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nový Hyundai i30 prvýkrát s digitálnym kokpitom
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Nová
Škoda Octavia

Škoda Kamiq 1.0 tsI 85kW Mercedes-Benz GLC sUV
300d 4Matic

Citroën C3 aircross
BlueHDi 120 eAt6

Ford tourneo Custom
2.0 tDCi ecoBlue mildHybrid

Hyundai tucson 
2,0CRDi N Line+ subaru Forester e-Boxer
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Volkswagen predstaví nový 
VW touareg r plug-In Hybrid

pReDstAveNIe

nový Volkswagen 
t-roc Cabriolet v predaji!



nový Hyundai 
i30 n by mohol 
vyzerať asi takto

Grafické vizualizácie od aksyonov 
nikita ukazujú, ako by mohol vy-
zerať nový model i30 n vo verzii 
Fastback.

Hyundai nedávno predstavil 
facelift modelu i30. Očakávame, 
že vizuálne zmeny, vychádza-
júce z civilnej verzie, rovnako 
absolvujú v blízkej budúcnosti 
aj športové verzie modelov i30 
N Hatchback a i30 N Fastback. 

Tieto dizajnové zmeny spolu 
s použitou karbónovou kapo-
tou (používa limitovaná edícia 
i30 N Project C) by dodali vo-
zidlu na agresivite, ktorá by sa 
dokonale hodila k športovému 
charakteru N modelov.          n

päť metrov dlhý koncept aero 
sport Lounge púta pozornosť nie-
len radikálnym vzhľadom s ostrý-
mi hranami, siluetou s dozadu 
klesajúcou strechou à la sUV kupé, 
ale aj obrovskými 23“ ko-
lesami s dynamickým 
dizajnom a efekt-
nými vizuálnymi 
riešeniami. 

Napríklad tra-
dičný „gril“, ktorý 
nájdete na automo-
bile poháňanom spa-
ľovacím motorom, 
nahradila obrazovka 

obklopujúca logo DS, ktoré sa doká-
že efektne rozsvietiť. 

Ďalej prispievajú k avantgard-
nému vzhľadu konceptu elegantné 

svetlomety, ktoré využívajú mati-
covú technológiu LED. 

Na pohon slúži elektro-
motor s neuveriteľným 

výkonom 671 koní, 
ktorý dokáže nie-
len zrýchľovať 
z 0-100 km za 
2,8 s, ale po-
sádku odviesť 
na jedno nabitie 
100 kW batérie 
až do vzdiale-

nosti 650 ki-
lometrov.   n

spráVykRátke
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rovnako ako zvyšok novej rodiny 
Mercedes-Benz GLe Coupe, ktorá 
bola predstavená minulý rok, tak aj 
nové modely GLe Coupé 63 a GLe 
Coupé 63 s dostali nový, v tomto 
prípade agresívnejší a svalnatejší 
vzhľad prednej a zadnej časti vozidla, 
ktorá ich odlišuje od ostatných verzií. 

Taktiež ich odlišujú 21-palcové 
disky kolies s nápisom AMG dodá-
vané ako štandard, resp. 22-palcové 
pre model S. Oba modely majú pod 
kapotou známy 4,0-litrový motor V8 

s dvomi turbodúchadlami, každý je 
však vyladený s iným výkonovými 
parametrami. Verzia GLE 63 dispo-
nuje max. výkonom 420 kW a max. 
krútiacim momentom 750 Nm, verzia 
GLE 63 S až 450 kW a 850 Nm. Oba 
modely sú vybavené integrovaným 
štartovacím alternátorom EQ Boost, 
ktorý dodáva výkon 21k a krútiaci 
moment 250 Nm. Verzia GLE Coupé 
63 zrýchli z 0-100 km/h za 4,0 se-
kundy a verzia GLE Coupé 63 S za 
3,8 sekundy. Obe verzie majú max. 
rýchlosť obmedzenú na 250 km/h.   n

Medzinárodná expanzia značky 
peugeot naberá s príchodom 
nového pickupu peugeot Landtrek, 
patriaceho do triedy pickupov 
s nosnosťou do jednej tony, na 
intenzite. 

Tento segment je neustále rastú-
ca trieda, ktorá už dnes reprezen-
tuje viac než 2,4 milióna predaných 
vozidiel. Peugeot Landtrek má 
všetky základné charakteristic-
ké črty tejto triedy: je robustný, 
všestranný, dostupný vo viacerých 
karosárskych prevedeniach, doká-
že ťahať až 3,5-tonový príves, má 
dobré off-roadové a prejazdové 

novinka Cupra Leon prichádza vo 
verzii 5-dv. hatchback a kombi

Pod kapotou sa nachádza zážiho-
vý motor 2.0 TSI, ktorý bude k dis-
pozícii v troch rôznych výkonových 
vyhotoveniach. Základný motor 
vykazuje 180 kW/245k a krútiaci 
moment 370 Nm, ďalšie dve výkon-
nejšie verzie majú 221 kW/300k 
a 228 kW/310k pri rovnakom krú-
tiaci momente 400 Nm. Motory sú 
spriahnuté s dvojspojkovou prevo-
dovkou, ktorá prenáša výkon na 

predné kolesá prostredníctvom 
elektronického diferenciálu s ob-
medzeným samosvorom. Najvýkon-
nejšia motorizácia je vyhradená len 
pre kombi s pohonom všetkých 
kolies. Takto disponovaná Cupra 
zrýchli za 4,8 s a dosiahne elek-
tronicky obmedzenú max. rýchlosť 
250 km/h. Novinkou je plug-in hyb-
ridný pohon. Benzínovému motoru 
s 1,4 TSI o výkone 110 kW (150 k) 
vypomáha elektromotor s výko-
nom 85 kW (115 k) dobíjaný aku-
mulátorom s kapacitou 13 kWh.   n

novinka značky ds zrýchli z 0-100 km/h za 2,8 s

nový peugeot Landtrek
vlastnosti a jednoducho sa opra-
vuje. Nový Peugeot Landtrek príde 
do predaja koncom tohto roka. Do 
predaja príde najprv v Latinskej 

Amerike a sub saharskej Afrike, 
neskôr budú nasledovať ďalšie trhy. 
Do predaja v Európe sa pravdepo-
dobne nedostane.                 n

Model Cupra Leon absolvoval sve  tovú 
premiéru v katalánskej Barcelone

nové výkonné modely Mercedes-aMG 
GLe Coupé 63 a GLe Coupé 63 s



„Driver monitor system“ vás po na-
sadnutí nápisom na displeji pozdra-
ví, nastaví pre vás na mieru polohu 
sedadla za volantom, spätné zrkadlá 
a predvolenú klimatizáciu, a to vďaka 
novej funkcii monitorovania vodiča, 
ktorá prostredníctvom infračervenej 
kamery dokáže rozpoznať vašu tvár 
(je možné nastaviť až 5 ľudí).

„Driver monitor system“ dokáže 
nastaviť nielen sedadlo vodiča, kli-
matizáciu a spätné zrkadlá, ale aj do-
zerať na šoféra počas jazdy. Pri jazde 
na neho dozerá a pokiaľ sa napríklad 
nepozerá pred seba na cestu alebo 

nevenuje poriadne riadeniu, tak ho 
zvukovým signálom a nápisom na 
združenom displeji napomína.

Nový Subaru Forester e-Boxer má 
v ponuke iba jednu motorizáciu: hyb-
ridnú pohonnú jednotku, ktorú tvo-

rí zážihový 2,0 litrový horizontálny 
štvorvalcový motor s max. výkonom 
110 kW (150 k) a elektromotor s vý-
konom 12,3 kW (ten je nápomocný 
hlavne pri rozjazdoch). V čisto elek-
trickom režime je možné s „ľahkou“ 

nohou prejsť do 1,6 kilometra pri 
max. rýchlosti do cca 40 km/h. Na 
vyššie tempo už elektromotor nesta-
čí. Len na voľnobeh dokáže plachtiť 
na elektrický pohon aj rýchlejšie. 
Pokiaľ toto dokážete využiť pri šofé-
rovaní, tak sa vám Forester e-Boxer 
odmení úsporou na palive.

Lithium-ionová batéria s kapacitou 

0,6 kWh je umiestnená v spodnej čas-
ti vzadu tak, že neobmedzuje objem 
batožinového priestoru. Tu chceme 
poznamenať, že takéto umiestnenie 
vylepšuje rozloženie hmotnosti na 
predné a zadné kolesá a prispieva 

k lepšej ovládateľnosti, vďaka čomu 
nárast hmotnosti 110 kg pri jazde 
vôbec nevnímate.

Výkon hybridnej pohonnej jednot-
ky sa prenáša štandardne na všetky 
štyri kolesá prostredníctvom bez-
stupňovej automatickej prevodovky 
typu CVT. S touto prevodovkou je 
výhoda, že radenie „rýchlostí“, resp. 
prevodový pomer, prebieha hladko. 
Taktiež rozjazd je príjemne plynulý, 
nie skokový, ako býva neraz pri dvoj-
spojkových prevodovkách pri konku-
rencii. Nevýhodou sú však niekedy 
situácie, keď na výraznejšiu akce-
leráciu nemá vplyv ani vytočenie 
motora do otáčok, kedy dôjde k „vy-
sávaciemu“ efektu s nárastom hluku 
bez výraznejšieho nárastu elánu do 
zrýchľovania. Tento typ prevodovky 
skrátka nemusí v kombinácii s touto 
motorizáciou každému vyhovovať. 
My sme sa však s ním dokázali bez 
problémov zžiť.

Na reakcie prevodovky má vplyv aj 
zvolený režim „SI Drive“. K dispozícii 
má dva režimy: „S“ s promptnejším 
vytočením do vyšších otáčok a živšou 
reakciou na stlačenie plynového pe-
dála a ekonomickejší režim „I“, dr-
žiaci motor v čo najnižších možných 
otáčkach. Údaj zrýchlenia z 0-100 
km/h za 11,7 s síce neoslní, ale jeho 

dynamické schopnosti sú pre bežné 
jazdenie viac ako dostačujúce. Nema-
li sme pocit, že nám pri predbiehaní 
či na diaľnici chýba výkon.

Plusom je totiž fakt, že CVT pre-
vodovka necháva obvykle motor pra-
covať v pracovných otáčkach, vďaka 
čomu pri jazde v prevažnej miere po-

skytuje dostatočné živú akceleráciu, 
zároveň o ňom v kabíne ani neviete 
a pri bežnom, ekonomickom jazde-
ní sa odvďačí ústretovou spotrebou 
v rozmedzí 7-8 litrov na 100 km. My 
sme počas testu v rámci krátkeho 
výjazdu do terénu priemerne spot-
rebovali 8,7 litrov na 100 km.

Ako je obvykle pri značke Subaru, 
ide o typ typ motora boxer, ktorý má 
horizontálnu protibežnú konfigurá-
ciu, takže piesty sa pohybujú oproti 
sebe, čo prirodzeným spôsobom zni-
žuje vibrácie a prispieva k tichému 
a kultivovanému chodu motora.

Nový Forester e-Boxer sa ukázal 
počas testovacích jázd v skvelej for-
me. Porovnateľný model zvládajúci 
v takej miere nároky na všestrannosť, 
t. j. nároky pri jazde na pevnej vozov-
ke a v teréne, na automobilovom trhu 
v danom segmente nenájdete.

Dokonca je na tom lepšie ako 
predchodca aj napriek nárastu po-
hotovostnej hmotnosti. V porovna-
ní s predchodcom je stabilnejší pri 
vyhýbacích manévroch vo vyššom 
tempe jazdy a paradoxne aj poho-
dlnejší pri prejazde po nekvalitnom 
povrchu.

Tento fakt sme si mali možnosť 
overiť nielen pri samotných testoch, 
ale aj na testovacom polygóne v ra-

kúskom ÖAMTC Teesdorf, kde sme 
nový Subaru Forester podrobili tes-
tovacími jazdami v rôznych režimoch 
jazdy – na malom okruhu so zatoče-
nými zákrutami a dlhou rovinkou 
s vyhýbacím manévrom, v zhorše-
ných adhéznych podmienkach a na 
pohyblivej platni so simulovaným 
šmykom a nakoniec v náročnom te-
réne s brodením a krížením náprav.

S údivom sme kvitovali, ako do-

káže nový Forester e-Boxer zvládať 
ostro rezané zákruty či zmeny smeru 
jazdy vo vysokom tempe, aj napriek 
vyššej svetlej výške 220 mm a veľmi 
komfortnému odpruženiu. Jeho pre-
jav je aj na hranici svojich možnos-
tí stabilný bez nepredvídateľného 
chovania.

4

TesT subaru Forester e-Boxer TesT

4

používanie nového subaru Forester e-BOXer spríjem-
ňuje a uľahčuje celý rad vylepšení a prvkov výbavy. 
Jedným z nich je okrem, pre subaru tradičného bezpeč-
nostného systému eyesight, aj dalšia hi-tech vychytáv-
ka, nový prvok výbavy „driver monitor system“.
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Riadenie je presné, okolo stredo-
vej polohy nemá príliš veľkú „vôľu“ 
a rýchle reaguje na pootočenie vo-
lantom. Plusom je stabilný a istý 
prejav pri akcelerácii alebo brzdení 
na rozdielnych adhéznych podmien-
kach (napr. pravá časť kolies bola na 
suchom, ľavá na mokrom), na rovine 
či v zákrutách. Úplnou čerešničkou 
na torte je jazda v teréne.

Nový Forester e-Boxer je, tak ako 
predošlá generácia, štandardne 
vybavený stálym symetrickým po-
honom všetkých kolies a terénnym 
režimom X-Mode, ktorý je po novom 
možné nastaviť do dvoch módov pre 

zlepšenie schopností v ťažkých pod-
mienkach: jeden je pre zasnežený 
a suchý nespevnený povrch Snow/
Dirt a druhý do hlbokého snehu 
a bahna Deep Snow/Mud.

Nechápali sme, kam až dokáže 
takto disponovaný nový Forester 
e-Boxer prejsť. Jeho limity mimo 
pevnú vozovku samozrejme určujú 
aj offroadové parametre, tie sú však 
vo viacerých parametroch lepšie ako 
u konkurencie, i samotné obutie.

Inak, rozdiel oproti predchodcovi 
poháňanému výhradne len spaľova-
cím motorom a normálnym typom 
prevodovky Lineartronic bolo vi-
dieť nielen plynulejším rozjazdom 
pri zrýchľovaní na bežnej ceste, ale 
aj v teréne pri prekonávaní preká-
žok – napríklad cez väčší hrboľ alebo 
kameň, cez ktorý bolo treba sa kole-
sami prehupnúť, sa lepšie popasoval 
hybridný systém pohonu, ktorému 
tak dlho netrvá, kým zaberie.

Pri zapnutom X-Mode sa režim Mo-
tor Assist aktivuje skôr, už pri 0 km/h 
(pri normálnej jazde a v režimoch 
I a S sú to 4 km/h), čím zlepšuje jeho 
účinnosť už od rozjazdu. Pochvalu 
dostáva aj pribrzďovací systém Hill 
descent , ktorý pri zjazde z prud-
kého kopca dávkuje brzdný účinok 
omnoho plynulejšie, ako sme mali 
možnosť vyskúšať u nejedného kon-
kurenta (pohybujúci sa skôr určitými 
prískokmi).

Na pohlaď zvonku vyzerá nový 
Forester e-Boxer akoby išlo iba 
o facelift, pritom ide o celkom nový 
model, ktorý sa prezentuje inými 
rozmermi karosérie (postavený je 

na globálnej platforme SGP), mo-
dernejším a priestrannejším inte-
riérom, novou pohonnou jednotkou 
a celým radom vylepšení. S rozmer-
mi 4625×1815×1730 mm je väčší do 
dĺžky +15 mm, šírky +20 mm a v ráz-
vore +30 mm, len na výšku je mierne 
nižší o 5 mm.

Táto zmena rozmerov a proporcií 
prospela nielen vzhľadu vozidla, ale 
aj vnútorným rozmerom. V kabíne 
je ešte o niečo viac miesta na šírku 
a hlavne vzadu pre kolená (pritom 
už predchodca bol na tom ponukou 
vnútorného priestoru veľmi dobre). 
Kufor ostal v podstate rovnako veľ-

ký – na objeme pridal symbolické 4 
litre. Zväčšiť ho je možné sklopením 
zadných operadiel priamo z kufra 
ovládačom.

Medzigeneračná zmena vzhľadu 
exteriéru vozidla predstavuje tak, 
ako sme napísali, evolúciu – čo po-
teší tradičných konzervatívnych zá-
kazníkov značky Subaru. V interiéri 
je zmena výraznejšia. Po nasadnutí 
do rozmerných a pohodlných seda-
diel vozidla na vás dýchne prémiová 
atmosféra – kvalitnejšie pôsobiaci 
interiér. Prístrojovému panelu domi-
nuje 8“ dotyková obrazovka (grafika 
pôsobí modernejšie a kvalitnejšie 
ako pri predchodcovi) tradične pre 
Subaru kombinovaná s menšou ob-
razovkou umiestnenou v hornej časti 
palubnej dosky.

Kvitujeme, že pracovisko vodiča 
okrem dotykového ovládania cez 8“ 
dotykovú obrazovku, využíva aj vo 
veľkej miere manuálne ovládanie 
(napríklad klimatizácia má samostat-
ný panel na manuálne ovládanie).

Subaru Forester e-Boxer má v po-

nuke viacero prvkov výbavy – od 
spomínanej novej funkcie monito-
rovania vodiča kamerou cez štan-
dardne dodávaného bezpečnostného 
systému EyeSight, až po praktickú 
automatickú brzdu pri parkovaní. 

Apropo, parkovacia brzda? Tá za-
bráni razantným dupnutím na brzdu 
nárazu do zaparkovaného auta alebo 
prekážky stojacej za vami. Podľa nás 
je to prvok výbavy, ktorý by mohol 
mať každý model (hlavne, ak nie 
je vybavený parkovacou kamerou, 
alebo parkovacím asistentom), pre-
dovšetkým mestské autá parkujúce 
častejšie cúvacím manévrom.

Mnohí si povedia síce, že je to zby-
točnosť, že cúvať vie predsa každý, 
ale ako sa hovorí – aj majster kat 
sa môže uťať – a je fajn vtedy, keď 
stojí nad vami ochranná ruka „au-
tomatickej brzdy“. Táto funkcia sa 
dá v prípade, že vám prekáža – na-
príklad pri cúvaní vo vysokej tráve, 
alebo keď parkujete nárazník na ná-
razník, jednoducho vypnúť. Taktiež 
je samozrejme k dispozícii cúvacia 
kamera so slušným rozlíšením a ďal-
šia kamera umiestnená na pravom 
spätnom zrkadle snímajúca priestor 
okolo pravého kolesa.

Je to ďalší praktický prvok výbavy, 
s ktorým sa u konkurencie nestret-
nete. My sme ho viackrát využili pri 
parkovaní pozdĺžne popri obrubní-
ku. Je to super pomôcka pri cúvaní, 
škoda však, že sa nezobrazuje rov-
nako ako cúvacia kamera na veľ-
kom 8“ displeji infotainmentu, ale 
len v menšom obraze v hornej časti 
obrazovky.

Inak, rad vylepšení sa týka nielen 
toho, kde predchodcu tlačila päta 
– napríklad nekonečne dlhé el. ovlá-
danie kufrových dverí, ktoré je už 
porovnateľne rýchle ako pri ostat-

ných SUV modeloch, ale dokonca aj 
tam, kde bol lepší ako konkurencia. 
Napríklad, výhľad z pozície vodiča 
bol silnou stránkou už predošlej 
generácie, tu je však na tom nový 
Forester ešte lepšie vďaka bohatšie-
mu preskleniu kabíny, tenkým „A“ 
stĺpikom a umiesteným spätným zr-
kadlám nevytvárajúcim spolu s „A“ 
stĺpikom bariéru zakrývajúcu výhľad 
do predoboku (čo je neraz hendikep 
konkurenčných SUV modelov).

