
                                                         

 

Subaru Impreza 1.6i ES Style NAVI 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 19 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 25 490 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 25 490 
POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 643 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 
Registračný poplatok (€ s DPH) 90 

MOTOR 

Typ benzínový, boxer 

Počet valcov/ventilov 4/16 
Zdvihový objem (ccm) 1600 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie 11:1 
Max. výkon kW(k)/ot min-1 84(114)/6200 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 150/3600 

Pohon všetkých kolies  

Prevodovka Lineartronic 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie el. posilňovač  

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 
vzadu kotúčové  

Pneumatiky 235/55 R17 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie hatchback, 5-miestna 
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4460 - 1775 - 1480 

Rázvor (mm) 2670 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1540/1545 
Svetlá výška (mm) 130 

Objem batožinového priestoru  (l) 385/1310 

Objem palivovej nádrže (l) 50 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1451 
Užitočná hmotnosť (kg) 469 

Celková hmotnosť (kg) 1920 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) -/- 
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 1540 

Vnútorná šírka minimum 1440 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 990/1030 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 282/310 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 830 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1495 
Vnútorná šírka minimum 1365 

Vzdialenosť sedák - strop 930 

Vzdialenosť podlaha - sedák 360 

Dĺžka predný sedák (mm) 520 
Dĺžka zadný sedák (mm) 480 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 
Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 12,4 

Maximálna rýchlosť (km/h) 180 

Spotreba mesto (l/100 km) 8,0 
Spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,5 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 6,4 

Emisie CO2 (kg.km-1) 145 
Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 12,0 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,5 
Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,0 

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

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,8 

Spotreba od užívateľov (l/100km) 7,69 
Spotreba od užívateľov min/max  (l/100km) 6,71/9,99 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 
1. rok pri najazdení 15.000 km 2 571 

1. rok pri najazdení 30.000 km 4 371 

2. rok pri najazdení 30.000 km 5 253 

2. rok pri najazdení 60.000 km 9 353 

3. rok pri najazdení 45.000 km 7 953 

3. rok pri najazdení 90.000 km 14 034 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 9 061 

1. rok pri najazdení 30.000 km 10 861 

2. rok pri najazdení 30.000 km 14 243 
2. rok pri najazdení 60.000 km 18 343 

3. rok pri najazdení 45.000 km 18 193 

3. rok pri najazdení 90.000 km 25 533 
Cena PHM (€/liter) 1,380 

Normohodina servis (€ s DPH) 59,99 

Gar. kontroly (km) 15 000 km/1 rok 

Výmena oleja 15 000 km/1 rok 
CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota - 

Predný blatník - 
Svetlomet. + smerovka - 



Spätné zrkadlo el. - 
Predný nárazník (spodný + horný) 328 

Predný tlmič - 

Predné brzdové platničky - 

Predná tyčka stabilizátora - 
Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 
Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 alebo 5/150 000 km 

Na celé auto 3 alebo 5/150 000 km 

Motor a mechanické časti 3 alebo 5/150 000 km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 19 000 

Po 2. roku 60.000 km 16 500 
Po 3. roku 90.000 km 14 000 

 

 

 

VÝBAVA 
Style Navi  (naviac k vybave Classic):  17“ zliat.kolesá, BiLED svetlomety adaptivne, ostrekovač svetlometov, dvojz. 
aut. klimatizácia, 4x USB, AUX, vyhriev. pred. sedadiel, detekcia prostredia za vozidlom a kontrola mŕtveho ulhu 
(SRVD), bezklučové štartovanie, el.sklápatelné spat.zrkadlá, asistent diaľkových svetiel, navigácia. 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ imidž názvu Impreza 
+ vysoká úroveň jazdných vlastností 

+ komfort pruženia 

+ CVT plynulosť radenia pri ekonomickej jazde 
+ nadpriemerne veľký a vzdušný interiér (nadpriemerná šírka v lakťoch, voľnosť pre kolená vzadu) 

+ pracovisko vodiča a infotainment (pozícia za volantom, prehľadné rozmiestnenie ovládačov a ukazovateľov) 

+ kvalita spracovania 

+ pohon 4×4 
+ nízka štartovacia cena 

+ výbava 

MÍNUSY 
- rezervné koleso nie je k dispozícii ani za príplatok 

- v určitých situáciách variátor znižuje jazdné výkony 
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