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TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 29 400 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 37 990 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 53 481 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1497 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 787 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 1995 

Vŕtanie x zdvih (mm) 90,0 x 84,0 

Stupeň kompresie 16,5 

Max. výkon kW(k) ot min-1 140(190)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 400/1750 

Pohon všetkých kolies 

Prevodovka 8-st. automat 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovač 

Priemer otáčania (m) 11,3 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové  

Pneumatiky 225/55 R17 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4439 - 1821 - 1612 

Rázvor (mm) 2670 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1561/1562 

Svetlá výška (mm) 183 

Objem batožinového priestoru / s rezervou (l) 505/1550 

Objem palivovej nádrže benzín(l) 61 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1625 

Užitočná hmotnosť (kg) 595 

Celková hmotnosť (kg) 2145 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1465 

Vnútorná šírka minimum 1373 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 1069/995 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 295/330 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotestofficial/


Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 814-654 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1455 

Vnútorná šírka minimum 1295 

Vzdialenosť sedák - strop 971 

Vzdialenosť podlaha - sedák 380 

Dĺžka predný sedák 545-590 

Dĺžka zadný sedák 470 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 7,6 

Maximálna rýchlosť (km/h) 219 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,8 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,6 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,1 

Emisie CO2 (kg.km-1) 134 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 8,1 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,8 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,6 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,6 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,2 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 3593 

1. rok pri najazdení 30.000 km 5038 

2. rok pri najazdení 30.000 km 5889 

2. rok pri najazdení 60.000 km 8790 

3. rok pri najazdení 45.000 km 8705 

3. rok pri najazdení 90.000 km 13 340 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 17 073 

1. rok pri najazdení 30.000 km 18 527 

2. rok pri najazdení 30.000 km 25 380 

2. rok pri najazdení 60.000 km 28 271 

3. rok pri najazdení 45.000 km 31 186 

3. rok pri najazdení 90.000 km 38 821 

Cena PHM diesel (€/liter) 1,000 

Normohodina (€ s DPH) 83,88 

Gar. kontroly (km) 30 000 / 2 roky  

Výmena oleja (km) 30 000 / 2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 427 

Predný blatník 287 

Svetlomet. + smerovka 914 

Spätné zrkadlo el. 248 

Predný nárazník 526 

Predný tlmič 262 

Predné brzdové platničky 196 

Predné tyčky stabilizátora 43 

Spojka 1254 

Predná žiarovka 48 

ZÁRUKA (roky) 



Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 2 

Na celé auto 2 

Motor a mechanické časti 2 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 40 000 

Po 2. roku 60.000 km 34 000 

Po 3. roku 90.000 km 28 000 

 

 

 

VÝBAVA 
Základna výbava: Zväčšenie palivovej nádrže, pneumatiky runflat s núdzovým dojazdom, poistné skrutky kolies, 
kontrola tlaku v pneumatikách, Performance Control zadnej nápravy, ISOFIX, stredová opierka vpredu, dodatočné 
12-V-zastrcky, BMW, Emergency Call (núdzové volanie), BMW Teleservices 
Doplnková výbava: El. regulácia tlmičov (EDC), vyhr. volantu, alarm, zad. kamera, strešné nosiče, exteriérový 
obsah v jemnom hliníkovom prevedení, stmavené sklá vzadu, automatické stmavovanie vnútorného zrkadla, 
sedadlá vpredu, nastavenie bedernej časti pr. sedadiel elektricky, balík so zväčšeným počtom odkladacích 
priestorov, vyhriev. pred. sedadiel, zadné sedadlá polohovateľné, vak na lyže a snowboard, HiFi reprosústava 
Harman/Kardon, balík cestovatel, balík Komfort, service Inclusive - 5rokov/100.000 km, rozpojenie uzamykania a 
alarmu, slovenská jazyková verzia, slovenský návod a servisná knižka, BMW ConnectedDrive Advanced 

 

 

 

KONKURENCIA 
Typ auta Audi Q3 Sport 2.0TDI quattro S tronic Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC 

Max. výkon kW(k)/ot.min-1 135(184)/4200 150(204)/3800 

Max. krút. moment (N.m/min) 380/1750-2500 500/1600-1800 

Max. rýchlosť (km/h) 219 222 

Zrýchlenie z 0-100 km/h (s) 7,9 7,6 

Komb. spotreba (l/100 km) 5,3 5,5 

Batožinový priestor (l) 460 550 

Cena motorizácie od (€) 33 583,- 46 950,- 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

v porovnaní s predchodcom viac voľnosti na zadných sedadlách v oblasti hlavy a kolien  

kvalita spracovania, kvalita použitých materiálov v interiéri 

výkonný a úsporný agregát  

práca 8-st. automatu 

stabilné jazdné vlastnosti 

dizajn exteriéru a interiéru  

v porovnaní s predchodcom väčší kufor  

otvor pre dlhšie predmety – lyže... 



variabilita - posuvné a polohovateľné zad.sedadlá  

imidž značky BMW 

MÍNUSY 

relat. vyššia cena test. vozidla  

obmedzená absorpcia priečnych nerovností  

vyšší posed nemusí každému vyhovovať  

pre korpulentnejších užšie pred. sedadlá (športové) 

hlbšie umiestnený otočný ovládač iDrive 

 


