokrat je vzrok nevšečnosti v test-
nem Scénicu vgrajeno panoram-
sko strešno okno, ki je znova po-
bralo nekaj višinskih centimetrov,
namenjenih glavam zadnjih po-
tnikov. Glede na to, da novega
Scénica še nismo »dobili v roke«
brez panoramske strehe, bomo
predvideli »škodo« zgolj na podla-
gi meritev, opravljenih v notra-
njosti bližnjega sorodnika - Méga-
na. Glede na sorodnost obeh av-
tomobilov in podobnost tehnične
izvedbe panoramskih streh pa ne
najdemo nobenega razloga, da ne
bi mogli predvideti enakega po-
manjkanja centimetrov tudi pri
Scénicu, ki naj bi tako znašala
približno 5 centimetrov. Ravno
odsotnost slednjih pa krivimo, da
za glave zadnjih potnikov, če so ti
višji od 1,75 metra, zmanjka pros-
tora, medtem ko je za glavi vozni-
ka in sovoznika na prednjih sede-
žih vedno dobro poskrbljeno. Da
je razlika med prednjimi in zad-
njimi sedeži tako očitna, je kriva
tudi oblika Scénica. Ta namreč

narekuje, da se streha od srednje-
ga stebrička proti zadku opazno
spušča, kar nedvomno pobere ne-
kaj centimetrov nad glavami zad-
njih potnikov. Glede prostora so
Renaultovi za voznika torej dobro
poskrbeli, kako pa je urejen nje-
gov delovni prostor?

Scénic s pridihom 
Espacea
Osnovne poteze armatur-

ne plošče so povzete po Méganu,
a le osnovne poteze, vse drugo
so razvili na novo ali si sposodili
v hiši pri drugih modelih. Tako
so merilnike pomaknili na vrh in
proti sredini plošče, kjer so se z
digitaliziranim prikazom in gra-
fično podobo močno približali
videzu Espaceovih števcev. Hkra-
ti se je spremenila tudi osvetli-
tev, ki je zdaj zelena (Mégane
ima oranžno).

Ko bo voznik prvič sedel za
volanski obroč, bo nedvomno za-
čutil njegovo povezanost s pred-
hodnikom, Scénicom prve gene-

racije. Glede na to, da so pri no-
vem Méganu eno njegovih naj-
večjih zamer (preveč položen vo-
lanski obroč) odpravili, smo ena-
ko pričakovali tudi pri Scénicu, a
se to ni zgodilo. No, vsaj ne v tako
velikem obsegu, kot smo predvi-
devali in želeli. Že res, da je obroč
zdaj malo bolj pokončen kot do-
slej, a vendar še vedno premalo,
da voznika pri njegovem sukanju
to ne bi motilo.

Samo ne motor 
2.0 16V!
Če smo čisto odkriti, ne ve-

mo točno, zakaj bi nekdo v Scéni-
cu izbral dvolitrski bencinski mo-
tor. Da bo z njim dirkal? Dvomi-
mo, saj si človek ni izmislil limu-
zinskega kombija, da bi z njim
tekmoval na cestnohitrostnih dir-
kah. Da bo z njim hitro potoval?
Že bolj verjetno. Da bo z njim
varčeval? Težko verjamemo! Že
res, da povprečna poraba na testu
z 9,5 litra ni bila katastrofalno ve-
lika, toda prepričani smo, da bo

najmočnejša turbodizelska razli-
čica Scénica ob enaki povprečni
hitrosti požrla vsaj dva litra gori-
va manj kot bencinski brat. Po
drugi strani je lahko dober nakup
tudi motor 1.6 16V, ki se je v Mé-
ganu že izkazal, v Scénicu pa ga
ta naloga še čaka.

Podobno kot izbrani motor
so po zmogljivostih rahlo nadpov-
prečne tudi zavore. Od voznika
zaradi močne servoojačitve zavor-
nega učinka prvih nekaj kilome-
trov zahtevajo malo privajanja, a
za varnost v prometu je veliko
pomembnejša kratka zavorna pot.
Ta sicer ni rekordno kratka, a
kljub temu prekosi pričakovani
rezultat v tem avtomobilskem
razredu.