Taktiež nastupovanie na zadné se-
dadlá je vďaka takmer do pravého 
uhla otvárajúcich sa dverí a väčšie-
mu vstupnému otvoru zadných dverí 

ešte pohodlnejšie. Pri vystupovaní 
oceníte skutočnosť, že si nezašpiníte 
nohavice pri prekračovaní cez pra-
hy, nakoľko nie sú príliš široké a sú 
chránené proti znečisteniu prekry-
tím spodnou časťou dverí.

Po testovacích jazdách môžeme 
opäť povedať, že Forester e-Boxer 
si aj v novom vyhotovení zachoval 
svojský charakter na spôsob Subaru, 
ktorý ho odlišuje od iných vozidiel 
SUV. Nový Forester e-Boxer je vše-
stranne disponovaný model – zvláda-
júci v takej miere vysoké nároky na 
ovládateľnosť a komfort cestovania 
či jazdu po pevnej vozovke a v teréne 
– že SUV s takýmito schopnosťami na 
trhu v danom segmente nenájdete.   n

Text: Michal Pospíšil
Foto: Jozef Pospíšil
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TesT subaru Forester e-Boxer TesT
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technické info

mínusy
– nie je priestor pre rezervu
–	vyššia	hmotnosť	v	porovnaní	

s predchodcom
– detail zobrazenia pravého 
kolesá	mohol	byť	väčší

– v ponuke len jedna motorizácia

+	 imidž	značky	Subaru
+ všestranné jazdné vlastnosti
+ plynulejšie reakcie vozidla na 
stlačenie	plyn.	pedála

+ úctyhodné schopnosti v teréne
+ vysoká svetlá výška podvozka 

(220 mm)
+ vysoký komfort cestovania
+ pohodlné a rozmerné sedadlá
+	 veľký	vnútorný	priestor
+	 výhľad	z	kabíny
+ pohodlné nastupovanie a vy-

stupovanie
+ kvalitne pôsobiaci interiér
+ praktické prvky výbavy, ktoré 

konkurencia nemá
+	 nižšia	spotreba	v	porovnaní		

predchodcom

plusy

premium: systém eyesight, systém monito-
rovania vodiča, Systém protikolízneho brz-
denia, strešné okno s elektrickým ovládaním, 
Asistent diaľkových svetiel, el. kufr. dvere, el. 
vodič.sedadla s pamäťovou funkciou, kože-
né sedadlá, vyhrievané pred. a zad. sedadlá, 
navigácia, sI-DRIve, X-MODe, dvojzónová 
klíma, adapt. tempomat, upozornenie na 
rozjazd vozidla vpredu a na nerovnomernú 
jazdu v pruhu a opustenie jazdného pruhu, 
protikolízny brzdový systém, protikolízny 
systém riadenia škrtiacej klapky, 18“ zliat.
disky kolies, režim X-Mode pre jazdu v teré-
ne (2 úrovne), el. pred. sedadlá, bezkľúčové 
štartovanie, bezkľúčový systém s kódom PIN 
navigácia, cúvacia kamera, bočná kamera, 
metalíza (490 €)

Porovnanie s konkurenciou
typ auta Forester 

e-Boxer 
Hyundai 
tucson 

Kia 
sportage 

Ford 
Kuga 

VW 
tiguan 

Honda 
CrV 

Mazda 
CX-5

Dĺžka (mm) 4425 4475 4480 4524 4486 4570 4555
Šírka (mm) 1815 1850 1855 1868 1839 1820 1840
výška (mm) 1730 1655 1750 1689 1632 1685 1670
Rázvor (mm) 2670 2670 2670 2690 2681 2630 2700
kufor(l) 509 488 491 456 520-615 589 503
Voľnosť pre kolená vzadu (mm) 889 810 790 795 870/696 820 -
Voľnosť pre hlavu vzadu (mm) 945 928 978 940 975 950 -
Nájazdový uhol predný (st) 20 17 17 21 18 18 19
Nájazdový uhol zadný(st) 26 24 24 28 25 22 24
prejazdový uhol (st) 21 19 19 19 20 15 19
svetlá výška (mm) 220 165 172 190 200 170 195
Brodivosť (mm) 500 500 500 450 - 300 300

Ceny
Cena modelu od (€ s DPH) 32 990
Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 32 990
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 40 990 
poistenie Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1 154
povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364
Registračný poplatok (€ s DPH) 260 
MOTOR
Typ Zážihový, typ boxer 
Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (ccm) 1 995
Vŕtanie x zdvih (mm) 84,0x90,0
Stupeň kompresie 10,5
Max. výkon kW(k) ot min-1 110(150)/6200
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 198/4200
elektromotor max. výkon kW/k 12,3/16,7
Max. krút. moment Nm 66
Lítiovo-iónovy akumulátor 
max. výkon (kW)/napätie(V)/kapacita(Ah) 13,5/118,4/4,8
pohon symetrický všetkých kolies
Prevodovka bezstupňová CVT  
pOdVOZOK
predná náprava Mcpherson
Zadná náprava viacprvková
Riadenie s el. posilňovačom
Priemer otáčania stopový/obvodový (m) 10,8/11,6
Brzdy vpredu kotúčové chladené
vzadu Kotúčové 
pneumatiky 225/55 R18 
KarOsÉrIa
typ karosérie suv, 5-miestna
Dĺžka – šírka – výška (mm) 4625 – 1815 – 1730
Rázvor (mm) 2670
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1565/1570
svetlá výška (mm) 220
Objem batožinového priestoru (l) 509/1779
Objem palivovej nádrže (l) 48
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1 685
Užitočná hmotnosť (kg) 500
Celková hmotnosť (kg) 2 185
Hmotnosť brzd. (kg)/nebrzd. prívesu (kg) 1 870/750
Nájazdový uhol vpredu/vzadu (st.) 20,1/25,8
prejazdový uhol(st.) 21 
VnÚtOrnÉ rOZMery (mm)
pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál – operadlo sedadla 980
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1515
Vnútorná šírka minimum 1449
Vzdialenosť sedák – strop min./max. 925/1008
Vzdialenosť podlaha – sedák min./max. 334/355
pre cestujúcich vzadu 2.rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo – zadné operadlo 881
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1498
Vnútorná šírka minimum 1428
Vzdialenosť sedák – strop 917
Vzdialenosť podlaha – sedák 340
Dĺžka predný sedák (mm) 500
Dĺžka zadný sedák(mm) 485
priestor pre chodidlá vzadu pod pred. sedákmi áno 
JaZdnÉ VÝKOny a spOtreBa
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 11,8
Maximálna rýchlosť (km/h) NEDC 192
kombinovaná spotreba (l/100 km) WLtp 8,1
emisie CO2 (kg.km-1) NeDC/WLtp 185
namerané
Zrýchlenie z 0-100 km/h 11,7
Spotreba v teste pri 90 km/h (l/100 km)  5,6
spotreba v teste pri 130 km/h (l/100 km)  8,2
spotreba v teste mesto (l/100 km)  8,3
Spotreba v teste priemer (l/100 km)  7,9 
CeLKOVÉ náKLady
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km  3 324
1. rok pri najazdení 30.000 km  4 968
2. rok pri najazdení 30.000 km  6 348
2. rok pri najazdení 60.000 km 10 110
3. rok pri najazdení 45.000 km  9 395
3. rok pri najazdení 90.000 km 14 590
so stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM + 
zákonná poistka + poistné + pneumatiky + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 15 314
1. rok pri najazdení 30.000 km 16 958
2. rok pri najazdení 30.000 km 21 838
2. rok pri najazdení 60.000 km 25 600
3. rok pri najazdení 45.000 km 26 885
3. rok pri najazdení 90.000 km 32 080
Cena PHM, Na 95 (€/liter) 1,270
Normohodina servis (€ s DPH) 80
Gar. kontroly (km) 15 000 km / 2 roky
výmena oleja 15 000 km / 1 rok
E-Boxer zľava na servis  -15% 
Ceny náHrad. dIeLCOV (€ s dpH)
predná kapota 830
Predný blatník 421
svetlomet. + smerovka 1 488
Spätné zrkadlo el. 720 
Predný nárazník 309
Predný tlmič 278
Hydromenič  1 519 
ZárUKa (roky)
prehrdzavenie karosérie 12
Lak 3
Na celé auto 3
Motor a mechanické časti 3 
predpOKLadanÉ Ceny (€ s dpH) 
Po 1. roku 30.000 km 29 000
po 2. roku 60.000 km 25 000
Po 3. roku 90.000 km 21 500

VýbaVa



le kopírujú. Vďaka robustnej a pev-
nej karosérii, optimálnemu zábe-
ru všetkých štyroch kolies 4Matic 
a ústretovému charakteru podvozku 
k rôznym režimom jazdy, sa dostá-
va s prekvapujúcim sebavedomím 
z ošemetných situácií v zákrutách 

aj na menej kvalitnej ceste. K ovlá-
dateľnosti a kontrole nad vozidlom 
prispieva taktiež komunikatívne 
riadenie s dobrou spätnou odozvou. 
Jeho podvozok zvláda, aj vďaka mož-
nosti nastavenia, rôzne povrchy vo-
zovky bez toho, aby posádka frflala 
na prenos rázov do kabíny a šofér 
na príliš veľký náklon karosérie 
v zákrutách. 

Povedať však treba, že aj v sa-
motných zvolených režimoch jazdy 
(Sport, Sport+, Komfort, Eco) si auto 
nechá „voľnu ruku“ tak, aby vyhod-
notili podmienky a sami zasiahli, 
pokiaľ to je potrebné. Napríklad 
v režime Sport+, resp. s vypnutým 
stabilizačným systémom, je mož-

né ísť aj do pretáčavého šmyku, to 
však musíte auto dostať do tejto fázy 
s pozvoľným nástupom, pokiaľ GLC 
agresívne stupíte na „krk“ a elektro-
nika vyhodnotí, že nemáte auto pod 
kontrolou, tak dochádza k ráznemu 
zásahu el. stabilizačného systému, 

aj napriek jeho deaktivácii. S autom 
sa dá do určitej miery dokonca aj 
zabaviť. Pohon všetkých kolies 4Ma-
tic prenáša väčšiu porciu pohonu 
prednostne viac na zadné kolesá 
a nechá tak vodiča prejsť zákrutu 
kontrolovaným šmykom – to by sme 
o takomto type auta, s usadlejším 
vzhľadom, nepovedali. 

Taktiež interiér absolvoval moder-
nizáciu. Kokpit vodiča dostal 12,3 
digitálny štít s analógovými budíkmi 
a dotykový displej vyčnievajúci z prí-
strojovej dosky. Každý je umiestnený 
sám, nie je prepojený spolu, ako sme 
mali možnosť sa zoznámiť napríklad 
v kokpite nedávno testovaného 
modelu CLA kupé alebo triedy A. 

Hlavné nóvum predstavuje multi-
mediálny systém MBUX, ktorý sa 
dá ovládať viacerými spôsobmi: buď 
dotykovým ovládaním cez dotykovú 
obrazovkou, cez touchpad, ktorý je 
umiestnený na stredovom tuneli, 
alebo cez malé plôšky priamo na vo-

lante a prostredníctvom hlasových 
povelov. Za príplatok je v ponuke aj 
zobrazenie navigácie s technológiou 
rozšírenej reality, ktorá na dotyko-
vom displeji zobrazuje cestu pred 
vami v realite s názornými šípkami 
smeru jazdy. Je to hi-tech vychytáv-
ka, ktorú konkurencia nemá (viď 
foto). Pri zastavení na križovatke 
sme napríklad kvitovali zobrazenie 

križovatky so semaforom na displeji 
v zornom poli vodiča. Je to praktická 
pomôcka, pokiaľ nevidíte z pozície 
šoféra na samotné semafory. 

Ďalej sme sa „zabávali“ na hlaso-
vom ovládaní reagujúcom na povel 
„Hey, Mercedes“ alebo „Můj Mer-
cedesi“ (treba mať niekedy však na 
jeho reakcie trošku trpezlivosť, kým 
pochopí, čo chcete). Na náš hlasový 
pokyn dokázal nastaviť klimatizáciu, 
vyhrievanie sedadiel, spustiť navi-
gáciu či vybrať rozhlasovú stanicu. 
Taktiež sme ocenili nielen promptné 
a prehľadné ovládanie cez dotykový 
displej uchytený na prístrojovom pa-
neli a pohybom prstami na dotykovej 
ploche cez „Touchpad“, umiestnený 
na stredovom tuneli (teraz už bez 
otočného kolieska), ale aj cez malé 
plôšky priamo na volante. Je to veľ-
mi nákazlivé a rýchlo prídete tomu 
na chuť. Čo nám možno chýbalo pri 
ovládaní, bola absencia otočného 
kolieska na stredovom tuneli, ktoré 
už po novom nenájdete. 

Pokiaľ si po usadnutí do vozidla 
chcete s niekým „pokecať“, resp. sa 
vám nechce alebo nemáte čas ma-
nuálne zadávať adresu do navigácie 
či rezervovať pobyt v hoteli, tak je 
nad hlavou pri spätnom zrkadle na 
strope tlačidlo, ktoré vám umožňuje 

sa spojiť s operátorom, a ten vám na 
základe vašich požiadaviek nastaví 
adresu v navigácii, či vyhľadá hotel 
a zarezervuje izbu.

Posed vodiča za trojramenným vo-
lantom potiahnutým kožou vďaka 
veľkému rozsah nastavenia sedadla 

uspokojí rôzne nároky na optimálne 
zaujatie polohy za volantom. Sedadlá 
vpredu aj vzadu poskytujú svojimi 
rozmermi a pohodlnejším vystlaním 
vysokú úroveň pohodlia. Inak na pra-
covisku vodiča oceníte aj samotný 
dizajn prístrojového panelu – v tom-
to prípade koženým poťahom a vša-
deprítomným dreveným obkladom. 
Povedať však treba, že niekomu ale 
nemusí vyhovovať pri obsluhe, tak 
ako býva vo vozidlách značky Merce-
des, umiestnenie radiacej páky auto-
matickej prevodovky pod volantom, 
či nezvyklé prepínanie stieračov – 
otočným pohybom, namiesto klasic-
kého prepínania pohybom hore alebo 
dole. Konkurencia BMW a Audi sa 

Mercedes GLC SUV dostal po šty-
roch rokoch v rámci faceliftu nový 
gril s dvomi lamelami a veľkým 
znakom (na výber je možné vybrať 
za príplatok iný gril s jednou lištou 
a plastovou, dierkovanou výplňou), 
predný nárazník v spodnej časti 

s poriadnou porciou chrómu a svet-
lomety s novým svetelným podpisom 
(štandardne plné LED, za príplatok 
Multibeam). Pri pohľade na zadnú 
časť vozidla pútajú pozornosť zadné 
LED svetlomety s novou grafikou. 

Ako sme v úvode napísali, Merce-
des GLC SUV dostal aj nové motory. 
V prípade testovaného modelu už 
nenájdete pod kapotou motorizáciu 
250d (150 kW/500 Nm), ale nový vý-

konnejší naftový štvorvalec 300d 
(180 kW/500 Nm). Keď si predstaví-
me, že ide o iba o dvojliter, tak ide 
o pôsobivé výkonové parametre. 

Tento agregát dostáva pri testova-
ní Mercedesu GLC SUV od nás len 
a len pochvalu, snáď až na relatívne 

hrubší chod. Jeho záťah v širokom 
pásme otáčok je úctyhodný – niečo 
takmer na spôsob šesťvalcov. Za to 
môže nielen dvojité preplňovanie, 
ale aj 9-st. automat využívajúci za 
sebou naskladaných deväť rýchlost-
ných stupňov – pri športovej jazde 
na akceleráciu a pri ekonomickej na 
nižšiu spotrebu. Z 0 na 100 km/h 
dokáže zrýchliť za 6,5 sekundy (pre-
došlá motorizácia Mercedes Benz 
GLC SUV 250d 7,6 s) a podľa výrob-
cu dokáže uháňať max. rýchlosťou 
231 km/h (predošlá motorizácia 
Mercedes Benz GLC SUV 250d 222 
km/h). 

Od šesťvalca sa však líši kultúrou 
chodu motora – jeho klepotavý zvuk 
je po naštartovaní vonku neprepoču-
teľný (viď video na www.autotest.sk). 
V interiéri ale vďaka výbornému od-
hlučneniu kabíny panuje ticho a po-
hoda. To platí aj pre aerodynamický 
hluk vo vyšších rýchlostiach, ktorý 
je zatlačený do úzadia – čo má vplyv 
na to, že aj pri 160-170 km/h vnímate 
rýchlosť na úrovni povolených 130 
km/h. 

Lepšie jazdne výkony sa neod-
razili na vyššej spotrebe. Spotre-
bu vykázal prekvapujúco rovnakú 
ako GLC SUV s predošlým motorom 
250d. Konkrétne v kombinovanom 

režime jazdy počas testu vykázal 
7,3 litrov na 100 km (rovnako ako 
pri predošlom motore 250d), čo je 
vzhľadom na daný typ auta, resp. 
vykazované jazdné výkony, veľmi 
dobrá hodnota.

Celkový pocit zo šoférovania 

je veľmi dobrý a aj napriek vyššej 
stavbe a nie práve nízkej hmotnosti 
sa nechá s prekvapujúcou ochotou 
preháňať zákrutami. Kolesá ostávajú 
aj v ostro rezanej zákrute prekva-
pujúco dlho v kontakte aj na menej 
kvalitnej vozovke, resp. povrch skve-
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Mercedes-Benz GLC 
sUV dostal nielen fa-
celift, viacero nových 
asistentov a technolo-
gických vylepšení, ale 
aj nové motory.
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prekvapujúco priestranný a pri jazde hravý!



drží klasického prepínania. Čo má 
však lepšie, je nastavenie hlasitosti 
(napr. rádia) s rolujúcim ovládačom 
na stredovom tuneli vedľa ovládača 
„Touchpadu“ – je to jednoduchšie 
a praktickejšie – hlavne pri jazde, 
ako otočný ovládač napr. v Audi – 
možno je to „maličkosť“, ale veľakrát 
sme si takéto riešenie pochvaľovali. 
Stačí len prejsť jedným prstom po 
rolujúcom valčeku smerom hore od 
seba (zvýšenie hlasitosti), alebo sme-
rom k sebe (zníženie hlasitosti).

Vnútorné pomery sú chvályhodné. 
Vpredu aj vzadu poskytuje dostatok 
miesta vo všetkých smeroch. Aj vyš-
šie postavy ocenia nadbytok miesta 
v oblasti kolien a hlavy. Jeho pre-
kvapujúco veľký vnútorný priestor 
kamufluje zaoblený dizajn skrýva-
júci skutočné rozmery vozidla. GLC 
SUV má na zadných sedadlách v po-
zdĺžnom smere pre kolená dokonca 
viac miesta ako o segment väčšie 
BMW X5. Čo je dobrá správa nielen 
vyšších pasažierov, ale aj v prípade, 
že máte dieťa vzadu na detskej se-
dačke vyklopené v spiacej polohe. 
Vďaka veľkému pozdĺžnemu priesto-
ru nebude v tejto vysunutej polohe 

nohami okopávať pred sebou predné 
operadlo. Aby sme však iba nechvá-
lili, aj tu sa nájde niečo, čo stojí za 
kritiku. Napríklad, že si môžete pri 
vystupovaní cez širšie prahy zašpiniť 
nohavice. Tieto široké prahy totiž 
nie sú úplne prekryté spodnou čas-

tou dverí, čo ma za následok, že pri 
jazde v teréne alebo v zlom počasí 
sa zanesú blatom. 

