Peugeot 301 1.6 VTi
EAT6

ZA VOLANTEM
Peugeot 301

Dospívání

Osvěžený francouzský sedan zaměřený
na co nejlepší poměr ceny a výkonu nabízí slušnou dávku komfortu i prostoru.

Zážehový čtyřválec
DOHC • Objem 1597
cm3 • Výkon 85 kW
při 6050/min • Točivý
moment 150 N.m při
4000/min • Převodovka
samočinná šestistupňová • Pohon předních
kol • Rozvor 2652 mm •
Vnější rozměry 4445 x
1748 x 1477 mm • Zavazadlový prostor 506 l •
Pohotovostní/užitečná
hmotnost 1110/405 kg •
Hmotnost brzděného/
nebrzděného motoru
1010/580 kg • Největší
rychlost 180 km/h •
Zrychlení 0-100 km/h
za 11,1 s • Nádrž 50 l •
Normovaná spotřeba
6,6 l na 100 km • Výroba Vigo, Španělsko.
Základní model
1.2 PureTech 82 MAN5
Active
275 000 Kč
Testovaný vůz
1.6 VTi EAT Allure
od 350 000 Kč

Díky malým změnám
exteriéru Peugeot
301 už nevypadá
jako chudobka

PRVNÍ

DOJMY
Líbí se nám
Nadprůměrný
cestovní
komfort.
Nepovedlo se
Laciné
zpracování
zavazadelníku.
Zaujalo nás
Atraktivnější
a reprezentativnější vzhled.

Levné tříprostorové modely míří především
na rozvojové trhy v Africe či Asii. Zákazníky si ovšem najdou i u nás. Od začátku letošního roku
do dubna jich v případě Peugeotu 301 bylo 106,
kdežto o něco málo lacinější Dacia Logan si připsala
751 registrací. Tento nepoměr by Francouzi rádi
změnili, proto vůz zkrášlili novou maskou chladiče
s výrazným chromováním, upravenými předními
a zadními světlomety, novými nárazníky a přepracovanou palubní deskou s okrasným dekorem. Do ní
nově můžete zakomponovat sedmipalcový dotykový displej multimediálního systému se slušnou grafikou i odezvou na povely. Škoda že jej návrháři neumístili o pár centimetrů výš.
Další premiéru představuje kombinace atmosférické šestnáctistovky VTi s měničovým šestistupňovým automatem od japonské společnosti Aisin
za 350 tisíc, kterou jsme vyzkoušeli v okolí malebného Mikulova. Staromilský motor řady TU o výkonu 85 kW zdatně vzdoruje emisním normám, proto
ani ve spojení se samočinnou převodovkou nepůsobí příliš ospale. Na sportování se ovšem také necítí.
Ideálně mu vyhovuje tempo nad 2000/min a co nejplynulejší jízda. Pokud mu ji dopřejete, odvděčí se

Kdo si to koupí?
Lidé, kteří
nepotřebují
praktický
zavazadelník, ale
spíš jednoduché
a spolehlivé
auto.

vám spotřebou okolo sedmi litrů. A také relativně
tichým chodem.
V rámci orientace východním směrem je Peugeot 301 vybaven robustním podvozkem, jenž
se musí vyrovnat s širokým spektrem povrchů.
S hladkými asfaltovými silnicemi si výborně rozumí. S nerovnostmi si neláme hlavu a zkrátka
přes ně přepluje. Nerozklepe se ani před polňačkou či šotolinou. Daní za to jsou ovšem místy
znatelnější náklony karoserie. Nadprůměrný jízdní projev ovšem není prioritou, což dokládá gumové řízení bez špetky citu, které v rychleji projetých obloucích musíte k spolupráci trochu
přemlouvat.
S Dacií Logan sice Peugeot 301 prodejně prohrává, propracovanějším interiérem bez vyloženě okatých snah o co největší ekonomickou úsporu rumunskou hvězdu ovšem překonává. Spíš se
poměřuje s podobně pojatým Fiatem Tipo. Šetření
poznáte až po otevření zavazadelníku, kdy na vás
vykoukne plechové víko se subtilními rameny. Trochu nás šokovala podlážka z dřevotřísky s ledabyle
čalouněným filcem. Něčemu podobnému jsme si
už totiž odvykli.

ZÁVĚR

Redaktor
ONDŘEJ ŠÁMAL

Podle českého
importéra Peugeotu si 301 často
objednávají mladí
lidé okolo 30 let. Já
bych přitom cílovou
skupinu viděl mezi
důchodci, kterým
může vyhovovat
velmi slušný jízdní
komfort, vcelku
konkurenceschopná
cena a minimum
elektronických
výstřelků.

Tvrdé plasty rozbíjí
rozměrný dekor
palubní desky.
Ovládání ventilace
by mohlo být praktičtější.
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Zadní světla s třemi segmenty
odkazují na ostatní modely se
lvem ve znaku