Kot vsak limuzinski 
kombi
Natanko tako! Scénic se na

cesti obnaša kot vsak drug limu-
zinski kombi. Visok položaj za vo-
lanom izboljšuje preglednost oko-
li vozila. Podvozje zaradi udobne-

Uporabniški kotiček

1. Vse obovlanske ročice so se
spremenile. Končno se lahko z
dvema tipkama sprehajate po
izbirniku potovalnega računal-
nika v obe smeri.
2. Ročica mehanske zavore se
je preselila na armaturno ploš-
čo in podobno kot pri Vel Satisu
in Espaceu postala električno
stikalo.
3.y, 4. V kabini najdemo kar
14 odlagalnih prostorov, od ka-
terih je večina uporabno veli-
kih, le redki pa so tudi uporab-
no postavljeni.
5. Pritisk na električno stikalo
sprosti zatič vzdolžno pomične
sredinske konzole.
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KOLIKO STANE SIT
Dodatna oprema
ESP 155.600
»Pametna kartica« Renault 131.300
Ločeno odpiranje zadnje šipe 49.800
Ksenonska žarometa 167.000
Sistem za pomoč pri parkiranju 69.400
Ogrevana prednja sedeža 49.200
Panoramsko strešno okno 248.700
Sistem za nadzor tlaka v gumah 45.600
Nekateri nadomestni deli
Prednji žaromet s smernikom 39.900
Prednja meglenka 16.900
Prednji odbijač z 
okrasno masko 75.700
Prednja šipa 63.000
Znak 5.600
Prednji blatnik 29.400
Zadnji odbijač 58.800
Zunanje ogledalo 50.000
Lahko platišče 16? 31.800

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 Scénic 2.0 16V
Authentique Confort

4-valjni - vrstni
1998

98,5/134 pri 5500
191 pri 3750

4259 × 1805 × 1620
195
10,3

10,9/6,4/8,0
4.428.000

Opel Zafira 
2.2 16V Elegance
4-valjni - vrstni

2198
108/147 pri 5800

203 pri 4000
4317 × 1742 × 1684

200
10,0

12,2/7,0/8,9
5.603.256

Peugeot 307 SW 
2.0 16V Pack

4-valjni - vrstni
1997

100/136 pri 6000
190 pri 4100

4419 × 1757 × 1533
200
9,8

11,5/6,3/8,3
4.528.000

Volkswagen Touran
1.6 FSI Basis

4-valjni - vrstni
1598

85/116 pri 6800
155 pri 4000

4391 × 1794 × 1635
186
11,9

9,5/6,2/7,4
4.397.101

Tabela konkurence 

Renault Scénic 2.0 16V Dynamique Luxe

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-80 km/h: 7,6
0-100 km/h: 11,6
0-120 km/h: 16,7
0-140 km/h: 24,1
1000 m z mesta: 33,3

(155 km/h)
Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 11,1
80-120 km/h (V.): 14,6

Največja hitrost 190 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 8,0
največje povprečje 13,0
skupno testno povprečje 9,5

Trušč v notranjosti dB
PrestavaIII.IV.V.VI.
50 km/h54545251
90 km/h63626060
130 km/h676464
Prosti tek 36

Zavorna pot m
od 100 km/h: 40,7
(AM meja 42 m)

Napake med testom
- nezanesljivo delovanje ročice za smernike
- odvit vijak podpornega blažilnika za zadnjo šipo
- razpadel mehanizem odpiranja šipe v vozniko-
vih vratih

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni - 4-taktni – vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 82,7 ×
93,0 mm - gibna prostornina 1998 cm3 - kompresija 9,8 : 1 - največja moč 98,5 kW (134 KM) pri
5500/min - srednja hitrost bata pri največ-
ji moči 17,5 m/s - specifična moč 49,3 kW/l (67,0 KM/l) - največ-
ji navor 191 Nm pri 3750/min - 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) – po 4 ventili na valj - večtoč-
kovni vbrizg. Prenos moči: motor poganja prednji kolesi - 6-stopenjski ročni menjalnik – hitrost
vozila v km/h v posameznih prestavah pri 1000 vrt/min I. 7,81; II. 14,06; III. 19,64; IV. 25,91; V.
31,60; VI. 37,34 - platišča 6,5J × 16 - gume 205/60 R 16 H, kotalni obseg 1,97 m.  Voz in obese:
limuzinski kombi - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija - spredaj posamične obese, vzmetne
noge, trikotna prečna vodila, stabilizator - zadaj poltoga prema, vijačne vzmeti, teleskopski blažilni-
ki, stabilizator - zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, električno krmiljena me-
hanska zavora na zadnji kolesi (stikalo levo ob volanskem obroču) - volan z zobato letvijo, servo,
3,2 zasuka med skrajnima točkama.  Mase: prazno vozilo 1400 kg - dovoljena skupna masa 1955
kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 1300 kg, brez zavore 650 kg Zmogljivosti (tovarna): aj-
večja hitrost 195 km/h - pospešek 0-100 km/h 10,3 s - poraba goriva (ECE) 10,9/6,4/8,0 l/100 km 

