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TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 51 698 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 55 638  

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 70 869 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1984 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 1900 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1999 

Vŕtanie x zdvih (mm) 84,0 x 92,4 

Stupeň kompresie 15,5 

Max. výkon kW(k) ot min-1 177(240)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 500/1500 

Pohon stály všetkých kolies (50:50) 

Prevodovka 8-st. automat  

PODVOZOK 

Predná náprava lichobežníková s dvojitými spodnými ramenami, vinuté pružiny 

Zadná náprava s integrovaným ramenom, vinuté pružiny 

Riadenie el. posilňovač s variabilným účinkom 

Priemer otáčania (m) 12,7 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové chladené 

Pneumatiky 255/55 R20 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4970 - 2002 -1888 

Rázvor (mm) 2923 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1692/1686 

Svetlá výška (mm) 175-210 

Objem batožinového priestoru  (l) 723 

Objem palivovej nádrže (l) 80 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 2235 

Užitočná hmotnosť (kg) 630 

Celková hmotnosť (kg) 2940 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) 3500/750 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

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


Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1620 

Vnútorná šírka minimum 1530 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 960/1015 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 365/385 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 775 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1595 

Vnútorná šírka minimum 1517 

Vzdialenosť sedák - strop 970 

Vzdialenosť podlaha - sedák 345 

Dĺžka predný sedák (mm) 495 

Dĺžka zadný sedák (mm) 442 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 8,3 

Maximálna rýchlosť (km/h) 207 

Spotreba mesto (l/100 km) 7,7 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,7 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 6,4 

Emisie CO2 (kg.km-1) 168 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,0 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 6,0 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,3 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,8 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 8,1 

CELKOVÉ NÁKLADY 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 5 645 

1. rok pri najazdení 30.000 km 7 042 

2. rok pri najazdení 30.000 km 9 390 

2. rok pri najazdení 60.000 km 13 085 

3. rok pri najazdení 45.000 km 15 435 

3. rok pri najazdení 90.000 km 19 027 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 24 283 

1. rok pri najazdení 30.000 km 25 725 

2. rok pri najazdení 30.000 km 36 028 

2. rok pri najazdení 60.000 km 39 723 

3. rok pri najazdení 45.000 km 46 095  

3. rok pri najazdení 90.000 km 53 710 

Cena PHM (€/liter) 1,150 

Normohodina servis (€ s DPH) 80 

Gar. kontroly (km) 34 000 / 2 roky 

Výmena oleja 34 000 / 2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 764 

Predný blatník 467 

Svetlomet. + smerovka 1556 

Spätné zrkadlo el. 715 

Predný nárazník (spodný + horný) 909 



Predný tlmič 260 

Predné brzdové platničky 171 

Predná tyčka stabilizátora 54 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 6 

Lak 3 / 100 000 km 

Na celé auto 3 / 100 000 km 

Motor a mechanické časti 3 / 100 000 km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 52 000 

Po 2. roku 60.000 km 44 000 

Po 3. roku 90.000 km 36 000 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava HSE: Svetlomety - LED s LED podpisovým osvetlením, pred. hmlovky, 20“ zliat.disky, systém autonómneho 
núdzového brzdenia, bezkľúčové odomykanie, monitor opustenia jazdného pruhu, kamera na cúvanie, Meridian™ 
Sound Systém 380W InControl Touch Pro: 10 reproduktorov, subwoofer, 10“ dotyk. displej, 12 kanálový zosilňovač, 
CD/DVD, AM/FM, SDARS/HD rádio, DAB, 2xUSB, Bluetooth, rozpoznanie hlasu, navigácia, el. ovládanie vnútornej 
spodnej časti dverí kufra, trojzónová klíma (462 €), el. nastaviteľné predné sedadlá + sedadlá v koži (2222 €) 
adaptívny tempomat (1234 €), 360° Parkovací asistent s vizuálnym zobrazením (411 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ imidž značky Land Rover 

+ úbytok na váhe 

+ ovládateľnosť vzhľadom k rozmerom 

+ riadenie so spätnou väzbou 

+ pružný a výkonný motor 

+ offroadové parametre 

+ ústretová spotreba (mix 8,1 l, v ekonomickom režime jazdy mimo mesta na okreskách cca 6,0 l na 100km) 

+ priestranná kabína 

+ použité kvalitné materiály 

+ komfort cestovania 

+ veľa odkladacích priestorov 

MÍNUSY 

– zavalitý dizajn zadnej časti karosérie 

– zvuk agregátu 

– nepohodlné nastupovanie a vystupovanie do príliš vysoko položených sedadiel 

– vyššia nakladacia hrana 835 mm (Volvo XC90 780 mm) 

– absorpcia priečnych nerovností 

– kratšie zadné sedáky 

 