Zaujímavosťou je bezkľúčové 
otvárania dverí Keyless, ktoré fun-
guje ako obvykle na vstup nielen 
prednými dverami, ale aj priamo 
cez zadné dvere. To je stále rarita. 
Dvere možno otvárať aj mobilom. 
Za zadnými sedadlami je k dispozí-
cii batožinový priestor s objemom 
550 litrov (aj s dvojitou podlahou) 
s pravidelným tvarom bez výčnel-
kov a ľahkým prístupom. Pokiaľ 
vám pri preprave batožiny jeho 
veľkosť nestačí, tak je možné po-
hodlne z kufra stlačením tlačidla 
sklopiť zadné operadlá na sedáky 
a tým zväčšiť prepravný batožinový 
priestor. Celkový prémiový dojem 
dotvára rozsah štandardnej a prí-
platkovej výbavy a samozrejme cena, 
ktorá v prípade testovaného modelu 
atakovala hranicu 70.000 €.        n

Text a foto: Jozef Pospíšil

technické info

mínusy
–	pomerne	nenápadný	vzhľad	
–	 vyšší	nárast	ceny	s	doplnkovou	

výbavou
– vzadu kratšie sedáky
– umiestnenie radiacej páky pod 
volantom	a	obsluha	stieračov	
nemusí	každému	vyhovovať

–	nie	úplne	prekryté	prahy	dverí	
– vyššia cena testovaného mode-

lu

+	 imidž	značky
+ robustná a pevná karoséria
+ pomer jazdné výkony a spotreba 
+	 príjemne	ovládateľný
+ istý jazdný prejav v zákrutách 

aj na menej kvalitnom povrchu
+	 všestrannosť	(pohon	4×4)
+ multimediálny systém MBUX
+ viac spôsobov obsluhy MBUX 

(dotykový displej, dotykové 
plôšky na volante a na stredo-
vom tuneli, hlasom) 

+	 odhlučnenie	kabíny
+ luxusne pôsobiaci interiér
+ aj pre vyššie postavy vzadu 
voľnosť	v	oblasti	hlavy	a	kolien

+ objem a praktický tvar kufra

plusy

TesT Mercedes-Benz GLC suv 300d 4Matic
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VýbaVa
Balík pochrómovaných doplnkov exteréru, 
koncovky výfuku z ušľachtilej ocele, 18“ zliat.
disky kolies, kožené sedadlá, navigácia, 360-st. 
kamera, balík zrkadiel, multimediálny displej, 
ozvučovací systém Burmester s priestorovým 
zvukom, vyhrievanie sedadiel pre vodiča 
a spolujazdca, náladové osvetlenie, bezdrôto-
vý systém nabíjania pre mobilné koncové za-
riadenia, MuLtIBeAM LeD, asistent sledovania 
dopravných značiek, plne digitálny združený 
displej (464); integrácia, chytrého telefónu, 
panoramatická posuvná strecha, balík kom-
fortnej výbavy keyLess-GO

KonKurencia

InZerCIaHyundai kONA electric

11

prekvapujúca rýchlosť
Hyundai KONA Electric je prvé 

subkompaktné elektrické SUV v Eu-
rópe. Ak ste ho ešte nemali mož-
nosť vyskúšať, napravte to. Užijete 
si tichú jazdu a možno vás prekvapí 
dynamické zrýchlenie z 0 na 100 km/
hod iba za 7,6 sekundy. Bleskové nie 
je iba zrýchlenie, ale aj nabíjanie. 
Na rýchlonabíjačke s výkonom 100 
kW sa KONA Electric nabije na 80 % 
kapacity batérie už za 54 minút. 

Špičková konektivita
Vďaka digitálnej prístrojovej do-

ske s uhlopriečkou 7 palcov na je-

den pohľad uvidíte, ako vaša jazda 
ovplyvňuje dojazd. A aby ste sa 
mohli nerušene venovať šoférovaniu, 
všetky dôležité informácie a výstraž-
né upozornenia môžete sledovať na 
praktickom head-up displeji. 

Život za volantom vám uľahčí aj 
navigačný systém s veľkým 10,25-
palcovým dotykovým displejom, kto-
rý integruje navigáciu s 3D mapami, 
mediálne funkcie a prvky konekti-
vity. Pomocou Apple CarPlay™ či 
Android Auto™ si pripojíte mobilný 
telefón a pohodlne ovládate hudob-
ný prehrávač a aplikácie na hlavnej 
obrazovke. 

Inovatívna bezpečnosť
Inteligentná jazda sa nezaobíde 

bez inteligentnej technológie. Preto 
je KONA Electric vybavená rekupe-
ratívnym brzdením a adaptívnym 
radarovým tempomatom, ktorý 
zvyšuje bezpečnosť a znižuje stres 
udržiavaním odstupu od vozidla 
pred vami.

S Hyundai SmartSense, komple-
xom najmodernejších asistenčných 
systémov Hyundai, patrí KONA 
Electric k lídrom v segmente v ob-
lasti bezpečnostných technológií. 
Určite oceníte množstvo prvkov 
aktívnej bezpečnosti od automatic-

kého brzdenia na predchádzanie 
nehodám cez systém udržiavania 
v strede jazdného pruhu so sledo-
vaním vozidla pred sebou, až po 
monitorovanie vozidiel v mŕtvom 
uhle pre vašu bezpečnú a bezsta-
rostnú jazdu.

elektromobil bez kompromisov
Elektrická mobilita nemusí byť 

nudná ani obmedzujúca. Hyundai 
KONA Electric je toho skvelým dô-
kazom. Zoznámte sa ňou bližšie na 
www.hyundai.sk.                     n

Zdroj fotografie: Hyundai Slovensko

Hyundai KOna electric.
Keď elektromobilita baví
pôsobivý dojazd až 449 km na jedno nabitie. atraktívny dizajn moderného mestského sUV. Zrýchlenie z 0 na 100 
km/h za 7,6 sekundy. ekologická jazda bez emisií. a jeden z najlepších pomerov cena/výkon. aj preto patrí Hyundai 
KOna electric k najžiadanejším elektrickým vozidlám v európe. Zoznámte sa s ňou aj vy. 
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Ceny
Cena modelu od (€ s DPH) 51 516
Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 56 400
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 69 800 
pOIstenIe (€ s dpH) Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúč. min. 150€, so 70% zľavou) 892
povinné zmluvné (so 60% bonusom) 151
Registračný poplatok (€ s DPH) 1900 
MOTOR
typ vznetový, bi-turbo
Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (cm3) 2143
Vŕtanie x zdvih (mm) -
Stupeň kompresie 15,5
Max. výkon kW(k) ot min-1 180(245)/3800
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 500/1600
pohon všetkých kolies
Prevodovka 9-st. automat 
pOdVOZOK
predná náprava viacprvková
Zadná náprava viacprvková
Riadenie s el. posilňovačom
Priemer otáčania (m) 11,60
Brzdy vpredu kotúčové chladené
vzadu Kotúčové chladené
pneumatiky 235/60 R18 
KarOsÉrIa
typ karosérie suv
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4658 - 1890 - 1644
Rázvor (mm) 2873
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1621/1617
svetlá výška (mm) 181
Objem batožinového priestoru (l) 550/1600
Objem palivovej nádrže (l) 50
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1944
Užitočná hmotnosť (kg) 665
Celková hmotnosť (kg) 2510
Hmotnosť brzd./nebrzd.prívesu (kg) 2500/750
Nájazdový uhol vpredu/vzadu (st.) 22/23
Brodivosť (mm) 700 
VnÚtOrnÉ rOZMery (mm)
pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1510
Vnútorná šírka minimum 1440
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 959/995
Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 295/350
pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 815
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1490
Vnútorná šírka minimum 1420
Vzdialenosť sedák - strop 890
Vzdialenosť podlaha - sedák 330
Dĺžka predný sedák 510
Dĺžka zadný sedák 460
priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 
JaZdnÉ VÝKOny a spOtreBa
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 6,5
Maximálna rýchlosť (km/h) 231
spotreba mesto (l/100 km) 6,8
spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,0
kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,7
spotreba (WLtp) 6,5
emisie CO2 (kg.km-1) 151
namerané
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 7,2
Zrýchlenie z 80 - 120 km/h 5,1
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,6
spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,7
spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,8
spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,7 
CeLKOVÉ náKLady
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 4 433
1. rok pri najazdení 30.000 km 6 172
2. rok pri najazdení 30.000 km 7 216
2. rok pri najazdení 60.000 km 11 196
3. rok pri najazdení 45.000 km 9 656
3. rok pri najazdení 90.000 km 18 899
so stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. 
popl. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 19 233
1. rok pri najazdení 30.000 km 20 972
2. rok pri najazdení 30.000 km 29 016
2. rok pri najazdení 60.000 km 32 996
3. rok pri najazdení 45.000 km 35 466
3. rok pri najazdení 90.000 km 48 699
Cena PHM Nafta (€/liter) 1,250
Normohodina (€ s DPH) 90
Gar. kontroly (km) 25 000/ 1 rok
výmena oleja (km) 25 000/ 1 rok 
Ceny náHrad. dIeLCOV (€ s dpH)
predná kapota 820
Predný blatník 372
svetlomet. + smerovka 1272
Spätné zrkadlo el. 865
Predný nárazník 554
Predný tlmič 406
Predné brzdové platničky 145
Predné tyčky stabilizátora 59
Batéria  392 
ZárUKa (roky)
prehrdz. karosérie 30 (prehrdzavenie z vnútra von)
Lak 2 
Na celé auto 2 
Motor a mechanické časti 2  
predpOKLadanÉ Ceny (€ s dpH)
po 1. roku 30.000 km 55 000
po 2. roku 60.000 km 48 000
Po 3. roku 90.000 km 40 000

typ auta BMW xdrive audi Q5  
 30d  45tdI quattro
prevodovka 8A 8A 
Max.výkon kW (k) / ot.min-1 195(265)/4000 170(231)/3250-4750
Max.krút. moment Nm / ot.min-1 620/2000-2500  500/1750-3250
Max.rýchlosť (km/h) 230 228
Zrýchlenie (z 0-100km/h) 6,5 6,7
Spotreba (l/100km) 6,9 6,3
Spotreba WLTP( l/100km) - 7,9 
Batož. priestor (liter) 550 550
Cena motor. od (€ vrátane dpH) 58 500,- 46 770,-



Ford Tourneo Custom je v ponu-
ke v dvoch dĺžkových verziách L1 
– 4972 mm, L2 – 5339 mm, pritom 
verzia L1 má rázvor 2933 mm a ver-
zia L2 3330 mm. Obe vyhotovenia sú 
rovnaké na šírku a výšku. My sme 

mali na test kratšiu dĺžkovú verziu 
L1 s 8 miestnou kabínou (k dispozí-
cii je aj varianta s 9 sedadlami). Aj 
keď ide o kratšiu verziu, tak kabína 
ponúka nadbytok miesta a pohodlia 
pre 8 osôb usedených v troch radoch 
sedadiel (usporiadanie 2+3+3) a zá-
roveň ostáva ešte kufor pre prepravu 
batožiny.

Komfort cestovania je na slušnej 
úrovni pre všetkých osem cestujú-
cich, a to nielen vďaka priestrannej 
kabíne, ale aj vďaka ôsmim samo-
statným sedadlám, ktoré sú prime-
rane rozmerné a príjemne mäkko 
čalúnené. Možno len sedieť vzadu 
v 2. alebo 3. rade na strednom se-

dadle a nemať si kam oprieť lakte, 
môže byť pri dlhšom cestovaní una-
vujúce. Taktiež objemnejší pasažieri 
môžu vzadu frflať na šírku sedadiel 
a dlhonohejší na kratšie sedáky.

Posádka si inak užíva nadmieru 

veľa voľnosti vo všetkých smeroch: 
na výšku pre hlavu, na šírku v lak-
ťoch a v pozdĺžnom smere pre kolená 
– v porovnaní napríklad s Peugeo-
tom Traveller ostáva viac miesta pre 
kolená a pre lakte. Pokiaľ si sadne 
za seba 1,74 metra vysoká postava 
tak pre kolená v 2. rade ostáva ne-
skutočná voľnosť 270 mm (Peuge-
ot Traveller 195 mm) a pritom v 3. 

rade stále ostáva slušných 85 mm 
(Peugeot Traveller 82mm). Hovoríme 
o variante, keď je 2. a 3. rad seda-
diel ukotvený úplne vzadu, pričom 
aj v takomto usporiadaní ostáva za 
3. radom sedadiel v batožinovom 
priestore miesto pre niekoľko ces-
tovných tašiek (viď foto).

Mínusom v tomto usporiadaní je 
fakt, že kufor síce má objem, ale len 

na výšku, na dĺžku ostáva krátky, 
v dôsledku čoho už nepojme objem-
nejšie predmety – riešením je samo-
zrejme vyklopenie 3. radu sedadiel 
(viď foto), vďaka čomu môžete túto 
veľkosť zväčšiť.

Kokpit vodiča (kvalitou spraco-
vania, usporiadaním a samotným 
dizajnom) si v ničom nezadá za 
osobnými vozidlami. Ukazovatele 

sú ľahko čitateľné (klasické 
analógové ciferníky rýchlo-
meru a otáčkomeru…) a ovlá-
dače prehľadne usporiadané 
v dosahu vodiča. Horná pa-
lubovka prístrojového panelu 

je potiahnutá mäkším kvalitnejším 
plastom, ostatné časti sú z tvrdého 
plastu.

Na prístrojovom paneli domi-

nuje vyčnievajúca, v zornom poli 
umiestená 8“ dotyková obrazovka 
SYNC 3 s jednoduchým ovládaním 
a promptnou odozvou. Oceňujeme, 
že ovládanie neostáva v prevažnej 
miere na dotykový displej. Tu sú pod 
dotykovým displejom umiestnené 
klasické mechanické tlačidlá a otoč-
né ovládače, dokonca klimatizácia 
ma vlastný panel s ovládačmi. Je 

to stále určite vhodnejšie riešenie 
ako chodiť do menu dotykového 
displeja a hľadať ikony zobrazujúce 
nastavenie klimatizácie. Pri cúvaní 
príde vhod cúvacia kamera, ale je 
len s priemernou ostrosťou zobra-
zovania.

Posed za volantom je vyšší – a aj 
v najnižšej polohe, elektricky na-
staviteľného sedadla, ostáva príliš 

vysoko (420 mm) – čo nemusí kaž-
dému vyhovovať (menším postavám). 
Napríklad konkurenčný Peuegot 
Traveller umožňuje aj nižší posed. 
Taktiež sedák (470 mm) by mohol byť 
dlhší a tým poskytovať lepšiu oporu 
pre stehná. To platí aj pre 2. a 3. rad, 
ktorých pozícia sedadiel je situovaná 
taktiež pomerne vysoko (sedák-po-
dlaha 420 mm, optimum max. 390 
mm) a sedáky sú ešte kratšie 430 
mm (Peugeot 472 mm).

Naopak, plusom vyššej pozície 
je fakt, že pasažieri nie sú vzadu 
„utopení“ a majú výhľad nielen do 
strán, ale aj smerom dopredu, čo je 
fajn, nakoľko veľa ľudí má rado, keď 
ma prehľad o samotnej situácii pred 
vozidlom.

K pohodliu cestovania prispieva 
aj dobré odhlučnenie kabíny a prak-
ticky riešené vyhrievanie kabíny. 
Pri tak veľkých kabínach je vykuro-
vanie vzadu neraz achillovou pätou 
tohto typu vozidiel. V tomto prípade 
si však posádka užije príjemne vy-
hriatu kabínu aj v 3. rade. K tomu 
prispievajú výduchy klimatizácie 
nielen v strope, ale v aj v podlahe. 
Taktiež k nadpriemernej úrovni 
komfortu cestovania prispieva na 
daný typ auta nízky aerodynamický 
hluk, nízky prenos hluku od motora 
a odvaľujúcich sa kolies a nastave-

nie podvozku (vzadu vzduchového) 
filtrujúce dobre nerovnosti.

Plusom tohto typu vozidla je – pod-
ľa očakávania variabilita – aj keď 
nie na takej úrovni ako má Peugeot 
Traveller s jednoduchšími a pre vy-
užiteľnosť rôznych kombinácií pre-
pravy osôb a batožiny posuvnými 
sedadlami. Vo Forde Tourneo Cus-
tom sa musíte zmieriť, že sedadlá sú 
v podlahe bodovo ukotvené. Tie sa 
však dajú preklápať (operadlo na se-
dák) a vyklápať (vyberanie a zmenu 
polohy ukotvenia v pozdĺžnom smere 
vymontovaním sme neskúšali).

Manipulácia je jednouchá, rátať 
však treba s tým, že sedadlá nie sú 
práve ľahké, čo je však normálne 
– priemerne zdatní dospelí ľudia 
si však poriadia s nimi v pohode. 
Sklápať a vyklápať operadlá je mož-
né každé zvlášť, čo môžete využiť 
nielen na zväčšenie prepravného 
priestoru pre dlhšie a objemnejšie 
predmety, ale pokiaľ sedíte v kraj-
ných sedadlách, aj ako stredovú 

lakťovú opierku. Pre tých, čo majú 
viac malých detí, poteší, že isofix 
je k dispozícii vzadu vo všetkých 
sedadlách.

Prístup do kabíny na zadné seda-
dla je ľahký cez veľké dvoje posuvné 
bočné dvere. Taktiež prístup do kuf-
ra je jednoduchý cez veľký vstupný 
otvor a nízku nakladaciu hranu. Do-
hora vyklápajúce sa kufrové dvere 
však nie sú najpraktickejšie – pri 
otváraní vyžadujú viac sily a veľký 
priestor za autom. Tento hendikep 
do určitej miery, napríklad pri nakla-
daní malého nákupu, dokáže elimi-
novať malé výklopné kufrové okno. 
To však v tomto prípade nenájdete 

na rozdiel od konkurenčného Peu-
geotu Traveller – ten to má!

Ford Tourneo Custom má v ponuke 
päť pohonných jednotiek – výhradne 
ako turbodiesel 2.0TDCi EcoBlue 
v rôznych výkonových verziách 96 
kW, 125 kW a 136 kW. Základná mo-
torizácia 2.0 TDCi 70 kW je spriah-
nutá výhradne so 6-st. manuálom, 
výkonnejšie motorizácie 2.0 TDCi 
125 kW a 136 kW so 6-st. manuálom 
a aj so 6-st. automatom.

Po novom je v ponuke pre moto-
rizácie 2.0 TDCi 125 kW a 2.0 TDCI 
136 kW aj 48-voltová mild-hybrid 
technológia (zatiaľ ako jediná v da-
nom segmente vozidiel).

My sme mali na test výkonnejšiu 
verziu 2,0 TDCi mild-hybrid s max. 
výkonom 136 kW a s max. krútia-
cim momentom 440 Nm/2000-2250 
Nm. Tejto verzii napomáha elek-
tromotor (11 kW/55 Nm), čo príde 
vhod napríklad pri akcelerácii pri 
jazde v meste, vďaka čomu je jazda 
úspornejšia (podľa výrobcu cca 8 
% úspora paliva). V motorovej časti 
je štartér/generátor s regeneračnou 
jednotkou, ktorý pri spomaľovaní 
alebo jazde zotrvačnosťou získava 
el. energiu na dobíjanie 48 V lítio-
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Ford tourneo Custom vyzerá veľmi dobre. napriek 
väčším rozmerom pôsobí pomerne kompaktným doj-
mom, na pohlaď vyzerá ani nie tak ako dodávka, ale 
ako väčšie MVp. Minulý rok absolvoval modernizáciu 
– dostal nový vzhľad, nový infotainment a motory 
s mildhybridnou technológiou.
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sLUŠnÝ KOMFOrt pre osem pasažierov

2. rad sedadiel: neskutočná 
voľnosť pre kolená

3. rad sedadiel: slušná voľnosť pre kolená



vo-iónovej batérie, ktorá poskytuje 
energiu elektromotoru a energiu pre 
napájanie príslušenstva vozidla.

