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TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 12 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 15 310  

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 21 100 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 551 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 143 

Registračný poplatok (€ s DPH) 90 

MOTOR 

Typ zážihový, turbo 

Počet valcov/ventilov 3/16 

Zdvihový objem (ccm) 999 

Vŕtanie x zdvih (mm) 74,5 x 76,4 

Stupeň kompresie 10,5 

Max. výkon kW(k) ot min-1 85(115)/5000-5500 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 200/2000-3500 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 6-st. manuál 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava polotuhá 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 10,60 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 205/55 R17 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie Crossover 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4138 - 1780 - 1552 

Rázvor (mm) 2556 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1503/1486 

Svetlá výška (mm) 190 

Objem batožinového priestoru  (l) 400 

Objem palivovej nádrže (l) 40 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1187 

Užitočná hmotnosť (kg) 438 

Celková hmotnosť (kg) 1625 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1462 

Vnútorná šírka minimum 1440 

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


Vzdialenosť sedák - strop min./max. 959/1015 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 329/369 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 765 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1435 

Vnútorná šírka minimum 1285 

Vzdialenosť sedák - strop 1001 

Vzdialenosť podlaha - sedák 330 

Dĺžka predný sedák (mm) 500 

Dĺžka zadný sedák (mm) 490 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,8 

Maximálna rýchlosť (km/h) 182 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,9 

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

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,9 

Emisie CO2 (kg.km-1) 113 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,9 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,2 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,2 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,3 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,9 

CELKOVÉ NÁKLADY 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 103 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 597 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4 323 

2. rok pri najazdení 60.000 km 7 414 

3. rok pri najazdení 45.000 km 6 331 

3. rok pri najazdení 90.000 km 11 292 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 7 603 

1. rok pri najazdení 30.000 km 9 097 

2. rok pri najazdení 30.000 km 11 723 

2. rok pri najazdení 60.000 km 14 814 

3. rok pri najazdení 45.000 km 14 781  

3. rok pri najazdení 90.000 km 20 792 

Cena PHM (€/liter) 1,250 

Normohodina servis (€ s DPH) 32,40 

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

Výmena oleja 30 000 km/2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 410 

Predný blatník 196 

Svetlomet + smerovka (LED/Halogen) 534/287 

Spätné zrkadlo el. 129 

Predný nárazník (spodný + horný) 382 

Predný tlmič 183 

Predné brzdové platničky 105 

Predná tyčka stabilizátora - 

Spojka 674 



Predná žiarovka 17 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2 

Motor a mechanické časti 2 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 15 600 

Po 2. roku 60.000 km 13 700 

Po 3. roku 90.000 km 11 600 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava Xcellence: navyše červená Desire metalíza, Šedá Pirineos (589 €), VISION PLUS PACK – parkovací asistent, 
predné a zadné parkovacie senzory, digitálny audio príjem DAB (181 €), bezkľúčový prístup KESSY + adaptívny 
tempomat (181 €), 17“ zliat. Disky (362 €), SD Karta Mapy Európy s Mapcare - 1 rok (91 €), predné svetlá (543 €), 
navigácia + indukčné nabíjanie mobilu + zosilňovač GSM antény (453 €), el. nastaviteľné a vyhr. spätné zrkadlá + 
sledovanie mŕtveho uhla + Rear trafic alert (347 €), vyhrievané pred. sedadlá a ostrekovače čel. skla (317 €), audio 
systém BeatsAudio (300W), zosilňovač, 6x prémium reproduktory, subwoofer (408 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívny dizajn exteriéru a interiéru 

+ v ponuke možnosť kombinácie farieb 

+ agilné jazdné vlastnosti 

+ výhľad z pozície vodiča 

+ nastupovanie a vystupovanie 

+ svetlosť podvozku (190 mm), dobrá trakcia 

+ dostatočne výkonný motor 

+ výkonný a skvele hrajúci audio systém BeatsAudio 

+ pracovisko vodiča (ergonómia, ľahká obsluha, 8“ dotyk. displej) 

+ kufor (400 litrov) 

+ kvalita spracovania 

+ konkurencieschopná cena (viď tabuľka) 

+ rozsah výbavy 

MÍNUSY 

– hrubší prejav agregátu pri rozjazde 

– menšia palivová nádrž (40 l) 

– v ponuke absencia pohonu 4×4 

– menšie spätné zrkadlá pri jazde v meste 

 