Zunanje mere: širina vozila 1805 mm - kolotek spredaj 1506 mm - zadaj 1506 mm - rajdni krog
10,7 m. Notranje mere: xširina spredaj 1470 mm, zadaj 1490 mm - dolžina sedalnega dela pred-
nji sedež 450 mm, zadnja klop 440 mm - premer volanskega obroča 370 mm - posoda za gorivo 60
l 

Pomembnejša serijska oprema: prednji varnostni blazini - bočni varnostni blazini - varnost-
ni zavesi - ABS – sistem za pomoč pri zaviranju - servo volan – 5 vzglavnikov - 5 tritočkovnih var-
nostnih pasov – električni pomik stekel spredaj – električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogle-
dali – po višini nastavljiv voznikov sedež.

redni servisi (3): 169.610

gorivo 1.745.150

gume (1): 688.000

izguba vrednosti po 5 letih: 3.590.000

obvezno zavarovanje (2): 540.000

kasko zavarovanje (2): 861.500

Skupaj: 7.594.260

Strošek za prevoženi km: 75,9 SIT/km

Stroški vozila do prevoženih 100.000 km (v SIT):

(1) – upoštevali smo 2 kompleta letnih gum in 2 kompleta zimskih gum
(2) – predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih
(3) – Cena velja za Renaultovo pogodbo »Brez skrbi«, ki vključuje redno servisno vzdrževanje do 100.000 km v treh letih.

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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udobje vožnje
prilagodljivost in povečljivost 
prtljažnika
varnostno opremo
številnost odlagalnih prostorov 
v kabini
ksenonska žarometa
ločeno odpiranje zadnje šipe

neprepričljiv motor
(pre)položen volanski obroč
zaslon potovalnega računalnika 
in števca kilometrov
prostor za glave zadaj
povprečno velik osnovni prtljažnik
pogojno uporabni odlagalni 
prostori v kabini
napake med testom

HVALIMO IN GRAJAMO

vse mere so v mm

ocena 

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Scénic nadaljuje oblikovni jezik Mégana, a ga hkrati tudi rahlo umirja. Renaulti so bili že boljše izdelani.

Oceno notranjosti nižajo predvsem nizek strop zaradi panoramske strehe, nekatere pomanjkljivosti pri kakovosti iz-
delave in povprečna prostornina prtljažnega prostora.

Tehnično gledano, rahlo nadpovprečen dvolitrski motor ne pristoji značaju Scénica. Poleg motorja 1.9 dCi je tudi edini,
ki je serijsko povezan s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Ta ne mara hitrih pretikanj.

Limuzinski kombiji niso bili nikoli dirkalniki. Visoka karoserija se opazno nagiba v ovinkih, volanski mehanizem pa je
premalo povratno poveden in le povprečno odziven.

S Scénicom 2.0 16V boste lahko hitro potovali, ne pa tudi tekmovali. Povprečno poskočnost lahko malo izboljšate s
pogostim poseganjem po prestavni ročici.

Mislimo, da osvojenih vseh pet zvezdic na preizkusnem trčenju EuroNCAP dovolj zgovorno priča o pasivni varnosti no-
vega Scénica. Zavorna pot je boljša od razrednega povprečja.

Scénic 2.0 16V sicer ni najugodnejši nakup, a za odšteti denar dobite veliko limuzinskega kombija. Razmeroma požrešen ben-
cinski motor bo otežil ponovno prodajo sicer dobro prodajanega modela. Garancijske obljube predstavljajo dobro povprečje.