O citeľnú úsporu však zrejme nejde 
(nakoľko udávané hodnoty sú porov-
nateľné s Peugeotom Traveller 2.0 
HDI 130kW bez mild-hybridu), resp. 
ak aj je, tak ju nevieme presne určiť, 
nakoľko by sme potrebovali na test 
rovnaký model poháňaný agregátom 
bez mild-hybridu. K nižšej spotre-
be taktiež napomáha pokročilejšia 
varianta systému Stop-Štart. Jeho 
funkcia nemusí každému vyhovovať, 
motor sa vypína už pred samotným 
zastavením na križovatke a spúšťa 
sa neskôr až po zaradení rýchlosti, 
nie ako obvykle pri iných systémoch 
štart/stop pri vytlačení spojky.

Inak pozitívne hodnotenie jazd-
ných výkonov a spotreby nie je 

samozrejmosť, predsa len si treba 
uvedomiť, že sa motor musí popa-
sovať s takmer 2 tony ťažkým vo-
zidlom. Ford Tourneo Custom však 
dokáže aj pri zaťažení s viacčlennou 
posádkou v prípade potreby slušne 
zrýchliť a výrazne uháňať ďaleko za 
povolenou rýchlosťou 130 km/h aj 
v kopcovitejšom profile vozovky.

Počas testu sme spotrebovávali 7,8 
litra na 100 km (napríklad Peugeot 
Traveller 2.0 HDi 130kW 7,7 l/100km 

Hyundai H 1 2,5 CRDi 8,8 l/100 km), 
v meste 8,4 l, pri 90 km/h 5,8 l, pri 
130 km/h 8,6 l/100 km. V prevažnej 
miere posádku tvorili traja dospelí 
a dve deti + batožina.

S autom sa veľmi dobre jazdí (to 
isté platí aj pre Peugeot Traveller), na 
daný typ auta (vyššie ťažisko, väčšie 
rozmery) je nadpriemerne ovláda-
teľne a stabilné – dokonca môžeme 
povedať, že sme si šoférovanie uží-
vali a aj pri jazde na „prázdno“ sme 
nepociťovali odskakovanie zadnej 
nápravy na nerovnostiach či obme-
dzený komfort pruženia (na zadnej 
náprave je vzduchové pruženie).

Pokiaľ ste nepotrebovali sa otá-
čať či parkovať (polomer otáčania 
11,5 metrov – čo je už dosť), tak ste 
mali pocit, že jazdíte s bežne veľkým 
autom.

V pozícii vodiča oceníte z vyššej 
pozícii veľmi dobrý výhľad, veľké 
spätne zrkadlá a praktické fungo-
vanie stieračov. Veľké čelné sklo do-
kážu stierače pri daždi takmer celé 
zotrieť – neostáva, tak ako pri Peu-
egote Traveller, veľká časť na pravej 
strane v hornom rohu nezotretá.

Testovaný Ford Tourneo Custom 
bol vybavený širokou výbavou, na-
príklad celým radom asistenčných 
systémov (viď tabuľka výbavy), par-
kovacím asistentom, Bi-xenonami 
s LED denným svietením, spomína-
ným 8“ dotykovým displejom SYNC 
3 + navigáciou, vzduchovým pruže-
ním zadnej nápravy, atď. Tu chceme 
poznamenať, že pri vozidle so vzdu-
chovým pružením na zadnej náprave 
však nie je možné ťahať príves.

Veľmi praktickým prvkom výba-
vy je vyhrievané čelné sklo, ktoré 
v mrazivom počasí poteší (Peuge-
ot tento praktický prvok výbavy 
nemá). Predsa len oškrabať od ná-
mrazy tak veľkú a vyššie položenú 
plochu čelného skla nie je jedno-
duché.                                     n

Text a foto: Jozef Pospíšil

technické info

mínusy
– kratšie sedáky vpredu aj vzadu
– horšia variabilita (absencia 

jednoduchého posuvu seda-
diel)

–	manipulácia	s	veľkými	výklop-
nými kufrovými dverami (chýba 
malé výklopné kufrové okno)

+	 priestranná	kabína
+ prepravné schopnosti
+ stabilné jazdné vlastnosti
+	 voľnosť	pre	kolená	aj	vzadu	v	2.	
a	3.	rade

+	 veľa	odkladacích	schránok
+	 vyhrievané	čelné	sklo
+	 systém	stierania	stieračov
+ na daný typ auta ústretová 

spotreba
+	 veľké	prehľadné	spätné	zrkadlá
+	 vykurovanie	kabíny	vzadu	aj	od	

podlahy

plusy

TesT Ford tourneo Custom 2.0 tDCi ecoBlue mildHybrid
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VýbaVa
Výbava titanium X (navyše oproti titanium): 
xenonové svetlomety, kožené sedadlá, 17“zliat. 
disky kolies, el. nastavit. sedadlo vodiča, navi-
gáacia, zadná parkovacia kamera

KonKurencia
typ auta peugeot traveller 2.0 BlueHdi
prevodovka 8.st.automat
Max.výkon kW (k) / ot.min-1 130(170)/3750 
Max.krút. moment Nm / ot.min-1 400/2000 
Max.rýchlosť (km/h) 185
Zrýchlenie (z 0-100 km/h) 8,8 
spotreba kombinovaná (l/100 km) 6,5
kufor 8/5/2 sedadiel (liter) 640/1100/2000
Cena motorizácie od (€ vrátane dpH) 35 540,-

predstaVenIeCitroën C3

15

Modernizovaný C3 by 
mal prísť do predaja 
v apríli a prvé dodávky 
by sa mali začať v júni. 
O cenách zatiaľ nevieme 
nič, očakávame však, ak 
príde k zmenám, tak iba 
ich mierny nárast.

AutOtest marec 2020

Citroën C3 prichádza s faceliftom!
a ak chcel aj naďalej C3 uspieť, 
musel Citroën pristúpiť k viacerým 
vylepšeniam.

Vizuálne vylepšenia
Facelift sa týka predovšetkým 

prepracovanej prednej časti vozidla 
inšpirovanej konceptom CXperience. 
Citroën C3 dostal novú sadu LED 
svetlometov s výraznejším chró-
movým lemovaním, nové hmlovky 
s iným tvarovaním a s tmavým lemo-
vaním a taktiež mierne pozmenený 
tvar predného grilu. Pozmenený je 
aj tvar charakteristických bočných 
nárazníkov, plastových kapsul Air-
bump na spodnej časti dverí. K dis-
pozícii sú tiež nové rozšírenia blat-
níkov v závislosti od úrovne výbavy 
a škály nových dizajnov kolies až do 
priemeru 17 palcov.

Väčšia personalizácia
Nový Citroën C3 taktiež predsta-

vuje širší potenciál prispôsobenia 
pre individuálne chúťky potencio-
nálneho zákazníka, čím sa zvyšuje 
celkový počet možných kombinácii 
z 36 na 97, ktoré 
zahŕňajú 

nové možnosti farieb, nové dvojfa-
rebné kombinácie a nové grafické 
balíčky. Zákazníci si teraz môžu vy-

brať medzi štyrmi farbami strechy, 
tromi grafikami strechy a siedmimi 
farbami karosérie.

nové, pohodlnejšie sedadlá
Modernizácia C3 

neostala len 
pri vizuál-

nom facelifte, ale dotýka sa aj seda-
diel a pohodlia cestovania. Citroën 
C3 má teraz k dispozícii nové se-
dadlá známe z väčších modelov C4 
Cactus a C5 Aircross poskytujúce 
lepší komfort sedenia vďaka svojmu 
špeciálnemu vystlatiu a zosilnené-
mu čalúneniu látky – navyše je tu 

aj nová lakťová opierka na strane 
vodiča.

Informačný a zábavný systém 
funguje prostredníctvom 7-palcové-
ho dotykového displeja a obsahuje 
rozpoznávanie hlasu, zrkadlovú ob-
razovku s Apple CarPlay a Android 
Auto, bezplatné trojročné predplat-
né na hlásenie rýchlostných kamier 
a nebezpečných zón, integrované do-
pravné informácie od TomTom, atď.

ponuka motorov ostáva rovnaká
Ponuka motorov ostáva rovnaká: 

zahŕňa 1,2-litrový trojvalcový turbo-
benzín 1,2 Puretech s výkonom 61 
kW/83 k a 81 kW/110 k alebo 1,5-lit-
rový štvorvalec turbodiesel BlueHDi 
s výkonom 100 k. Citroën C3 ponúka 
šesťstupňovú automatickú prevodov-
ku len pre výkonnejšiu benzínovú 
motorizáciu 1,2 PureTech 81 kW, 
ostatné motorizácie sú spriahnuté 
s 5-st. manuálom.                     n

Text: Jozef Pospíšil + Škoda
Foto: Škoda

Citroën odhalil vylepšenú verziu 
svojho najpredávanejšieho modelu 
C3 hatchback. Auto pôsobilo síce aj 
po štyroch rokoch od uvedenia stále 
moderne, konkurenčné prostredie 
(VW Polo, Renault Clio, Ford Fies-
ta, SEAT Ibiza…) je však neúprosné 
s pribúdajúcimi novými modelmi 

Ceny
Cena modelu od (€ s DPH) 24 390
Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 27 730
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 37 790
 
pOIstenIe (€ s dpH) Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1004
povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364
Registračný poplatok (€ s DPH) 530
 
MOTOR
typ turbodiesel, mildhybrid
Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (ccm) 1955
Vŕtanie x zdvih (mm) -
Stupeň kompresie -
Max. výkon kW(k)/ot min-1 136(185)/3500
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 415/1750
pohon predných kolies
prevodovka 6st.manuál
 
pOdVOZOK
predná náprava Mcpherson
Zadná náprava so šikmými trojuhol.ramenami 
Riadenie s el. posilňovačom
Priemer otáčania (m) 11,8
Brzdy vpredu kotúčové chladené
vzadu kotúčové
pneumatiky 215/60 R17
 
KarOsÉrIa
typ karosérie Minibus, 8-miestna
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4972 - 1986 -1984
Rázvor (mm) 2933
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/-
svetlá výška (mm) -
Objem batožinového priestoru (l) 1150
Objem palivovej nádrže (l) 70
Pohotovostná hmotnosť (kg) 2492-2565
Užitočná hmotnosť (kg) 748-675
Celková hmotnosť (kg) 3245
Hmotnosť nebrzd./brzd. prívesu (kg) 750/950
 
VnÚtOrnÉ rOZMery (mm)
pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1740
Vnútorná šírka minimum 1600
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 990/1050
Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 390/455
pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel
Vzdialenosť pred. operadlo - zad. operadlo  947
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1720
Vnútorná šírka minimum  1670
Vzdialenosť sedák - strop 1000
Vzdialenosť podlaha - sedák 424
priestor pre chodidlá vzadu pod pred. sedákmi áno
pre cestujúcich vzadu 3. rad sedadiel
Vzdialenosť pred. operadlo - zad. operadlo  815
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1690
Vnútorná šírka minimum 1660
Vzdialenosť sedák - strop  990
Vzdialenosť podlaha – sedák 424
Dĺžka predný sedák 470
Dĺžka zadný sedák 2.rad 430
Dĺžka zadný sedák 3.rad  430
priestor pre chodidlá vzadu 3.rad pod pred. sedákmi Nie
 
JaZdnÉ VÝKOny a spOtreBa
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,9
Maximálna rýchlosť (km/h) 198
spotreba mesto (l/100 km) 5,7
spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,4
kombinovaná spotreba (l/100 km)  5,5
emisie CO2 (kg.km-1) 145
namerané
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,8
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km)  5,8 
spotreba v teste pri 130km/h(l/100 km)  8,6
spotreba v teste mesto (l/100 km)  8,4
spotreba pri teste priemer (l/100 km)  7,7
 
CeLKOVÉ náKLady
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 3 341
1. rok pri najazdení 30.000 km 4 832
2. rok pri najazdení 30.000 km 5 835
2. rok pri najazdení 60.000 km 9 879
3. rok pri najazdení 45.000 km 10 187
3. rok pri najazdení 90.000 km 13 931
so stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. 
popl. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 11 541
1. rok pri najazdení 30.000 km 13 032
2. rok pri najazdení 30.000 km 18 035
2. rok pri najazdení 60.000 km 22 079
3. rok pri najazdení 45.000 km 24 387
3. rok pri najazdení 90.000 km 30 131
Cena PHM Nafta (€/liter) 1,250
Normohodina, (€ s DPH) 41,90
Gar. kontroly (roky/max.km) 2 roky/40 000km 
výmena oleja (roky/km) 2 roky/40 000km, 
 
Ceny náHrad. dIeLCOV (€ s dpH)
predná kapota 424
Predný blatník  345
svetlomet. + smerovka 860
Spätné zrkadlo el. 315
Predný nárazník 263
Predný tlmič 797
Predné brzdové platničky 87
spojka 434
Batéria 163
Predná žiarovka 11
 
ZárUKa (roky)
prehrdzavenie karosérie 12
Lak 3
Na celé auto 2 + 4/150 000 km
Motor a mechanické časti 2 + 4/150 000 km
 
predpOKLadanÉ Ceny (€ s dpH)
Po 1. roku 30.000 km 29 500
po 2. roku 60.000 km 25 500
Po 3. roku 90.000 km 21 500



Tucson patrí k predajne úspešným 
modelom značky Hyundai, dokonca 
na Slovensku mu patrí pozícia lídra 
v počte predaných kusov v danom 
segmente vozidiel. Tento úspech však 
nenecháva značku Hyundai spať na 
vavrínoch a aby si pozíciu predajne 
úspešného modelu udržal, pristúpil 
nielen nedávno k modernizácii, ale aj 
zaradeniu vybavy N Line odkazujúcej 
na úspešné športové N modely.

Pritom stačilo „len“ pozmeniť 
predný gril, predný nárazník, dopl-
niť čierne doplnky na exteriéri (na 
prednej maske, v pozadí predných 
svetlometov, na prednom nárazníku, 
v nasávacích otvoroch, na spätných 
zrkadlách, rámoch okien a zadnom 
difúzore), pridať čierne disky kolies 
a atraktívnu, výraznú červenú farbu 

(na výber je 9 farieb) karosérie, na 
ktorej sa uvedene čierne doplnky 
vynímajú.

V interiéri je prezentácia výbavy 
N Line menej nápadná, pritom pri 
bližšom pozretí je tých zmien via-
cero: napríklad hliníkové pedále, 
kontrastné prešívanie poťahov (se-
miš /koža) sedadiel a vrchnej časti 
prístrojovej dosky, špeciálna hlavi-
ca radiacej páky a tmavo čalúnený 

strop, dodávajú interiéru športovú 
atmosféru.

Navyše po nastúpení do vozidla na 
vás dýchne v kabíne nemecká atmo-
sféra. Či už z pohľadu kvality spra-
covania, dizajnového riešenia bez 
extravagantných výstrelkov alebo 
veľmi dobrej ergonómie pracoviska 
vodiča. Prístrojový panel vsádza na 
striedmejšie a jednoduchšie tvary 
predstavujúce typický rukopis pre 

modely značky Hyundai. Pre nie-
koho to môže byť už nudné, hlavne 
pre tých, ktorým vyhovuje tvarovo 
extravagantnejší prístrojový panel. 
Podľa nás však nemusí byť vyšper-
kovaný prístrojový panel vizuálne 
príťažlivejší – ako sa vraví „v jedno-
duchosti je krása“ – tu to podľa nás 
určite platí.

Samozrejme, všetko je vec vkusu, 
ale väčšina nám dá za pravdu, že čisté 

línie, relatívne jednoduché pravidelné 
tvary a dojem kvality, dávajú dôvod na 
pochvalu. To platí aj pre veľmi dobrú 
ergonómiu a ľahkú obsluhu – logicky 
rozmiestnené ovládače a ľahko čitateľ-
né ukazovatele, mäkký chod ovláda-
čov pripomínajúci prémiové modely, 
prehľadnú grafiku a promptnú odozvu 
8“ dotykového displeja umiestnený 

sekne mu to!
v zornom poli vodiča na vrchnej časti 
prístrojovej dosky.

K pozitívnemu hodnoteniu interié-
ru a komfortu cestovania prispieva 
taktiež vzdušná a priestranná kabí-
na, pohodlné sedadlá s optimálne 
riešeným posedom vpredu či vzadu 
– hlavne zadní pasažieri ocenia hlbší 
posed s výbornou oporu pre stehná 
a polohovateľné operadlá. To pritom 
stále nie je samozrejmosť.

Pre batožinu je k dispozícii 
v základnom 5-miestnom uspo-
riadaní objem kufra 502 litrov 
(s lepiacou sadou), resp. s plno-
hodnotnou rezervou 484 litrov 
(Ford Kuga 456 litrov, VW Tiguan 
570-615 litrov). Po sklopení zadných 
sedadiel dostanete úložný priestor 
až s objemom 1503 litrov s rovnou 

plochou. Mínusom je pomerne vyso-
ká nakladacia hrana 740 mm (Honda 
CRV 665 mm, Ford Kuga 720 mm) 
a absencia otvoru v zadných ope-
radlách pre lyže alebo prepravu 
dlhších predmetov.

Poďme však k hodnoteniu jazdných 
vlastností a jazdných výkonov, resp. 
hodnoteniu charakteru podvozka 
a pohonnej jednotky. Testovacími 
jazdami sme podrobili Tucson s po-

honom všetkých kolies, ktorý poháňal 
štvorvalcový turbodiesel 2.0 CRDi, 
spriahnutý s 8-st. automatickou pre-
vodovkou (pozn.: motorizácie 1,6 
T-GDi 130 kW a 1,6 CRDi 100 kW sú 
kombinovane so 7-st. dvojspojkovou 
automatickou prevodovkou). Jazdné 
výkony sú na daný typ vozidla a mo-
torizácie veľmi dobré.

Jeho prednosťou je veľmi dobrý 
záťah v rozmedzí cca 1700-3500 otá-

čok a práve toto pásmo pracovných 
otáčok využíva 8-st. aut. prevodov-
ka pri voľbe rýchl. stupňov. Celkové 
nastavenie prevodovky je zamerané 
skôr na splnenie nárokov na jazdnú 
dynamiku ako na spotrebu. Napríklad 
ôsmy rýchlostný stupeň nebol prehna-
ne dlhý. Pri diaľničnej rýchlosti 130 
km/h motor točil dve tisíc otáčok.

16

TesT Hyundai tucson 2,0CRDi N Line+ TesT
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tucson vyzerá sám o sebe veľmi dobre, v športovo 
ladenej výbave n Line, resp. v testovanej výbave n 
Line+ však ešte lepšie. svojim dynamickejším vzhľa-
dom nás zaujal viac ako pri iných stupňoch výbavy.
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Pokračovanie na str. 31 u



AUTO
test

S E A T  T a r r a c o  F R



nový Hyundai i30
prvýkrát s digitálnym kokpitom

20

predstaVenIe Nový Hyundai i30 predstaVenIe
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u  O hospodárnejšiu spotrebu sa postará 48-voltový 
mild hybridný pohon

u  Všetky tri typy karosérie i30 – hatchback, fastback 
a kombi – majú nový dizajn a nové funkcie

u  V lete roku 2020 prvýkrát pribudne model i30 
kombi v atraktívnej športovej výbave n Line

u  nový Hyundai i30 bude v premiére odhalený na 
autosalóne v Ženeve v marci 2020

Spoločnosť Hyundai Motor zve-
rejnila nové podrobnosti o novom 
modeli i30 pred jeho premiérou na 
ženevskom autosalóne.

Moderný dizajn exteriéru
Exteriér nového modelu i30 upúta 

na prvý pohľad modernejším dizaj-
nom, vpredu so širším grilom a štíh-
lejšími svetlometmi a vzadu s po-
zmeneným nárazníkom a zadnými 
LED svetlometmi v tvare „V“. Nový 
Hyundai i30 je teraz k dispozícii 
s novými 16“ a 17“ diskami z ľahkej 
zliatiny.

