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TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 10 620 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 15 860 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 18 058 
POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 476 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 
Registračný poplatok (€ s DPH) 260 

MOTOR 

Typ zážihový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 
Zdvihový objem (ccm) 1498 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 
Max. výkon kW(k) ot min-1 110(150)/5000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 250/1500 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 6M 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava jednoduchá 

Riadenie s elektromechan. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové  

Pneumatiky 215/45 R17  

KAROSÉRIA 

Typ karosérie hatchback  
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4059 - 1780 - 1442 

Rázvor (mm) 2564 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1525/1505 
Objem batožinového priestoru  (l) 355/1165 

Objem palivovej nádrže (l) 40 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1184 

Užitočná hmotnosť (kg) 516 
Celková hmotnosť (kg) 1700 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1441 

Vnútorná šírka minimum 1390 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 900/1005 

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


Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/349 
Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 751 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1410 

Vnútorná šírka minimum 1280 
Vzdialenosť sedák - strop 920 

Vzdialenosť podlaha - sedák 380 

Dĺžka predný sedák (mm) 530 
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 7,9 

Maximálna rýchlosť (km/h) 215 

Spotreba mesto (l/100 km) 6,2 
Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,2 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,9 

Emisie CO2 (kg.km-1) 112 

Namerané 
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 8,0 

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

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,0 
Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,2 

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

Spotreba v teste priemer od užívateľov (l/100 km) - 

Spotreba od užívateľov min/max (l/100km) -/- 

CELKOVÉ NÁKLADY 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 361 
1. rok pri najazdení 30.000 km 3 997 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4 682 

2. rok pri najazdení 60.000 km 8 234 
3. rok pri najazdení 45.000 km 6 808 

3. rok pri najazdení 90.000 km 12 271 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 
1. rok pri najazdení 15.000 km 5 941 

1. rok pri najazdení 30.000 km 7 577 

2. rok pri najazdení 30.000 km 10 262 

2. rok pri najazdení 60.000 km 13 814 

3. rok pri najazdení 45.000 km 13 388 

3. rok pri najazdení 90.000 km 20 351 

Cena PHM (€/liter) 1,400 

Normohodina servis (€ s DPH) 32,40 

Gar. kontroly (km) 30 000/ 2 roky 

Výmena oleja 30 000/ 2 roky 
CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 391 

Predný blatník 190 

Svetlomet / smerovka 534/287 
Spätné el. zrkadlo  132 

Predný nárazník (spodný + horný) 382 

Predný tlmič 183 
Predné brzdové platničky 108 

Predná tyčka stabilizátora - 



Spojka 378 
Predná žiarovka 17 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12  

Lak 3 
Na celé auto 2 bez limitu km alebo 6/150 000km 

Motor a mechanické časti 2 bez limitu km alebo 6/150 000km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 
Po 1. roku 30.000 km 14 500 

Po 2. roku 60.000 km 12 500 

Po 3. roku 90.000 km 10 000 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava FR: 17“ zliat.disky, SEAT Drive Profil, tempomat, detekcia únavy, pred hmlovky s prisvecovaním do zákruty, 
športové sedadlá, kožou (imitáciou) potiahnutá pristrojová doska, volant, radiaca páka a rukovať ručnej brzdy,  
Advance Plus: Full Link + dvojzónová klíma + el. sklapatelné zrkadlá + svetelný a dažďový senzor + FULL LED 
svetlomety + laktova opierka + odkladací priestor pod sedákom vodiča (1024€), metalíza (494€), 8“ dotykový 
displej+navigacia + 2 USB + ovládanie hlasom + 8 reproduktorov (680€). 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívny vzhľad  

+ stabilné jazdné vlastnosti  

+ jazdné výkony 

+ pomer jazdné výkony a spotreba  
+ na danú triedu nadpriemerný priestor vzadu pre kolená a hlavu  

+ šírka v lakťoch vpredu takmer na úrovni triedy kompaktov  

+ na daný segment vozidiel nadpriemerne pohodlné sedenie aj vzadu  
+ kvalita spracovania  

+ dobrý výhľad do predoboku vďaka úzkemu „A“ stĺpiku a dozadu umiestnenému vonkajšiemu spätnému zrkadlu  

+ pohodlnenejšie vystupovanie z vyššie postavených zadných sedákov 

+ kokpit vodiča – ergonómia a ľahká obsluha   
+ optimálne riadenie, presné a ľahké radenie, optimálny záber spojkového pedála 

+ promptný nástup bŕzd  

+ slušná spotreba 
MÍNUSY 

- schod po sklopení sedadiel 

- stredový tunel obmedzujúci priestor pre nohy pasažiera usadeného vzadu v strede 

- vyššie vytiahnutá zadná hrana kufra 

- zmena režimov jazdy (Eco, Comfort, Sport) riadenia a reakcie plyn. pedála len mierna  

- menšia palivová nadrž, menšie spätné zrkadlá  

- auto možné objednať  až 11/2018  
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