Zbrano število točk dovolj zgovorno priča, da novi Scénic še ni popoln avtomobil. Do tega naslova mu manjkajo
ustreznejši motor, boljša kakovost izdelave (glej napake med testom), več višinskega prostora na zadnjih sedežih,
pokončnejši volanski obroč in malo večji osnovni prtljažnik. Vse drugo pa tako kot že pri starem Scénicu »štima«.
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Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim
kompletom 5 kovčkov Samsonite (skupno 278,5 L):
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l) ; 2 × kovček
(68,5 l); 1 × kovček (85,5 l)

Moč: 98,5 kW (134 KM)  
Pospešek: 11,6 s
Največja hitrost: 190 km/h
Povpr. poraba: 9,5 l/100 km

Z dvolitrskim motorjem je sicer lahko
razmeroma hiter na svoji poti, a limuzin-
ski kombiji nikoli niso bili namenjeni po-
skočni vožnji. Piko na i pa pristavi tudi
(pre)položen volanski obroč.

Užitek v vožnji:

Zmogljivosti:

Diagram motorja:

Garancija:
2 leti brez omejitve prevoženih kilometrov splošne

garancije, 12 let garancije za prerjavenje, 3 let

garancije za lak

Predvideni redni servisi:
menjava olja na 30.000 km
sistematični pregled na 30.000 km

CENA : [Renault Slovenija]
OSNOVNI MODEL: 4.843.000 SIT
TESTNO VOZILO: 5.789.500 SIT

ga vzmetenja učinkovito prestre-
za neravnine, a se zato tudi viso-
ka karoserija med ovinki opazno
nagiba. Da se ne boste s preveli-
kim veseljem preganjali skozi
ovinke, poskrbita tudi krmilni
mehanizem in za doplačilo do-
bavljiv neizklopljiv sistem ESP.
Tako je volan slabo povratno po-
veden in povprečno odziven. V
primeru zdrsa vozila pa učinkovit
sistem ESP odločno in zanesljivo
umiri drseče vozilo.

Da bi odkrili naslednjo ne-
prijetnost Scénica, pa vam avto-
mobila sploh ni treba priganjati.
Zadostuje že počasna vožnja prek
ležečih policajev ali vožnja na

robnik oziroma z njega, da vzvoj-
ne sile zvijejo karoserijo, na kar
opozori tudi škripanje njene kon-
strukcije.

Izbrati ali ne? Izbrati!
Odgovor, ki glede na zgodo-

vino Scénica niti ni tako zelo pre-
senetljiv, saj so ga upoštevali že
številni kupci starega Scénica!
Vedite pa, da s tem podpiramo
nakup Scenica kot vozila samega
in njegove zasnove, ne pa tudi
njegove dvolitrske motorne razli-
čice.

Tako se poglavitne predno-
sti novega Scénica skrivajo v še
boljši izrabi notranjega prostora

(v primerjavi s predhodnikom),
pri čemer so Renaultovci končno
odpravili ali omilili nekatere stare
zamere.

Na drugi strani imamo dvo-
litrski motor, ki nas v nobenem
pogledu ni prepričal. Človek sicer
z njim razmeroma hitro nabira ki-
lometre, toda nikakor ne toliko hi-
treje, da bi bilo doplačilo 280.000
SIT smiselno. Govorimo seveda o
doplačilu za 15,5 kilovata največje
moči, štiri decilitre motorne pros-
tornine in eno prestavo več v me-
njalniku Scénica 2.0 16V, ko ga
primerjamo s Scénicom 1.6 16V
(obakrat z enakim paketom opre-
me). Na voljo je še Scénic 1.9 dCi,

vendar je ta že 230 tolarskih tiso-
čakov dražji od 2.0 16V, pri tem
pa ima enako število prestav v
menjalniku, 10,5 kilovata manj
pod prednjim pokrovom in pov-
zroča manjši vakuum v posodi za
gorivo. Tako predvidevamo, da
motor 1.9 dCi na isti poti požre
vsaj dva litra manj kot trenutno
najmočnejši bencinski brat.

Tako, prišli smo do konca.
Upamo, da smo vam odločitev o
nakupu novega limuzinskega
kombija vsaj malo olajšali. Če nič
drugega, zdaj veste, da je Scénic v
osnovi dober nakup, medtem ko
njegova najmočnejša bencinska
različica ne prepriča. 
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