Výbava n Line pre všetky typy 
karosérie

Dynamická, motoristickým špor-
tom inšpirovaná výbava N Line, 
prešla taktiež modernizáciou di-
zajnu pre i30 hatchback a fast-
back. Teraz však bude po prvý raz 
k dispozícii aj pre verziu i30 kombi. 
Výbava N Line tak bude dostupná 
pre všetky typy karosérií modelu 
i30 – hatchback, fastback aj kombi. 
Nový i30 N Line je dodávaný s no-
vými 17“ alebo 18“ zliat. diskami 
kolies.

Okrem toho i30 N Line hatchback 
a fastback majú vyladené odpruženie 
a riadenie. Na pohon slúžia motory 
1,5 T-GDi s výkonom 117,5 kW (160 
k) a 1,6 diesel s výkonom 100 kW 
(136 k).

nové farby exteriéru
Modernizovaný Hyundai i30 

prichádza s tromi novými farbami 
exteriéru: Dark Night, Silky Bron-
ze a Sunset Red. Okrem toho bude 
naďalej k dispozícii šesť existujúcich 
farieb: Polar White, Phantom Black, 
Engine Red, Stellar Blue, Platinum 
Silver a Olivine Grey.

Modernizovaný dizajn interiéru
Dizajn interiéru nového modelu 

i30 prináša okrem iného prepracova-
nejšie a modernejšie vetracie otvory. 
Novinkou sú aj tri nové farby inte-
riéru: Pewter Gray, Ebony Brown 

a Charcoal Grey. V ponuke zostáva 
aj existujúce čierne prevedenie inte-
riéru. Sedadlá môžu byť potiahnuté 
látkou, kožou alebo kombináciou 
oboch, čím vzniká možnosť až ôs-
mich kombinácií interiéru.

Moderná konektivita
Modernizovaný model i30 je vy-

bavený novým 7-palcovým digitál-
nym prístrojovým panelom a novým 
10,25-palcovým dotykovým LCD dis-
plejom. Plná kompatibilita so služba-
mi Android Auto a Apple Car Play je 
samozrejmosťou. Od leta 2020 bude 
k dispozícii aj zrkadlenie telefónov 

bez potreby pripojenia telefónu cez 
kábel. K výbave vozidla patrí aj bez-
drôtové nabíjanie smartfónov.

služby s pripojením na internet 
Bluelink

Hyundai i30 prichádza prvýkrát 
s plnohodnotnou technológiou Blue-
link od spoločnosti Hyundai. Bluelink 
prináša širokú škálu služieb, najmä 
užitočné LIVE informácie a možnosť 
kontroly a ovládania vozidla na diaľ-
ku prostredníctvom mobilnej apli-
kácie. K funkciám služieb Bluelink 
a Hyundai LIVE patria informácie 
o doprave v reálnom čase, prehľad 
čerpacích staníc s cenami paliva, 
informácie o aktuálne voľných par-
kovacích miestach či informácie 
o počasí. Súčasťou je aj rozpozná-
vanie hlasu online s porozumením 
príkazov. Výbava je tiež vylepšená 
balíkom rozšírených bezpečnost-
ných prvkov Hyundai SmartSense.

nová zostava pohonných jednotiek i30
Novinkou je 1,5-litrový DPi ben-

zínový motor s dvojitým vstrekova-
ním paliva s výkonom 81 kW (110 k), 
ktorý sa dodáva so 6-st. manuálnou 
prevodovkou.

Benzínový turbom prepĺňaný mo-
tor 1,0 T-GDI s výkonom 88,3 kW 
(120 k) bude k dispozícii s novou 7-st. 
dvojspojkovou automatickou prevo-
dovkou. Doteraz bola táto motorizá-
cia dostupná iba so 6-st. manuálnou 
prevodovkou.

Ďalšou novinkou v novom i30 je 
1,0l benzínový motor T-GDI s výko-
nom 88,3 kW (120 k) s voliteľnou 48V 
technológiou Mild Hybrid pre vyš-
šiu úsporu paliva, prvýkrát je tiež 
k dispozícii so 6-st. inteligentnou 
manuálnou prevodovkou (iMT).

V ponuke motorizácií ostáva 1,6 
l dieselový motor s výkonom 85 kW 
(115 k) s možnosťou voľby 6-stupňovej 
manuálnej prevodovky alebo 7-stup-
ňovej dvojspojkovej prevodovky.

1,6-litrový dieselový motor s vý-
konom 100 kW (136 k) sa teraz 
dodáva so štandardným 48 V mild 
hybridným systémom. Je k dispozí-
cii s 6-st. inteligentnou manuálnou 
prevodovkou alebo so 7-stupňovou 
dvojspojkovou prevodovkou.

Vrcholom ponuky v novej 
i30-tke je nový 1,5-litro-
vý benzínový motor 
T-GDI s výkonom 

117,5 kW (160 k), ktorý je štandard-
ne dodávaný so 48 V mild hybridnou 
technológiou. Je k dispozícii aj so 
6-st. inteligentnou manuálnou pre-
vodovkou alebo 7-stupňovou dvoj-
spojkovou prevodovkou.

predaj novej i30 na slovensku
Nový Hyundai i30 sa začne na 

Slovensku predávať v druhom 
štvrťroku 2020.                   n

Text a foto: Hyundai
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TesT Škoda kamiq 1.0 tsI 85kW TesT
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Škoda naplnila, tak ako napríklad pri Octavii, aj v prí-
pade najmenšieho sUV, resp. crossoveru, stratégiu 
značky vyjadrenú v hesle „kus auta naviac“. ani nie 
tak v tomto prípade veľkosťou exteriéru, aj keď aj 
ten patrí vo svojej triede k najväčším, ako veľkosťou 
interiéru.
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Model Škoda Kamiq je postave-
ný na spoločnom základe s koncer-
novými modelmi SEAT-om Arona 
a Volkswagenom T-Cross. Je však 
svojbytným modelom s vlastným 
charakterom prinášajúcim prvky 
z vyšších segmentov (kvalita inte-
riéru, rozsah výbavy, komfort sede-
nia na zadných sedadlách). Z tohto 
hľadiska má skôr viac spoločného 

so Scalou, s ktorou zdieľa taktiež 
rovnakú platformu, rovnaké moto-
ry či prístrojovú dosku. Nejde však 
o zodvihnutú Scalu, ale o odlišný mo-
del s iným dizajnom a rozmermi (viď 
tabuľka porovnania). Po vizuálnej 
stránke sa však nájdu dizajnové prv-
ky odkazujúce na Scalu. Spomenúť 
možno napríklad predný gril a zadnú 
časť s úzkymi svetlometmi. Výrazne 

iné má však oddelené usporiadanie 
predných svetiel, niečo na spôsob 
modelu Karoq a Kodiaq. V testova-
nom modeli, teda vo výbave Style, je 
Kamiq vybavený Bi-LED svetlomet-
mi. V základe má LED svetlomety 
iba pre denné svietenie. 

Pokiaľ ste sedeli v Scale, tak inte-
riér Kamiqa nepredstavuje pre vás 
nič nové. Kamiq používa rovnakú 
prístroju dosku vrátene ukazovate-
ľov, dotykového displeja a ovládačov. 
Kabína pôsobí hodnotnejším dojmom 
ako majú napríklad koncernové cros-
sovery VW T-Cross či SEAT Arona. 

Prístrojový panel má hornú časť 
potiahnutú mäkčenými plastami (čo 
obvykle nenájdete pri ostatných kon-
kurentoch), strednú časť atraktív-
nym lešteným metalickým dekorom. 
Zvyšok je už lacnejší tvrdý plast, čo 
je však v tejto cenovej hladine nor-
málne. Na vrchu stredového panela 
– v zornom uhle tróni 8“ dotykový 
displej (základné prevedenie má 
6,5“, za príplatok môže byť aj 9,2“ 
– najväčší displej vo svojej triede). 
Jeho grafika, prehľadné usporiada-
nie a promptnosť odozvy na dotyko-

vé ovládanie, dostávajú pochvalu. 
Plusom je aj možnosť manuálneho 
nastavenia teploty klimatizácie či 
vyhrievania sedadiel. Mínus pre 
Škodu, ktorá je známa intuitívnym 
a jednoduchým ovládaním, je až ne-
pochopiteľne komplikované nastave-
nie výkonu intenzity vetrania a smer 
prúdenia vzduchu cez menu na doty-
kovom displeji. Rovnako ako v Scale 

sa totiž časť ovládania klimatizácie 
presunula do multimediálneho sys-
tému. Čo práve nie je najideálnejšie 
a najbezpečnejšie, keď máte tento 
úkon urobiť počas jazdy. Stačilo pri-
tom pridať dve tlačidlá navyše. 

Za volantom si nájdu optimálnu 
pozíciu rôzne typy postáv. K tomu 
prispieva výškové ovládanie seda-
diel umožňujúce nižšie nastavenie, 
takmer na spôsob hatchbackov 
a rozmerné sedadlá s nadpriemerne 
dlhými sedákmi 540 mm (obvykle 
510 mm) a pohodlné sedenie.

Aj tu však chýba k úplnej spokoj-
nosti posuvná, nastaviteľná lakťová 
opierka (v testovaných modeloch 

bola pevná lakťová opierka umiest-
nená príliš dozadu, a tým sa strácal 
účel na optimálne, pohodlné opre-
tie lakťa vodiča a spolujazdca). Inak 
kokpit vodiča dostáva od nás len po-
chvalu nielen za vizuálnu stránku, 
kvalitu spracovania, ale aj za ergo-
nómiu pracoviska vodiča, praktic-
ké odkladacie priestory pre poháre, 

mobil a iné drobnosti a voľnosť vo 
všetkých smeroch.

Poďme však k jeho najsilnejším 
stránkam, a tými sú nadpriemerný 
priestor pre kolená na zadných se-
dadlách a objem kufra. Tak ako sme 

v úvode napísali, Škoda naplnila aj 
v prípade najmenšieho SUV Kamiq 
stratégiu značky vyjadrenú v hesle 
„kus auta naviac“. Ani nie tak veľ-
kosťou exteriéru, aj keď patrí vo svo-
jej triede k najväčším, ako veľkosťou 
interiéru. Tento fakt si uvedomíte, 
tam kde obvykle tlačí päta tento seg-
ment menších automobilov, a tým je 
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voľnosť na zadných sedadlách v po-
zdĺžnom smere. V tomto prípade 
však prekvapujúco nejde o slabinu, 
ale o jeho veľké plus. Škoda Kamiq 
ponúka šokujúco veľa voľnosti pre 
kolená, na úrovni o triedu väčších 
SUV. Pre 1,75 metra vysokú postavu, 
keď si sadne za rovnako vysokého 
spolujazdca, ostáva prekvapujúco 
veľká voľnosť pre kolená 112 mm 
(SEAT Arona 70 mm, Hyundai Kona 
47 mm, Citroën C3 Aircorss 21 
mm). Takýto parameter umožňuje 
aj vyšším postavám sa v pohodlí 
usadiť na zadných sedadlách. Len 
pre porovnanie – ponúka viac miesta 
v pozdĺžnom priestore nielen ako 
konkurencia, ale aj ako väčší Karoq. 
Tento fakt sme vyhodnotili nielen 
porovnaním nameraných rozmerov, 
ale pre istotu aj opätovným reálnym 
porovnaním oboch modelov u dílera 
značky Škoda. Samotní predajco-
via pri konzultácii ohľadom veľkosti 
uvedených modelov boli z toho pre-
kvapení. Pri otázke, ktorý model po-
nuka viac miesta pre kolená vzadu, 
automaticky odpovedali, že väčší 
Karoq :-)

Vzadu pasažieri ocenia nielen 
nadpriemerne veľa miesta, ale aj 
rozmerné a pohodlné sedadlá. Kom-
fort zabezpečuje mäkšie vystlanie 
a nadpriemerne dlhé zadné sedáky 
s pohodlnejším, nižším posedom ako 
majú obvykle vozidla typu crossover 
či SUV. Ku komfortu cestovania na 
zadných sedadlách prispieva aj veľ-
mi dobrá opora pre stehná vďaka 
dlhším sedákom a možnosť zasunúť 
chodidlá pod predný sedák, aj keď je 
predný sedák v najnižšie polohe.

Inak, tu musíme povedať, že sme 
sa ešte nestretli v tomto segmente 
vozidiel s takým detailne prepra-
covaným sedením na zadných se-
dadlách, čoho dôkazom je aj taký, 
bohužiaľ pre viaceré modely, zane-
dbávaný „detail“, akým sú zadné 
opierky hlavy, ktoré v tomto prípa-
de nie sú len na okrasu, ale aj na 
pohodlné opretie hlavy. Čo je, nielen 
v tomto segmente, skôr výnimka ako 
pravidlo. Buď sú opierky hlavy nepo-
hodlne tvarované, alebo príliš tvrdé, 
čo znepríjemňuje cestovanie na dlh-
ších trasách, keď si hlavu obvykle 
cestujúci oprú o hlavovú opierku. 

Pre batožinu je k dispozícii kufor 
s objemom 400 litrov. Pokiaľ vám to 

nestačí, tak je možné tento objem 
zväčšiť sklopením zadných operadiel 
v pomere 60:40. Po sklopení však 
neostáva rovná podlaha bez scho-
du. K dispozícii je dvojíte dno, ktoré 
skrýva dojazdové rezervné koleso.

Pod kapotou pracoval benzínový 
trojvalec 1.0 TSI vo výkonnejšej ver-
zii s max. výkonom 85 kW spriahnutý 
so 6-st. manuálom (v ponuke je aj 

1.0 TSI 70 kW výhradne len s 5-st. 
manuálom). 

Ten, kto stále s nedôverou poze-
rá na litrový trojvalec, nemusí mať 
z pohľadu jazdných výkonov v tomto 
prípade žiadne obavy – motorizá-
cia 1.0 TSI 85 kW je pre Kamiq viac 
ako postačujúca. Auto ide ľahko do 
zrýchlenia, či už z pokoja alebo pri 
letmom zrýchlení pri predbiehaní. 

Výkonovú špičku však nečakaj-
te – agregát sa najlepšie ukazuje 
v nižších a stredných otáčkach. Čo 
je však v praxi vhodnejšie – či už 
z pohľadu spotreby alebo prenosu 
hluku od agregátu.

Takto disponovaný Kamiq spĺňa 
v plnej miere nároky na dynamiku. 
Z 0-100 km/h zrýchli za 10,2 s a pod-
ľa údajov výrobcu dokáže uháňať 
až 194 km/h. Počas testu spotre-
boval priemerne 7,0 litrov/100 km, 
v meste 7,3 litrov/100km, na diaľnici 
7,2 litrov/100 km a mimo mesta sa 
uskromní s 5,8 litrami na 100 km. 
V porovnaní s crossovermi SEAT 
Arona a VW T-Cross poteší väčší 
dojazd vďaka objemnejšej palivovej 
nádrži 50 litrov (SEAT Arona a VW 
T-Cross 40 litrov).

Jeho prejav z pohľadu kultúry 
chodu nie je síce najpresvedčivej-
ší – trojvalcový, hrubší prejav je po 
naštartovaní, resp. pri akcelerácii 
počuť, čo však nemusí trápiť posád-
ku, nakoľko jeho úroveň v kabíne 
nie je otravná a aj vďaka dobrému 
odhlučneniu je zatlačená výrazne 
do úzadia.

TesT Škoda kamiq 1.0 tsI 85kW
technické info

mínusy
– ovládanie klimatizácie iba cez 

infotainment 
–	 iba	konektory	USB-C
–	hrubší	trojvalcový	zvuk	pri	

rozjazde
–	po	sklopení	zadných	opera-

diel ostáva výrazný schod na 
podlahe

+	 atraktívny	exteriér	a	interiér
+ primerane pohodlný a stabilný 

podvozok 
+	 vzadu	nadpriemerná	voľnosť	

v oblasti kolien 
+ kvalitne pôsobiaci interiér
+	 výhľad	z	vyššej	pozície	vodiča
+ nastupovanie a vystupovanie
+ rozsah výbavy 
+	 dostatočné	jazdné	výkony
+	 väčšia	palivová	nádrž	s	obje-

mom 50 litrov
+	 dobre	prístupný,	prakticky	tva-
rovaný	kufor	(objem	400	litrov)

plusy
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VýbaVa
Výbava style (navyše oproti ambition): vy-
hrievaný kožený volant, Full LED svetlomety 
a dynamické blinkre vpredu aj vzadu, Rádio 
BOLeRO 8“ s dotykovým displejom, park. 
senzory vpredu aj vzadu, zad. parkovacia 
kamera, 17“ zliat. disky kolies, prístrojová 
doska latice Grey, sound systém Škoda (10 
reproduktorov + Subwoofer + zosilňovač), 
Strešný nosič – chrómový, Rezerva na oce-
ľovom disku dojazdová, Podokenná chrómo-
vá lišta, Phonebox - bezdrôtové nabíjanie 
a spojenie s vonkajšou anténou, smart link 
- bezdrotový (54 €), vyhrievané čelé sklo, 
červená farba Corrida (385 €)

KonKurencia
typ auta seat arona Kia stonic
prevodovka 6M 6M 
Max.výkon kW (k) / ot.min-1 80(115)/5000-5500 88(120)/6000
Max.krút. moment Nm / ot.min-1 200/2000-3500 172/1500-4000
Max.rýchlosť (km/h) 190 184
Zrýchlenie (z 0-100km/h) 9,9 10,3
spotreba WLtp (l/100km) - 5,8-6,4
Batož. priestor (liter) 400 488
Cena motorizácie od (€ vrátane dpH) 16 270,- 15 790,-

Celkový pozitívny dojem z testova-
cích jázd dotvára skutočnosť, že je 
Kamiq veľmi dobre ovládateľný a zá-
roveň primerane pohodlný. Na daný 
typ auta sa jednoducho veľmi dobre 
ovláda a aj napriek vyššej stavbe 
karosérie s ľahkosťou prechádza zá-
krutami bez toho, aby bol podvozok 
zbytočne tuhý. Bez preháňania mô-
žeme povedať, že sa ovláda takmer 
na spôsob 5-dverového hatchbacku 
Scala (samozrejme v porovnaní so 

Scalou sú náklony karosérie v zá-
krutách o niečo väčšie). 

