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TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 22 300 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 27 500 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 37 269 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1079 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 260 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1995 

Vŕtanie x zdvih (mm) 90,0x84,0 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 110(150)/4200 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 320/1500-3000 

Pohon Zadných kolies 

Prevodovka 8.st.automat 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava Viacprvková 

Riadenie S el.posilňovačom 

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu Kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové 

Pneumatiky 205/50 R17 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie Hatchback, 5-dverový 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4329-1765-1440 

Rázvor (mm) 2690 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1535/1569 

Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru  (l) 350/1172 

Objem palivovej nádrže (l) 50 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1425 

Užitočná hmotnosť (kg) 565 

Celková hmotnosť (kg) 1915 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1445 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 940/1010 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 235/270 

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


Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 783 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1427 

Vzdialenosť sedák - strop 950 

Vzdialenosť podlaha - sedák 290 

Dĺžka predný sedák (mm) 570-530 

Dĺžka zadný sedák (mm) 510-470 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 8,3 

Maximálna rýchlosť (km/h) 212 

Spotreba mesto (l/100 km) 4,5-4,9 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 3,4-3,8 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 3,8-4,2 

Emisie CO2 (kg.km-1) 110-114 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 8,1 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,6 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 5,9 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 6,5 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,7 

CELKOVÉ NÁKLADY 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 691 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 676 

2. rok pri najazdení 30.000 km 5 108 

2. rok pri najazdení 60.000 km 7 079 

3. rok pri najazdení 45.000 km 8 588 

3. rok pri najazdení 90.000 km 10 488 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 12 460 

1. rok pri najazdení 30.000 km 13 445 

2. rok pri najazdení 30.000 km 18 877 

2. rok pri najazdení 60.000 km 20 878 

3. rok pri najazdení 45.000 km 24 357 

3. rok pri najazdení 90.000 km 28 257 

Cena PHM (€/liter) 1,150 

Normohodina servis (€ s DPH) 75,00 

Gar. kontroly (km) 30 000 km/2 roky 

Výmena oleja 30 000 km/2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 533 

Predný blatník 274 

Svetlomet. + smerovka 1196 

Spätné zrkadlo el. 262 

Predný nárazník 428 

Predný tlmič 252 

Predné brzdové platničky 173 

Predná tyčka stabilizátora 48 

Spojka 424 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 



Prehrdzavenie karosérie 12 bez limitu km 

Lak   3 bez limitu km 

Na celé auto   2 bez limitu km 

Motor a mechanické časti   2 bez limitu km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 27 500 

Po 2. roku 60.000 km 23 500 

Po 3. roku 90.000 km 19 500 

 

 

 

VÝBAVA 
M Sport: 17“ zliat. disky, aerodynamické doplnky, chromová koncovka výfuku,17-palcové M zliatinové kolesá, 
trojramenný športový volant v koži s nápisom M, predné športové sedadlá a športový podvozok, ovládanie režimu 
jazdy rozšírené o SPORT+ mode, mriežka chladiča: 9x čiernych vysokolesklých mriežok, metalický lak Alpine White, 
8 st. Automatická Steptronic prevodovka (2067   €), navigácia Profesional (2160 €), Balík Driver Assistance (824 €), 
Balík Jazdný komfort (868 €), Balík Service Inclusive (5 rokov/100.000 km) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ imidž značky 

+ robustná konštrukcia 

+ veľmi dobré jazdné vlastnosti 

+ skvelé odhlučnenie kabíny 

+ automat. Prevodovka 

+ pružný a úsporný agregát 

+ sedadlá zabezpečujú vysoký comfort a oporu v zákrutách 

+ podvozok veľmi dobre filtruje nerovnosti 

+ nastaviteľný režim jazdy 

+ pohodlné ovládanie cez multifunkčný systém iDrive 

MÍNUSY 

- vzadu pre vyššie postavy stiesnený pocit v oblasti kolien 

- nepohodlné vystupovanie z nižšie položených sedadiel, hlavne vzadu 

- za studena výraznejší klepotavý zvuk dieselového agregátu  

 