Pritom toto hodnotenie, pokiaľ 
jazdíte na kvalitných a rovných vo-
zovkách, neneguje ani zadná jed-
noduchá náprava (platforma MQB). 
Prenos hluku od zadnej nápravy je 
zanedbateľný a auto jazdí ako po ko-
ľajniciach. Ten, kto by očakával vý-
jazd do terénu, bude však sklamaný – 
Kamiq nemá k dispozícii pohon 4×4. 
Jeho dobrá trakcia a vyššia svetlosť 
podvozku 188 mm však umožňuje 
väčšiu voľnosť jazdy mimo pevnú vo-
zovku a všestrannejšie využitie ako 
napríklad so Scalou (165 mm).        n

Text a foto: Michal Pospíšil

Ceny
Cena modelu od (€ s DPH) 14 990
Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 19 730 
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 20 500 
pOIstenIe (€ s dpH) Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 535
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 stopový (m) 10,20
Brzdy vpredu kotúčové chladené
vzadu kotúčové
pneumatiky 205/55 R17 
KarOsÉrIa
typ karosérie 5-miestny crossover
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4241 - 1793 - 1553
Rázvor (mm) 2651
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1531/1516
svetlá výška (mm) 182
Objem batožinového priestoru (l) 400/1395
Objem palivovej nádrže (l) 50
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1223
Užitočná hmotnosť (kg) 517
Celková hmotnosť (kg) 1740
Hmotnosť brzd.(kg)/nebrzd. prívesu (kg) 1200/600
Nájazdový uhol predný/zadný (st.) 17,4/20,0 
VnÚtOrnÉ rOZMery (mm)
pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1455
Vnútorná šírka minimum 1395
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 1000/1030
Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/340
pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 825
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1425
Vnútorná šírka minimum 1325
Vzdialenosť sedák - strop 960
Vzdialenosť podlaha - sedák 360
Dĺžka predný sedák (mm) 540
Dĺžka zadný sedák (mm) 510
priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 
JaZdnÉ VÝKOny a spOtreBa
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,9
Maximálna rýchlosť (km/h) 194
Spotreba nízke zaťaženie (l/100 km) 4,5-5,8
Spotreba stredné zaťaženie (l/100 km) 5,2-6,3
Spotreba vysoké zaťaženie (l/100 km) 6,9-7,8
kombinovaná spotreba WLtp (l/100 km) 5,8
emisie CO2 (kg.km-1) 131
namerané
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s) 10,4
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,8
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) 7,0 
CeLKOVÉ náKLady
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 2 123
1. rok pri najazdení 30.000 km 3 637
2. rok pri najazdení 30.000 km 4 363
2. rok pri najazdení 60.000 km 7 494
3. rok pri najazdení 45.000 km 6 391
3. rok pri najazdení 90.000 km 11 412
so stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. 
popl. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 7 623
1. rok pri najazdení 30.000 km 9 137
2. rok pri najazdení 30.000 km 11 763
2. rok pri najazdení 60.000 km 14 934
3. rok pri najazdení 45.000 km 14 841 
3. rok pri najazdení 90.000 km 20 912
Cena PHM Na 95 (€/liter)  1,350
Normohodina servis (€ s DPH) 42,00
Gar. kontroly (km) 30 000 km/2 roky
výmena oleja 30 000 km/2 roky 
Ceny náHrad. dIeLCOV (€ s dpH)
predná kapota 427
Predný blatník 191
svetlomet + smerovka (LeD/Halogen) 338
Spätné zrkadlo el. 265
Predný nárazník (spodný + horný) 337
Predný tlmič 139
Predné brzdové platničky 67
spojka 168 
ZárUKa (roky)
prehrdzavenie karosérie 12
Lak 3
Na celé auto 2 a 5/100 000km
Motor a mechanické časti 2 a 5/100 000km 
predpOKLadanÉ Ceny (€ s dpH)
po 1. roku 30.000 km 16 200
po 2. roku 60.000 km 14 200
Po 3. roku 90.000 km 12 200
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Autorizovaní predajcovia značky 
Škoda po celom Slovensku počnúc 
23. 2. 2020 prijímajú objednávky na 
nový model Škoda Octavia. 

Škoda Octavia vo verzii liftback 
začína na 17.790 eurách, v súčasnej 
dobe je však možné objednať mo-
del od výbavovej verzie Ambition 
štartujúcej na 21.810 eur za verziu 
liftback, resp. 22.760 eur za verziu 
combi. Základná výbava bude do-
stupná od júla 2020. 

Pri zahájení predaja bolo možné 
hneď objednať prevedenie Octavia 
Combi 1,5 TSI ACT 110 kW (150 k) 
so šesťstupňovou manuálnou prevo-
dovkou a bohatou výbavou od 22.760 
eur a o dva týždne neskôr aj Octaviu 
Liftback 1,5 TSI ACT 110 kW (150 k) 
s rovnakou výbavou a s cenou už od 
21.810 eur.

Nová Škoda Octavia je k dispozí-
cii v oboch karosárskych verziách – 
liftback a combi – dostupná v dvoch 
výbavových stupňoch (AMBITION 

a STYLE) a s tromi pohonnými jed-
notkami.

Okrem 150-koňového turbobenzí-
nu sú k dispozícii ešte dva varianty 
dvojlitrového naftového turbomo-
tora s výkonom 85 kW (115 k) a 110 

kW (150 k). Silnejší 2,0 TDI SCR 110 
kW je dostupný iba s automatickou 
dvojspojkovou prevodovkou DSG.

Ostatné motorizácie, zahŕňajúce 
benzínové turbomotory 1,0 TSI s vý-
konom 81 kW (110 k) a 2,0 TSI 140 
kW (190 k), či naftový turbomotor 
2,0 TDI 147 kW (190 k), budú dostup-
né v priebehu roka 2020.

Výbavová verzia AMBITION, 
ktorá začína na cene 21.810 eur 
(liftback) alebo 22.760 eur (com-
bi), zahŕňa napríklad dvojzónovú 
aut. klimatizáciu Climatronic, 10“ 
virtuálny kokpit, ktorý nahradil 
analógové budíky, LED svetlomety 
vpredu i vzadu, hmlové LED svetlá, 
asistent udržiavania jazdného pru-
hu, 16-palcové disky z ľahkých zlia-
tin, centrálne uzamykanie s diaľ-
kovým ovládaním a štartovacím 
tlačidlom, el. ovládanie všetkých 
okien a vonkajších spätných zrka-
diel, malý kožený paket, vyhrievané 
predné sedadlá, zadné parkovacie 

senzory, multifunkčný volant, 8,25“ 
infotainment SWING, vyhrievané 
trysky ostrekovača čelného skla, 7 
airbagov, tempomat s obmedzova-
čom rýchlosti atď.

Najvyšší stupeň výbavy STYLE, 
ktorý začína na sume 24.540 eur 
(liftback) alebo 25.490 eur (com-
bi), pridáva napríklad 17“ disky 
z ľahkej zliatiny, Full LED Matrix 
predné svetlomety a s funkciou pri-
svecovania do zákrut, LED zadné 
svetlá (TOP variant) s dynamický-
mi ukazovateľmi smeru a uvítacím 

efektom, svetelný a dažďový senzor, 
navigačný systém COLUMBUS s 10“ 
dotykovým displejom, vyhrievaný 
dvojramenný multifunkčný volant, 
parkovacie senzory vpredu, am-
bientné LED osvetlenie interiéru, 
KESSY FULL – systém bezkľúčového 
odomykania, zamykania a štartova-
nia, strešný nosič (len pre Combi), 
alarm s vnútornými senzormi či 
ozdobné chrómované lišty v exte-
riéri.

K jednotlivým variantom výbavy je 
možné dokúpiť aj akčné pakety roz-

širujúce výbavu vozidla. Napríklad 
paket AMBITION PLUS v hodnote 
960 eur (cena 449 eur) dopĺňa vý-
bavu AMBITION o svetelný senzor, 
KESSY FULL – systém bezkľúčového 
odomykania, zamykania a štartova-
nia s alarmom a SAFE systémom či 
ambientné LED osvetlenie interié-
ru s osvetlením priestoru pre nohy 
vpredu a vzadu.

Paket STYLE PLUS v hodnote 
2.140 eur (cena 749 eur) doplní ma-
ximálnu výbavu auta o parkovaciu 
kameru, virtuálny pedál (bezdoty-
kové ovládanie veka batožinového 
priestoru), elektricky nastaviteľné 
sedadlo vodiča s pamäťou, elektric-
ky ovládané, vyhrievané a sklopné 
spätné zrkadlá s osvetlením nástup-
ného priestoru, vnútorné spätné zr-
kadlo s automatickým stmievaním, 
SIDE ASSIST – monitor mŕtveho 
uhla, elektricky ovládanú detskú po-
istku, spací paket (v prípade Combi) 
či Sun and Pack paket (v prípade 
Liftback).

Štartovacia predajná cena 
21.810 eur sa vzťahuje na 
špecifikáciu AMBITION 
s benzínovým motorom 
1,5 TSI ACT 110 kW so 
šesťstupňovou manuálnou 
prevodovkou. V prípade ver-
zie combi začína cena s rovnakou 
výbavou a motorizáciou na 22.760 
eur. 

Cena takmer rovnaká s predchodcom
Nová Octavia síce mierne cenove 

stúpla, pokiaľ však zoberiete do úva-
hy rozsah výbavy, tak naopak cena 
dokonca klesla, napríklad pri rovna-
kej motorizácii 1.5 TSI ACT 100 kW, 
o pár desiatok eur. Pokiaľ by ste si 
chceli kúpiť predošlú Octaviu, ktorá 
je ešte stále v ponuke, tak by ste 
za model s rovnakou motorizáciou 
1.5 TSI ACT 6M s úrovňou výbavy 
Ambition s porovnateľným rozsa-
hom prvkov výbavy dali v podstate 
rovnakú sumu. Za novú modernejšiu 

Octaviu liftback 21.810 eur („stará“ 
Octavia liftback 21.863 eur) a Octa-
viu combi 22.760 eur (stará Octavia 
combi 22.713 eur). 

V novej Octavii totiž máte, na roz-
diel od predchodcu, vo výbave Am-
bition navyše štandardne dodávaný 
digitálny displej, 8,25“ dotykový 
displej a asistent udržiavania v jazd-
ných pruhoch. To isté platí aj pre vý-
bavu Style, kde dokonca dáte za auto 
menej ako pri predchodcovi, pokiaľ 
zoberiete do úvahy porovnateľnú vý-
bavu (Full LED svetlomety, navigá-
ciu Columbus, park. senzor vpredu 
a vzadu, vyhrievaný volant). 

Neskôr počas tohto roka sa do 
predaja dostanú zákazníkmi obľúbe-
né deriváty – verzia Scout, športovo 
ladená Octavia RS či variant s poho-
nom na stlačený zemný plyn (CNG). 
Ako prvá sa svetu už o pár dní ukáže 
športová Octavia RS, ktorá vôbec po 
prvý raz dorazí vo variante iV, teda 
s čiastočne elektrifikovaným plug-in 

hybridným pohonom s maximálnym 
výkonom 180 kW (245 k).

Model Octavia tiež v budúcnosti 
rozšíri rodinu elektrifikovaných vo-
zidiel o variant s plug-in hybridným 
pohonom s výkonom 150 kW (204 k) 
s dojazdom na čisto elektrický pohon 
až 55 km. Okrem toho pribudnú mo-
torizácie s názvom eTEC, ktoré budú 
využívať mild-hybridnú technológiu. 
Trojvalec 1,0 TSI Evo s výkonom 81 
kW (110 k) a štvorvalec 1,5 TSI Evo 
s výkonom 110 kW (150 k) budú 
spolupracovať so sedemstupňovou 
prevodovkou DSG, pričom budú 
využívať 48V remeňom poháňaný 
štartér-generátor a lítiovo-iónový 
akumulátor na zníženie spotreby 
a zvýšenie efektivity motora.

Nakonfigurovať a zistiť viac in-
formácií o vozidle aj o jednotlivých 
výbavových stupňoch či doplnko-
vej výbave je možné na stránkach 
www.skoda-auto.sk.                   n

Text: Jozef Pospíšil + Škoda, foto: Škoda

nová Škoda Octavia prekvapuje
ústretovou štartovacou cenou 17.790 €

nová Škoda Octavia vstupuje na slovenský trh s ústreto-
vými cenami, začínajúcimi od 17.790 eur, ktoré dávajú do 
„rúk“ novej Octavie okrem samotných vlastností, tromf 
na pokračovanie v úspešnej ceste predošlých modelov.

Porovnanie modelov
Octavia 1.5 tsI aCt Liftback IV Liftback III Combi IV Combi III

prevodovka 6M 6M 6M 6M
Zliat. Disky 16“ 16“ 16“ 16“
Automatická dvojzónová klimatizácia s s s s
tempomat s s s s
Udržiavanie v jazdných pruhoch s 515 € s 515 €
vyhrievané pred. sedadlá s s s s
Malý kožený paket s s s s
Bezkľúčové štartovanie a odomykanie s s s s
Dotykový displej 8,25“ 8“ (322 €) 8,25“ 8“ (322 €)
Digitálny displej s 536 € s 536€
Cena od (výbava ambition) 21 810 € 20 490 € 22 760 € 21 340 €
Cena v porovnateľnej výbave 21 810 € 21 863 € 22 760 € 22 713 €



Citroën C3 Aircross dokázal 
skĺbiť prednosti MPV (variabilita 
a vzdušný interiér) a SUV (offroado-
vý, robustnejší vzhľad, vyššia svetlá 
výška, vyšší posed zabezpečujúci 
dobrý výhľad a pohodlné nastupo-
vanie a vystupovanie).

Citroën C3 Aircross má v ponuke 
dva benzínové a dva dieselové moto-
ry. Benzínové agregáty sú trojvalce – 
jeden 1,2 PureTec 81 kW a druhý 1,2 
PureTech 96kW. Diesle sú štvorval-
ce 1,5 BlueHDi 75kW a 1,5 BlueHDi 
88kW. Všetky motory sú podporené 
turbom.

My sme dostali na test model 
Citroën C3 Aircross s označením 

BlueHDi 120 EAT6. Z názvu bežný 
motorista veľa nevyčíta, aká pohon-
ná jednotka pracuje pod kapotou. Ide 
o verziu poháňanú štvorvalcovým 
turbodieslom s objemom 1499 ccm, 
teda 1.5 BlueHDi vykazujúca max. 
výkon 88˝kW (120k) pri 3750 ot.min-1 
a max. krútiaci moment 300 Nm pri 
1500 ot.min-1, spriahnutú s klasic-
kým 6-st. automatom.

Tento agregát vychádza z predo-
šlého motora 1.6 BlueHDi 88 kW, 
ktorý patril k špičke vo svojej mo-
torizácii. Ide nielen o downsizing 

(skrátenie zdvihu z 88,3 na 84,8 mm 
pri rovnakom vŕtaní 75 mm), ale aj 
o celkové prepracovanie agregátu 
(nové, turbo, piesty, vstrekovanie, 
šestnásťventilová hlava namiesto 
osemventilovej…), ktorý má primár-
ne za ciel znížiť emisie.

Takto disponovaný agregát v spo-
lupráci so 6-st. automatickou prevo-
dovkou dokáže testovanému modelu 
udeliť z 0-100 km/h zrýchlenie 10,3 
s, čo je pre bežné jazdenie viac ako 
postačujúce. K ešte lepšej akcelerá-
cii z 0-100 km/h bráni skutočnosť, 
že využiteľnosť otáčok je v podstate 
ohraničená na pásmo cca 1700-3500 
otáčok., mimo týchto otáčok výraz-

nejšie upadá chuť vozidla do zrých-
ľovania, s čím sa musí automatická 
prevodovka pri vytáčaní motora 
popasovať voľbou správnych rýchl. 
stupňov.

V praxi je však obvykle dôležitej-
šie letmé zrýchlenie ako zrýchlenie 
z 0-100 km/h a tu je na tom podľa 
očakávania vzhľadom na typ motora 
C3 Aircross 1.5 BlueHDi 88kW bez 
výhrad. Pri letmom zrýchlení ne-
cháva 6-st. automat pracovať motor 
v pracovných využiteľných otáčkach, 
vďaka čomu vozidlo vykazuje veľmi 
dobrú pružnosť (max. krútiaci mo-
ment 300 Nm).

Súhra 6-st. aut. prevodovky a po-
honnej jednotky je veľmi dobrá. 
Radenie je plynulé, pri rozbiehaní 
a parkovaní nevykazuje trhnutie, 
ako býva neraz zvykom pri dvojspoj-
kových DSG prevodovkách.

Po týždňovom testovaní nám vyšla 
priemerná spotreba presne 6,0 litra 
na 100 km (podľa WLTP 5,7 l/100 
km). Mimo mesta pri bežnej jazde nie 
je však problém jazdiť aj na úrovni 5 
litrov/100 km, resp. pri ustálenej 90 
km/h rýchlosti 4,9 l/100 km, naopak, 
na diaľnici pri 130 km/h spotrebuje 
7,0 litrov na 100 km a v meste 6,9 
l/100 km.

Jeho prejav z pohľadu kultúry cho-
du nie je najpresvedčivejší – dieselo-
vý, hrubší prejav je po naštartovaní, 
resp. pri akcelerácii počuť, čo však 
nemusí trápiť posádku, nakoľko jeho 

prejav nie je na takej úrovni, aby bol 
otravný, resp. po zahriatí a pri jaz-
de po diaľnici sa v aerodynamickom 
hluku stratí.

A ako hodnotíme jazdné vlastnosti? 
Pokiaľ preferujete športovejší prejav, 
resp. zábavu zo šoférovania, tak ste 
na zlej adrese. Tu je to viac zamerané 
na komfort a pohodové jazdenie. Aby 
sme si však rozumeli, auto je síce po-
citovo ťažkopádnejšie, v zákrutách 
sa viac nakláňa a riadenie je menej 
komunikatívne, napriek tomu dokáže 
s prekvapujúcou stabilitou zvládať 
ostré zákruty s urputným držaním 
stopy a vyhýbacie manévre v hranič-

ných situáciách s výraznou pomocou 
el. stabilizačného systému.

Citroën C3 Aircross totiž patrí 
v losom teste k tým, ktorí s pre-
hľadom zvládajú prudký vyhýbací 
manéver pri rýchlosti 77 km/h (viď 
video losieho testu na webe www.
autotest.sk), čo je jeho najlepšia vi-
zitka a odpoveď tým, ktorí majú oba-
vy z jeho ovládateľnosti v krízových 
situáciách. Že zvládnutie losieho 
testu nie je samozrejmosť, ukáza-
lo napríklad negatívne hodnotenie 
Toyoty RAV4, ktoré sme zverejnili 
na našom webe.

K tomu prispieva nielen prompt-

ná práca el. stabilizačného systému 
a samotné nastavenie podvozka, 
ktoré je o niečo pevnejšie ako má 
súrodenecky hatchback C3, ale aj 
pevná karoséria (ktorá sa „nekrúti“ 
v zákrutách, s vyššie vytiahnutou 
nakladacou hranou). V teréne či 
v náročnejších adhéznych podmien-
kach však nečakajte žiadne zázraky, 
vyššia svetlá výška podvozku 170 
mm, ako majú napr. hatchbacky či 
konkurenčný Crossland X (124 mm), 
umožňuje síce výjazd do ľahšieho 
terénu, resp. ľahko vyjsť na obrubník 
pri parkovaní, ale absencia poho-
nu 4×4 limituje v tomto smere jeho 
ambície.

Ten plne nenahradí ani za prípla-
tok umiestnené na stredovom paneli 
„čarovné“ koliesko Grip Control, kto-
ré však v testovacom vozidle chýbalo. 
Inak ale musíme pochváliť robustný 
a zároveň pomerne komfortný pod-
vozok, ktorý dokázal absorbovať 
dobre aj väčšie nerovnosti.

V pozícii šoféra máte dobrý výhľad 
z vyššej pozície cez veľké predné 
sklo a cez delený predný „A“ stĺpik, 

taktiež výhľad dozadu nie je, aj na-
priek masívnemu „C“ stĺpiku, prob-
lematický. Tu je na tom lepšie ako 
napríklad Hyundai Kona s menším 
zadným oknom. Interiér pôsobí kva-
litným dojmom, napriek tomu, že sú 
použité len lacnejšie, tvrdé plasty.

Jemná výčitka však smeruje na 
príliš plastovú vyplň dverí, čo je však 
pre vozidla tejto triedy obvyklé. Plas-
tový dojem však zmierňuje textilná 
dekorácia. To platí však pre vizuálne 
hodnotenie, v praxi keď vám dieťa 
znečistí plast, tak naopak oceníte 
jeho jednoduché očistenie.

Pracovisko vodiča je navrhnuté 

tak, aby spĺňalo čím ľahšiu obsluhu, 
ovládateľnosť a čitateľnosť. Umiest-
nenie 7″ dotykovej obrazovky na 
stredovom paneli je, na rozdiel od 
viacerých konkurenčných modelov, 
v pohodlnom dosahu vodičovej ale-
bo spolujazdcovej ruky. V menu sa 
rýchlo orientuje a načítavanie uvede-
ných funkcií sa zobrazuje bez dlhého 
otáľania, snáď až na niektoré kroky 
v navigácii. Napríklad zadávanie 
adresy cez malé ikony písmen nie je 
práve najpraktickejšie.

Pokiaľ vám nevyhovuje fabrická 
navigácia alebo celkové menu systé-
mu a vlastníte iPhone, tak s istotou 
oceníte užitočnú funkciu Apple Car-
Play. Pomocou USB kábla spárujete 
váš smartfón a na dotykovej obra-
zovke sa objaví menu vstavaných 
aplikácií, ako napr. volania, správy, 
hudba či navigácia, ktorá je oproti 
tej fabrickej presnejšia a má krajšiu 
grafiku, avšak podmienkou je ne-
ustále pripojenie na internet.

Poďme však k pohodliu cestovania 
a podmienok na prepravu batožiny. 
Pri užívaní Citroënu C3 Aircross 

pasažieri ocenia vzdušnejší interiér 
vďaka vyššiemu stropu, veľkému 
čelnému sklu posunutému dopredu 
(niečo na spôsob MPV) a pri pre-
prave batožiny pravidelný, hranatý 
tvar kufra využiteľný až po strop 
strechy.

Vpredu je pre posádku postarané 
nanajvýš dobre – rozmerné a po-
hodlné sedadlá s príjemne pohodl-
ným vystlaním a dostatok miesta 
vo všetkých smeroch – na šírku na 
daný segment síce len priemernou 
– sú zárukou kladného hodnotenia. 

TesT Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 eAt6
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Citroën C3 aircross patrí v losom teste k tým, ktorí 
s prehľadom zvládajú prudký vyhýbací manéver pri 
rýchlosti 77 km/h, čo je jeho najlepšia vizitka a odpoveď 
tým, ktorí majú obavy z jeho ovládateľnosti v krízových 
situáciách.

Zvládne s prehľadom losí test

dvere takmer úplne prekryjú prahy.



TesT

31AutOtest marec 2020

technické info

mínusy
–	na	SUV	pomerne	malá	svetlá	

výška 172 mm
–	v	interiéri	vo	väčšej	miere	
použite	tvrdé	plasty

–	na	diesel	relatívne	vyššia	
spotreba

plusy

VýbaVa
n Line+: N-line body kit, 19“ zliat. disky ko-
lies, radiacej páky v N Line dizajne, kovové 
pedále, kožou čalúnená vrchná časť prístro-
jovej dosky s červeným prešitím, adaptívny 
tempomat s funkciou štart/stop, prémiový 
audiosystém KRELL so zosilňovačom 8x45 
W, safety pack, cúvacia kamera, 5 rokov zá-
ruka bez obmedzenia počtu najazdených 
kilometrov, FuLL LeD stretávacie svetlá so 
statickým LED prisvecovaním zákrut, auto-
matické prepínanie diaľkových svetiel, 8-st. 
automat (2000 €), metalíza (590 €)

KonKurencia

Samozrejme, hovoríme v kontexte 
vozidiel crossover s vyšším pose-
dom. Vzadu je však situáciu už iná, 
kratšie sedáky, kolmejšie postavené 
operadlá a len obmedzená ponuka 
v pozdĺžnom smere, už nedávajú 
dôvod na úsmev – hlavne pre vyššie 

postavy nad 1,75 m už nie je veľmi 
nazvyš miesta pre kolená (20 mm 
od kolien po predné operadlo). Kon-
kurencia je na tom o niečo lepšie 
(SEAT Arona 70 mm, Kia Stonic 47 
mm). Toto hodnotenie platí, keď si 
sadnete za vodiča. Naopak, za spo-
lujazdcom je priestorová situácia pre 
kolená v C3 Aircross o poznanie lep-

šia. Spolujazdec si môže totiž vďaka 
veľkému priestoru pred kolenami 
pred prístrojovou doskou posunúť 
sedadlo viac dopredu, a tým nechať 
viac miesta pre pasažiera usadeného 
vzadu za ním v pozdĺžnom smere a to 
kráľovsky veľa 120 mm (viď foto).

Posuv zadných sedadiel (asymet-
rický) hendikep pozdĺžnej voľnosti 
pre vyššie postavy nerieši, nakoľ-
ko už v zadnej krajnej polohe nie 
je miesta nazvyš, ale v prípade 
napríklad detských pasažierov na 
zadných sedadlách s menšími ná-
rokmi na voľnosť pre kolená, sa 
pri posuve sedadiel dopredu môže 
zväčšiť objem kufra zo 410 litrov až 
na 500 litrov. Pri preprave dlhších 

predmetov príde vhod veľký vstupný 
otvor po sklopení stredovej lakťo-
vej opierky. V testovanej dieselovej 
verzii tieto pomôcky neboli k dis-
pozícii, je však ich možné zakúpiť 
v rámci príplatkovej výbavy.       n

Text a foto: Jozef Pospíšil

technické info

mínusy
– asymetricky posuvné sedadlá 
vzadu	za	príplatok

–	výraznejší	zvuk	dieselového	
motora za studena

–	krátke	zadné	sedáky	(450	mm,	
optimum	490	mm)

+ konkurencieschopná cena
+	 pružný	a	úsporný	motor
+ vzdušný interiér
+ zvýšená svetlá výška
+	 podvozok	s	dobrou	filtráciou	
nerovností

+ kufor
+	 bezpečný	jazdný	prejav	v	hra-
ničných	situáciách	(zvládol	
s	prehľadom	losí	test)

plusy
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VýbaVa
Feel: stmavené zadné okná (150 €), Pack 
AUTO PLUS (600 €): Automatická klimatizácia, 
vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clo-
nou + Pack Zima: vyhrievané predné sedadlá, 
automatické stierače s dažďovým a svetelným 
senzorom, predné hmlové svetlá integrované 
v predných svetlometoch, dotykový displej 7“+ 
Navigačný systém 3D s integrovanou mapou 
európy + rádio AM/FM so 6 reproduktormi + 
Bluetooth, konektor usB + zásuvka typu Jack 
(550 €), 16“ zliat. disky kolies (350 €)

KonKurencia
Model 4x4 Kia stonic seat arona  
 1,6 Crdi 1,6 tdI
prevodovka 6M 6M
Max.výkon kW (k) / ot.min-1 85(115)/1500-2750 70(95)/2750-4600
Max.krút. moment Nm / ot.min-1 280/1500-3000 250/1500-2600
Max.rýchlosť (km/h) 180 178
Zrýchlenie (z 0-100km/h) 10,9 12,8
spotreba WLtp( l/100km) 4,7-5,1 5,0-5,6
Batož. priestor (liter) 332 400
Cena motorizácie od (€ vrátane dpH) 17 090,- 17 110,-

Apropo spotreba? Tá neláme, 
vzhľadom na dieselový typ motora, 
rekordy (priemer počas testu 7,6 
l/100 km), ale v porovnaní s benzí-
novou 1,6T - GDI 130 kW (9,2 l/100 
km) ide o výraznejšie úsporný ag-
regát. Potešil nás pomerne kulti-
vovaný zvuk pohonnej jednotky po 
studenom štarte, ktorý sa ale úplne 
neutíšil, takže sme o motore a jeho 
dieselovom pôvode aj počas jazdy 
vedeli.

Podľa očakávania dostáva Tuc-
son plusové hodnotenie za jazdné 
vlastnosti, tak ako sme na vozidlá 
značky Hyundai zvyknutí – poteší, že 
naladenie podvozku do veľkej miery 
zvláda nároky na športovejšiu jazdu 
a zároveň aj komfort pruženia (aj 
s pneumatikami 245/45 R19).

S vozidlom sa aj napriek vyššej 
stavbe veľmi dobre jazdí – riadenie 
(pokiaľ sa vám zdá preposilované, 
tak je možnosť stuhnutia v móde 
Sport) s relatívne strmým chodom 
a stabilný charakter podvozku umož-
ňovali prejazd aj prudších otáčok 
bez toho, aby k slovu prichádzal el. 
stabilizačný systém (ten je možné aj 
deaktivovať).

Tu by sme chceli oceniť fakt, že 
testovaný Tucson sa nedal rozhádzať 
pri jazde v zákrutách ani na hrbo-
ľatom a nerovnom povrchu. V teré-
ne to už však nie je tak slávne aj 
napriek pohonu 4×4 – jeho prejazd, 
resp. offroadové ambície – sú limi-
tované svetlou výškou 172 mm (VW 

Tiguan 200 mm, Subaru Forester 
220 mm).

Celkový pozitívny dojem dotvára 
bohatá výbava N Line+, kde nechý-
bal rad bezpečnostných systémov, 
napríklad udržiavanie v jazdných 
pruhoch (udržiava v strede medzi 
pruhmi), varovanie pred zrážkou (do 
80 km/h sa snaží plným brzdným 
účinkom auto úplne zastaviť, reálne 
dokáže úplne zastaviť z rýchlosti cca 
50 km/h), ďalej automatické prepína-
nie diaľkových svetiel, predné svetlá 
Full-LED, zadná parkovacia kame-
ra, atď., veľkým plusom je 5 ročná 
záruka, bez obmedzenia najazde-
ných km v cene vozidla.              n

Text: Michal Pospíšil
Foto: Jozef Pospíšil

u Pokračovanie zo str. 17

Hyundai tucson 2,0CRDi N Line+

Ceny
Cena modelu od (€ s DPH) 13 690
Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 17 690 
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 19 340 
poistenie Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 495
povinné zmluvné (so 60% bonusom) 143
Registračný poplatok (€ s DPH) 90 
MOTOR
typ vznetový, turbo 
Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (ccm) 1499
Vŕtanie x zdvih (mm) 75,0x84,8
Stupeň kompresie –
Max. výkon kW(k) ot min-1 88(120)/3750
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 300/1750
pohon predných kolies
prevodovka 6.st.automat 
pOdVOZOK
predná náprava pseudo Mcpherson
Zadná náprava deform. traverza s boč.vedením
Riadenie s el. posilňovačom
Priemer otáčania (m) 10,4
Brzdy vpredu kotúčové chladené
vzadu bubnové
Pneumatiky 195/60R16 
KarOsÉrIa
typ karosérie „crossover“, 5-miestna
Dĺžka – šírka – výška (mm) 4154 – 1765 – 1605
Rázvor (mm) 2604
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1513/1491
svetlá výška (mm) 170
Objem batožinového priestoru (l) 410-520/1255
Objem palivovej nádrže (l) 45
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1308
Užitočná hmotnosť (kg) 552
Celková hmotnosť (kg) 1860
Hmotnosť brzd. (kg)/nebrzd. prívesu (kg) 600/840 
VnÚtOrnÉ rOZMery (mm)
pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál – operadlo sedadla 980
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1405
Vnútorná šírka minimum 1345
Vzdialenosť sedák – strop min./max. 895/990
Vzdialenosť podlaha – sedák min./max. 340/395
pre cestujúcich vzadu 2.rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo – zadné operadlo 738
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1380
Vnútorná šírka minimum 1265
Vzdialenosť sedák – strop 894
Vzdialenosť podlaha – sedák 360
Dĺžka predný sedák (mm) 500
Dĺžka zadný sedák (mm) 450
priestor pre chodidlá vzadu pod pred. sedákmi áno 
JaZdnÉ VÝKOny a spOtreBa
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,6
Maximálna rýchlosť (km/h) 179
kombinovaná spotreba WLtp (l/100 km) 5,0-5,6
emisie CO2 (kg.km-1) 131-146
namerané
Zrýchlenie z 0-100 km/h 11,0
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,9
spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,0
Spotreba v teste mesto (l/100 km) 6,9
spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,0
Spotreba od užívateľov (l/100km)  5,84
(zdroj www.spritmonitor.de,)  
CeLKOVÉ náKLady
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 2 959
1. rok pri najazdení 30.000 km 3 443
2. rok pri najazdení 30.000 km 4 032
2. rok pri najazdení 60.000 km 6 957
3. rok pri najazdení 45.000 km 6 111
3. rok pri najazdení 90.000 km 10 651
so stratou hodnoty vozidla (servis. náklady + pHM + 
zák. poistka + poistné + pneum. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 6 999
1. rok pri najazdení 30.000 km 8 591
2. rok pri najazdení 30.000 km 11 780
2. rok pri najazdení 60.000 km 15 097
3. rok pri najazdení 45.000 km 15 006
3. rok pri najazdení 90.000 km 21 341
Cena PHM, Nafta (€/liter) 1,250
Normohodina servis (€ s DPH)LION CAR BB 33,00
Gar. kontroly (km) 30 000 km / 1 rok
výmena oleja 30 000 km / 1 rok 
Ceny náHrad. dIeLCOV (€ s dpH)
Predná kapota 389
Predný blatník 192
Svetlomet. + smerovka 569
Spätné zrkadlo el. 155
Predný nárazník (spodný +horný) 547+256
Predný tlmič 133
Predné brzdové platničky 115
Pred tyčka stabilizátora 49 
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 15 500
po 2. roku 60.000 km 13 000
Po 3. roku 90.000 km 10 500

Ceny
Cena modelu Sportline od (€ s DPH) 18 990
Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 31 940
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 36 430 
pOIstenIe (€ s dpH) Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 10 09
povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364
Registračný poplatok (€ s DPH) 700 
MOTOR
typ vznetový, turbo
Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (ccm) 1995
Vŕtanie x zdvih (mm) 84,0x90,0
Stupeň kompresie 16,1
Max. výkon kW(k) ot min-1 136(185)/4000
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 400/1750-2750
pohon (predok/zadok) všetkých kolies 
prevodovka 8-st. automat  
pOdVOZOK
predná náprava Mcpherson
Zadná náprava viacprvková
Riadenie hrebeňové s el. posilňovačom
Priemer otáčania (m) 11,0
Brzdy vpredu kotúčové chladené
vzadu kotúčové 
Pneumatiky 245/45 R19 
KarOsÉrIa
typ karosérie suv, 5-miestna
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4480 - 1850-1645
Rázvor (mm) 2670
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1604/1615
svetlá výška (mm) 172
Obj. kufra s lep. sadou-rezervou (l) 502-484/1492-1474
Objem palivovej nádrže (l) 62
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1643-1796
Užitočná hmotnosť (kg) 607-454
Celková hmotnosť (kg) 2250
Hmotnosť nebrzd./brzd. prívesu (kg) 750/1900 
VnÚtOrnÉ rOZMery (mm)
pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1519
Vnútorná šírka minimum 1348
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 892/1005
Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/339
pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo - zadné  
operadlo min/max (posuvné zadné sedadlo) 810
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1495
Vnútorná šírka minimum 1345
Vzdialenosť sedák - strop 928
Vzdialenosť podlaha - sedák 375
Dlžka predný sedak  500
Dlžka zadný sedak 485
priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi 
2. rad sedadiel áno  
JaZdnÉ VÝKOny a spOtreBa
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 201
Maximálna rýchlosť (km/h) 9,5
spotreba mesto (l/100 km) -
spotreba mimo mesta (l/100 km) -
kombinovaná spotreba WLtp (l/100 km) 6,6-7,2
emisie CO2 (kg.km-1) WLtp 174-188
namerané
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,4
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,1
spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,7
Spotreba v teste mesto (l/100 km) 9,1
spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,6 
CeLKOVÉ náKLady
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 3 382
1. rok pri najazdení 30.000 km 4 946
2. rok pri najazdení 30.000 km 6 227
2. rok pri najazdení 60.000 km 9 555
3. rok pri najazdení 45.000 km 8 822
3. rok pri najazdení 90.000 km 14 169
so stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + pHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. 
popl. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 12 602
1. rok pri najazdení 30.000 km 14 176
2. rok pri najazdení 30.000 km 19 477
2. rok pri najazdení 60.000 km 22 805
3. rok pri najazdení 45.000 km 24 012 
3. rok pri najazdení 90.000 km 31 399
Cena PHM Nafta (€/liter) 1,250
Normohodina servis (€ s DPH) ZV 40,0
Gar. kontroly (km/roky) 30 000/2 
výmena oleja(km/roky) 30 000/2 
Ceny náHrad. dIeLCOV (€ s dpH)
predná kapota 406
Predný blatník 196
svetlomet. + smerovka 1007 (Full LeD)
Spätné zrkadlo el. 777
Predný nárazník  253
Predný tlmič 208
Predné brzdové platničky 188
spojka  533
Predná tyčka stabilzátora  61 
ZárUKa (roky)
Neprehrdzavenie karosérie 12
Lak 5
Na celé auto 5
Motor a mechanické časti 5 
predpOKLadanÉ Ceny (€ s dpH)
po 1. roku 30.000 km 27 800
po 2. roku 60.000 km 23 800
Po 3. roku 90.000 km 19 800

+	 atraktívnejší	vzhľad	vo	výbave	
N Line

+	 ergonómia	pracoviska	vodiča
+ vzdušný interiér vo všetkých 

smeroch
+	 prémiový,	mäkký	chod	ovládačov
+	 odhlučnenie	kabíny
+ jazdné vlastnosti (na daný typ 
auta	slušná	ovládateľnosť)

+	 pružný	agregát
+	 súhra	motora	a	8-st.	automatu
+ plnohodnotná rezerva
+ pohodlné sedadlá (aj vzadu 

pohodlný posed)
+ v zornom poli umiestnený 8“ 
dotykový	displej	(prehľadné	
menu,	grafika	a	promptná	
odozva)

+	 bohatá	výbava	bezpečnostných	
systémov

+	 v	ponuke	pohon	4×4
+	 záruka	5	r.	bez	obmedzenia	km

Model 4x4  VW tiguan  C5 aircross  
 2,0 tdI BlueHdi 180
prevodovka 7st.DsG 8.st.automat
Max.výkon kW (k) / ot.min-1 190(140)/3500-4000 177(130)/3750
Max.krút. moment Nm / ot.min-1 400/1900-3300  400/2000
Max.rýchlosť (km/h) 212 211
Zrýchlenie (z 0-100km/h) 7,9 8,6
spotreba (l/100km) 5,7 4,7
 Spotreba WLTP( l/100km) 6,7-7,2 6,0-6,9 
Batož. priestor (liter) 615 580
Cena motorizácie od (€ vrátane dpH) 38 250,- 30 990,-
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prehľad predajnosti podľa tried za január – december 2019
Č. Mini (ks.) Malé (ks.) Nižšia str. (ks.) Stredná (ks.) Vyššia str. (ks.) Luxusné (ks.) Športové (ks) 
1. Toyota Aygo (221) Škoda Fabia 3 (2742) Škoda Octavia 3 combi (3072) Škoda Superb 3 (879) BMW 5 (224) BMW 7 (90) BMW 6 Gran Coupe (45)
2. VW Up (189) Škoda Fabia 3 combi (2732) Škoda Octavia 3 (2146) Škoda Superb 3 combi (605) Mercedes Benz E (130) Mercedes Benz GT 63 (58) Mazda MX-5 (34)
3. Fiat 500 (166) Hyundai i20 (1743) Hyundai i30 cw (1834) VW Passat Variant (380) Audi A6 (76) Mercedes Benz S (35) Mercedes Benz C Coupe (28)
4. Hyundai i10 (105) Renault Clio 4 (1465) Škoda Scala (1664) VW Passat (235) Volvo V90 Cross Country (38) BMW 8 (33) BMW 4 Cabrio (20)
5. Škoda Citigo (94) Dacia Sandero (1039) Hyundai i30 (1648) Mercedes-Benz CLA (224) Audi A6 Avant (34) Mercedes Benz CLS (32) BMW 4 Cuupe (19)
6. Fiat Panda (65) Dacia Logan MCV (1012) Peugeot 3008 (1400) Mazda 6 Wagon (143) Volvo S90 (32) Porsche Panamera (23) Mercedes Benz E Coupe (19)
7. Kia Picanto (39) Peugeot 208 (917) Kia cee´d sw (1256) Citroën C4 Picasso (134) Ford Mondeo (27) Audi A7 Sportback (20) Mercedes Benz S Coupe (15)
8. Opel Adam (29) VW Polo (912) Škoda Rapid (1211) BMW 3 (130) Ford Mondeo Combi (24) Audi A8 (11) BMW 2 Cabrio (5)
9. Renault Zoe (10) Kia Rio (758) VW Golf 7 (1002)  Mazda 6 (123) Audi A6 Allroad (23) Maserati Quattroporte (1) BMW 3 Cabrio (4)

10.  Renault Twingo (8)  Opel Corsa 5 (394)  Kia cee´d (1187) Kia Optima (99)  Jaguar XF (13) Mercedes Benz GT (4)

Č. SUV (ks.) Terénne (ks.) MPV malé (ks.) MPV n.str. (ks.) MPV stredné (ks.) MPV veľké (ks.) 
1. Dacia Duster (2762) Lada Niva (219) Kia Venga (430) VW Touran (797) VW Caddy (352) Peugeot Expert Traveller (205)
2. Škoda Karoq (2344) Mercedes Benz G (154) Hyundai ix20 (421) Citroën Berlingo (745) Opel Zafira Tourer (336) Mercedes Benz V (188)
3. Hyundai Tuscon (2265) Land Rover Discovery Sport (75) Fiat 500L (38) Dacia Dokker (636) Seat Alhambra (111) VW Multivan (178)
4. Škoda Kodiaq (1949) Jeep Wrangler (72) Dacia Lodgy (344) Ford S-Max (66) Fiat Talento (167)
5. Kia Sportage (1819) Toyota Land Cruiser (71) Mercedes Benz B (243) Ford Galaxy (50) Citroën Jumpy SpaceTourer (165)
6. Suzuki Vitara (1568) Land Rover Discovery (55) Ford C-Max (156) Hyundai H1 (21) Renault Trafic (161)
7. Peugeot 2008 (1187) Toyota Land Cruiser 150 (5) Citroën Grand C4 Picasso (154) Ford Connect (19) VW Transporter (112)
8. Suzuki SX4 S-Cross (1172) Citroën C4 Picasso (134) Renault Espace(15) Peugeot Boxer (75)
9. VW Tiguan (1112) Ford Grand C-Max (41) Mercedes Benz Vito (50)

10.  Kia Stonic (759)  Kia Carens (19) VW California (38)

prehľad predajnosti nových úžitkových automobilov za január – dec. 2019 a január – dec. 2018
ZNAČKA 1-12/2019 1-12/2018

ks % ks %
CITROEN 1 107 13.01 1 057 11.58
DACIA 192 2.26 195 2.14
FIAT 1 928 22.66 2 079 22.78
FORD 538 6.32 412 4.51
HYUNDAI 13 0.15 36 0.39

ISUZU 31 0.36 27 0.30
IVECO 339 3.98 330 3.62
MERCEDES-BENZ 524 6.16 315 3.45
MITSUBISHI 95 1.12 71 0.78
MITSUBISHI-FUSO 6 0.07 5 0.05
NISSAN 152 1.79 254 2.78
OPEL 224 2.63 844 9.25

PEUGEOT 1 208 14.20 1 349 14.78
RENAULT 1 039 12.21 1 217 13.34
RENAULT TRUCKS 27 0.32 11 0.12
ŠKODA 0 0.00 3 0.03
TOYOTA 363 4.27 270 2.96
VOLKSWAGEN 628 7.38 621 6.80
SPOLU 8508 100,00 9126 100,00
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prehľad predajnosti nových osobných automobilov za január – december 2019
Značka Poč.pred.

os/N1 áut
ALFA ROMEO 
Giulia 40
Giulietta 28
MiTO 4
Stelvio 38
AUDI 
A1 96
A3 358
A4 49
A4 Allroad 6
A4 Avant 24
A5 Sportback 33
A6 76
A6 Allroad 23
A6 Avant 34
A7 Sportback 20
A8 11
e-tron 17
Q2 161
Q3 153
Q5 116
Q7 108
Q8 161
RS 4 Avant 1
RS 5 Coupe 2
TT 2
BMW
i3 21
i8 3
1 145
2 Active Tourer 21
2 Cabrio 5
2 Coupe 2
2 Gran Tourer 16
3 164
3 Cabrio 4
3 Touring 19
4 Cabrio 20
4 Coupe 19
4 Gran Coupe 60
5 224
5 Touring 5
6 Grand Coupe 45
7 90
8 33
M2 29
X1 342
X2 107
X3 407
X4 166
X5 456
X6 86
X7 83
CITROËN
Berlingo 745/102
Berlingo 2 0/17
C-Elysée 315
C1 53
C3 1503
C3 AIRCROSS 611
C4 Cactus 213
C4 Picasso 134
Grand C4 Picasso 154
Jumper 14/859
Jumpy 1/129
Jumpy SpaceTourer 165
DACIA
Dokker 636/192
Duster 2762
Lodgy 344
Logan 160
Logan MCV 1012
Sandero 1039
FIAT
500 166
500L 38
500X 145
Doblo Cargo 82/521
Ducato 79/1166

Spider 124 15
Talento 167/163
Panda 65
Qubo 43
Tipo 532
Fiorino 0/64
Fullback 0/1
Fullback 2,4 D 0/13
FORD
B-Max 16
C-Max 156
S-Max 66
Connect 19/11
Custom 249/125
Courier 79/7
EcoSport 69
Edge 10
Fiesta 59/2
Focus 3
Focus 4 66
Focus 4 combi 130
Focus ST 20
Galaxy 50
Grand C-Max 41
Kuga 281
Mondeo 27
Mondeo Combi 24
Mustang 77
Ranger 0/188
Transit 129/205
HONDA
Civic 286
CR-V 458
HR-V 298
Jazz 157
HYUNDAI
H1 21/4
H350 0/9
Ioniq 16
i10 105
i20 1743
i30 1648
i30 cw 1834
i40 cw 4
ix20 421
Kona 473
Santa Fe 262
Tucson 2265
IVECO
Daily 0/339
JAGUAR
E-Pace 104
F-Pace 58
F-Type 2
I-Pace 13
XE 9
XF 13
XJ 1
JEEP
Cherokee 26
Grand Cherokee 42
Renegade 51
Compass 249
Wrangler 72
KIA
Carens 19
cee’d 1187
cee‘d sw 1256
Ceed 546
Ceed SW 565
Niro 104
Optima 99
pro_cee‘d 393
ProCeed 151
Picanto 39
Rio 758
Sorento 193
Sportage 1819
Stinger 28
Stonic 759
Venga 430

XCeed 152
LADA-VAZ
Granta 0
LADA 4x4 81
Niva 219
Vesta 723
LAND ROVER
Discovery 55
Discovery Sport 75
Range Rover 70
Range Rover Evoque 73
Range Rover Sport 65
Range Rover Velar 72
LEXUS
CT 13
ES 17
IS 8
LC 6
LS 6
NX 60
RC 4
RX 62
UX 23
MASERATI
Levante 8
Quattroporte 1
MAZDA
CX-3 520
CX-5 624
CX-30 206
M2 266
M3 433
M6 123
M6 Wagon 143
MX-5 34
MERCEDES-BENZ
A 341
B 243
C 87
C Cabrio 5
C Combi 18
C Coupe 28
Citan 27/22
CLA 224
CLA Shooting Brake 13
CLS 32
E 130
E Coupe 19
EQC 10
G 154
GL 2
GLA 171
GLC 499
GLE 264
GLE Coupe 106
GLS 62
GT 4
GT 63 58
S 35
S Coupe 15
Sprinter 19/396
V 188/1
Vito 67/50
X 0/55
MINI
Clubman 17
Cooper 81
Cooper cabrio 17
Countryman 45
John Cooper Works 15
One 18
MITSUBISHI
ASX 513
Eclipse Cross 306
Lancer 1
L200 0/95
Outlander 229
Space Star 35
NISSAN
GT-R 2
Juke 111

Leaf 23
Micra 37
Navara 0/114
Note 0
NV200 32/36
Pulsar 1
Qashqai 490
X-Trail 72
Cabstar 0/2
OPEL
Adam 29
Astra 5 352
Astra ST 387
Cascada 1
Combo 319/67
Corsa 5 394
Corsa 6 27
Crossland X 1435
Grandland X 708
Insignia 164
Insignia ST 135
Mokka 397
Movano 13/113
Vivaro 100/44
Zafira Life 5
Zafira Tourer 336
PEUGEOT
Bipper 0
Boxer 75/999
Expert 0/10
Expert Travler 205/109
Partner 2 2/90
208 917
301 250
308 447
308 SW 408
508 229
508 SW 4
2008 1187
3008 1400
5008 428
PORSCHE
Boxster 4
Cayenne 105
Cayman 7
Macan 46
Panamera 23
911 16
RENAULT
Alaskan 0/5
Captur 1076
Clio 4 1465
Espace 15
Kadjar 272
Kangoo 2 13/57
Koleos 71
Master 10/887
Megane 4 673
Scenic 115
Talisman 67
Trafic 161/90
Twingo 8
Zoe 10
SEAT
Alhambra 111
Arona 482
Ateca 242
Ibiza 167
Leon 187
Leon ST 355
Leon X-perience 55
Tarraco 201
Toledo 27
SMART
Fortwo 6
Fortwo Cabrio 1
Forfour 1
SUBARU
BRZ 1
Forester 93
Impreza 7

Levorg 4
Outback 176
XV 71
SUZUKI
Baleno 1.2 46
Ignis 432
Jimny 49
Swift 442
SX4 S-Cross 1172
Vitara 1568
ŠKODA
Citigo 94
Fabia 3 2742
Fabia 3 Combi 2732
Kamiq 338
Karoq 2344
Kodiaq 1949
Octavia 3 2146
Octavia 3 Combi 3072
Rapid 1211
Rapid Spaceback 435
Scala 1664
Superb 3 879
Superb 3 Combi 605
TOYOTA
Auris 339
Auris Hybrid 9
Auris Hybrid TS 81
Auris TS 428
Avensis Vagon 14
Aygo 221
Camry 73
Corolla 1227
C-HR 77
C-HR Hybrid 481
Hilux 0/302
GT86 2
Land Cruiser 71
Land Cruiser 150 5
Prius 9
Proace 242/61
RAV4 877
Yaris 903
Yaris Hybrid 197
VOLKSWAGEN
Arteon 176
Amarok 0/76
Caddy 352/156
California 38
Crafter 1/309
Golf 7 1002
Golf 7 Variant 769
Golf Sportsvan 487
Multivan 178
Passat 235
Passat Variant 380
Polo 912
Sharan 89
T-Cross 422
T-Roc 680
Tiguan 1515
Touareg 520
Touran 797
Transporter 112/87
Up 189
VOLVO
S60 13
S60 Cross Country 1
S90 32
V40 100
V40 Cross Country 27
V60 38
V90 6
V90 Cross Country 38
XC40 195
XC60 244
XC90 144
SPOLU 101 509/8339

ZNAČKA 1-12/2019 1-12/2018
ks % ks %

ALFA ROMEO 110 0.10 106 0.11
AUDI 1 451 1.32 1 582 1.61
BMW 2 572 2.34 2 785 2.84
CITROEN 5 457 4.96 3 958 4.04
DACIA 6 145 5.58 4 900 5.00
DS 0 0.00 17 0.02
FIAT 3 265 2.97 1 466 1.49
FORD 2 111 1.92 2 459 2.51

HONDA 1 199 1.09 1 211 1.23
HYUNDAI 8 805 8.00 7 621 7.77
IVECO 339 0.31 1 0.00
JAGUAR 200 0.18 201 0.20
JEEP 440 0.40 515 0.53
KIA 8 508 7.73 7 043 7.18
LADA-VAZ 1 023 0.93 652 0.66
LAND ROVER 410 0.37 427 0.44
LEXUS 199 0.18 201 0.20
MAHINDRA 0 0.00 6 0.01

MASERATI 9 0.01 15 0.02
MAZDA 2 349 2.13 1 991 2.03
MERCEDES-BENZ 3 346 3.04 3 106 3.17
MINI 193 0.18 232 0.24
MITSUBISHI 1 179 1.07 1 258 1.28
NISSAN 920 0.84 1 375 1.40
OPEL 5 026 4.57 4 522 4.61
PEUGEOT 7 338 6.67 6 113 6.23
PORSCHE 201 0.18 133 0.14
RENAULT 4 997 4.54 4 071 4.15

SEAT 1 827 1.66 1 856 1.89
SMART 20 211 18.36 19 355 19.73
SUBARU 8 0.01 40 0.04
SUZUKI 352 0.32 453 0.46
ŠKODA 3 709 3.37 4 176 4.26
TOYOTA 5 624 5.11 4 812 4.91
VOLKSWAGEN 9 497 8.63 8 684 8.85
VOLVO 838 0.76 737 0.75
SPOLU 110 076 100,00 98 080 100,00

zdroj: ZAPSR 

zdroj: ZAPSR 
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Kategória M1 – osobné automobily Kategória N1 – malé úžitkové automobily

Poradie Značka

Percent. 
podiel na 

trhu za
december

2019

Posun 
poradia 
oproti 

novemb.
2018

Poradie Značka

Percent. 
podiel na 

trhu za
december 

2019

Posun 
poradia 
oproti 

novemb.
2018

1. ŠKODA 20.59% - 1. FIAT 25.33% -
2. KIA 12.06% ↑ 2. CITROEN 13.78% ↑
3. HYUNDAI 7.74% - 3. PEUGEOT 11.36% ↓
4. PEUGEOT 7.26% ↑ 4. RENAULT 9.87% -
5. VOLKSWAGEN 7.04% ↓ 5. MERCEDES-BENZ 7.64% ↑
6. TOYOTA 5.64% - 6. TOYOTA 5.59% ↑
7. DACIA 5.20% ↑ 7. NISSAN 4.84% ↑
8. CITROEN 4.08% ↓ 8. VOLKSWAGEN 4.47% ↓
9. RENAULT 3.71% ↑ 9. FORD 4.28% ↓

10. MAZDA 3.69% ↓ 10. IVECO 3.35% ↓
11. SUZUKI 2.97% ↑ 11. MITSUBISHI 2.98% -
12. MERCEDES-BENZ 2.75% ↓ 12. OPEL 2.61% ↓

Typ paliva M1 Podiel %
BEV 13 0.17 %
CNG 14 0.18 %
DIESEL 1 924 24.94 %
DIESEL+HEV 39 0.51 %
DIESEL+PHEV 2 0.03 %
PETROL 5 217 67.63 %
PETROL+CNG 14 0.18 %
PETROL+HEV 468 6.07 %
PETROL+LPG 1 0.01 %
PETROL+PHEV 22 0.29%

Por. Značka Podiel
1. IVECO BUS 50.00 %
2. SETRA 21.43 %

registrácie jednotlivých značiek automobilov na slovensku v mesiaci december 2019

registrácie osobných vozidiel podľa 
typu paliva v mesiaci december 2019

Mesačný trend registrácií nových osobných automobilov v sr (12/2018-12/2019)

V decembri 2019 sme zazname-
nali registrácie nových osobných 
automobilov s celkovým počtom 
7.714 vozidiel, čo predstavuje 
oproti minulému roku s počtom 
registrovaných nových osobných 
vozidiel 5.963 nárast o 29,32 %.

Registrácie malých úžitkových 
automobilov (kategória N1) 
dosiahli v decembri 2019 
počet 537 vozidiel, čo 
oproti rovnakému me-
siacu minulého roka 
s počtom vozidiel 754 
predstavuje pok les  
28,78 %. 

Kategória nákladných automobilov do 12 
ton – poradie na prvom a druhom 
mieste značiek za december 2019 
s percentuálnym podielom na re-
gistráciách:

Registrácie v kategórii N2 
zaznamenali v decembri 
2019 úroveň 24 vozidiel, 
čo oproti vlaňajšku (de-
cember 2018 – 40 vozi-
diel) predstavuje pokles 

o 40 %. 

Kategória nákladných automobilov 
nad 12 ton – poradie prvých troch 
značiek v decembri 2019 s per-
centuálnym podielom na registrá- 
ciách:

Registrácie v kategórii N3 zazna-
menali v decembri 2019 celkový 
výsledok 129 vozidiel. V roku 2018 
bol počet registrovaných vozidiel 
157, čo znamená, že v decembri 2019 
prišlo k poklesu o 17,83 %.

V kategóriách autobusov M2 a M3 sa 
v dec. 2019 registrovalo 28 autobu-
sov, v porovnaní s dec. 2018 (21 bu-
sov) to predstavuje nárast 33,33 %.

Por. Značka Podiel
1. IVECO 37.50 %
2. MERCEDES-BENZ 29.17 %

Por. Značka Podiel
1. MERCEDES-BENZ 31.01 %
2. SCANIA 24.03 %
3. MAN 20.16 %

predaj nových vozidiel za mesiac december 2019
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Škoda superb scout

ABARTH. 
JE SILA.
JE EMÓCIA.

autosport SZILÁGYI, s.r.o.  Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa

tel.: 047/43 965 16  fax: 047/45 116 63  mobil: 0902 930 666, 0908 904 940

fiat@autosportszilagyi.sk  www.autosportszilagyi.sk

spoločnosť porsche slovakia, autori-
zovaný importér značky Volkswagen 
na slovensku, spustila predpredaj 
nového modelu t-roc Cabriolet.

Otvorená verzia crossovera T-Roc 
má jedinečnú koncepciu v kompakt-
nej triede. Poskytuje zvýšenú po-
lohu sedenia nad cestou ako SUV, 
výrazný extrovertný dizajn a k tomu 
klasickú plátennú otváraciu strechu 
kabrioletu. Okrem toho nový T-Roc 
Cabriolet boduje infotainmentom 
najnovšej generácie. Bezpečnosť 
a komfort zvyšujú mnohé asistenč-

né systémy. Cena nového kompakt-
ného crossover-kabrioletu s benzí-
novým motorom 1.5 TSI s výkonom 
110 kW (150 k) a prevodovkou DSG 
sa začína od 33.870 eur.          n

nový Volkswagen 
t-roc Cabriolet v predaji!

Volkswagen predstaví nový 
VW touareg r plug-In Hybrid

Verziu R spoznáte podľa náraz-
níkov s výraznejšími otvormi pre 
prívod vzduchu, čiernymi lištami 
na bočných oknách, čiernymi kryt-
mi zrkadiel a čiernou mriežkou. 
Ďalej štandardne dodávanými na 
20“ zliatinovými diskami kolies 
v tmavej farbe, vo výbave však 
budú k dispozícii za príplatok aj 
21“, resp. až 22“ kolesá.

Nový VW Touareg Plug-In Hybrid 
poháňa kombinácia benzínového 
motora 3,0 V6 a elektromotora vy-
kazujúca spolu 456 koní a krútiaci 
moment 700 Nm. Plug-in hybridná 
pohonná jednotka dokáže udelit 

VW Touaregu R zrýchlenie z 0-100 
km za cca 5 sekúnd.

Výkon je prenášaný na všetky 
štyri kolesá. V závislosti od situácie 
je možné na prednú nápravu poslať 
až 70 % alebo na zadné kolesá až 
80 % výkonu.                          n

ZAŽITE VIAC
Prémiová kvalita už od 10 990 ¢ 

s päťročnou zárukou, so zimnými pneumatikami 
zadarmo a s FINANCOVANÍM s 0 %* úrokom. 

I T A L I A

I T A L I A

fiat.sk
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Elektrizujúci zážitok.
KONA Electric.

Kombinovaná spotreba: 13,9 – 14,3 kWh/100 km, emisie CO2: 0 g/km. Foto je ilustračné.  
1 Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané 
cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.  
2 Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky  
v jednotlivých štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.

Možnosť dotácie 

8 000 €

www.hyundai.sk HyundaiSlovensko

Elektrické SUV bez kompromisov 
Ak túžite po elektromobile, prečo by ste mali robiť kompromisy? Vyberte si kompaktné SUV Hyundai KONA Electric, ktoré kombinuje expresívny dizajn, 
unikátny dojazd až 449 km na jedno nabitie a ekologickú jazdu bez emisií. Poteší vás aj špičková konektivita, pokročilé bezpečnostné systémy  
Smart Tech a kvalitný infotainment s navigáciou a dotykovým displejom s uhlopriečkou až 10,25". KONA Electric môže byť vaša už od 35 890 €,  
teraz navyše aj s možnosťou čerpania štátnej dotácie 8 000 €. Budúcnosť vyzerá skvele. Elektromobilita čaká. Budúcnosť čaká.

Vyžiadajte si cenovú ponuku na www.hyundai.sk.
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