
Výbava testovaného modelu: TECHNICKÉ ÚDAJE
ISG (Stop Go systém)
Systém inteligentného manažmentu alternátora
Pneumatiky s rozmerom 235/35 R19 (značka Pirelli)
Zliatinové disky kolies 
Predné kotúčové brzdy s vnútorným chladením s rozmerom 18"
Brzdové strmene lakované v červenej farbe s logom N
Dojazdové rezervné koleso
Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej farbe s osvetlením a ukazovateľmi smeru N body kit:

*Predná N maska s logom
*Predné svetlomety N dizajn
*Predný a zadný športový nárazník s cervenou linkou
*Prahové nástavce lakované v ciernej farbe s logom N
*Tretie LED brzdové svetlo N dizajn
*Integrovaný športový spojler lakovaný v ciernej farbe
*Dvojitá koncovka výfuku po stranách
Predné FULL LED svetlomety so statickým LED prisvecovaním zákrut Zadné LED 
svetlá
LED denné svetlá s funkciou parkovacích svetiel 

Technické údaje motora:
Motor: 2,0 T-GDi 
Výkon (kW/k): 202/275
Max. krútiaci moment (Nm): 353 Objem palivovej 
nádrže (l): 50
Zdvihový objem motora cm3: 1 998 Počet valcov: 
4
Prevodovka: manuálna - 6 st.
Druh paliva: benzín

Spotreba paliva (l/100 km), Cyklus: Nízky: 
12,2 
Stredný: 8,1
Vysoký: 7,0
Veľmi vysoký: 8,0
Kombinovaný: 8,3 
Emisie CO2 (g/km):
Kombinovaný cyklus: 185 - 188
Dynamika:
Maximálna rýchlosť (km/h): 250 Zrýchlenie z 0 na 
100 km/h (s): 6,1
Rozmery:
Celková dĺžka (mm): 4 455
Celková šírka (mm): 1 795
Celková výška (mm): 1 419
Rázvor (mm): 2 650
Rozchod predných kolies (mm): 1 556 Rozchod 
zadných kolies (mm): 1 564 Polomer otáčania 
(m): 5,8
Minimálna svetlá výška (mm): 132 Objem batož. 
priestoru (l): 381/1 287

Bezpečnosť
Podvozok s adaptívnymi tlmičmi ECS 
Elektronický samosvorný diferenciál (E-LSD) 
Variabilná výfuková sústava s ventilom 
Automatický medziplyn „REV MATCHING” 
Asistent rozjazdu „LAUNCH CONTROL” 
Antiblokovací systém ABS + BAS 
Stabilizačný systém ESC 
Asistent na rozjazd do kopca HAC 
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný) 
Predné bočné airbagy 
Okenné airbagy vpredu a vzadu 
Kolenný airbag vodiča 
Systém na sledovanie únavy vodiča DAA 
Automatické prepínanie diaľkových svetiel 
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu) 
Systém autonómneho núdzového brzdenia AEB a systém varovania pred čelným nárazom FCWS 
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti – asistent sledovania dopravných značiek SLIF Systém na 
automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKAS 
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS 
Úchytky na detskú sedačku (Isofix)

Vnútorná výbava a komfort
Elektrický posilňovač riadenia R-MDPS
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

N športový volant čalúnený perforovanou kožou s ovládačmi režimu jazdy (Drive Mode/N Mode) Kovové pedále a N 
hlavica radiacej páka prevodovky
Vnútorné kľučky dverí lakované čiernou farbou
Ergonomic Pack:
*Predné N športové sedadlá v kombinácii koža / Alcantara 
*Elektricky nastavitelné predné sedadlá s pamätou pre
sedadlo vodiča
*Elektricky nastavitelná bedrová opierka vodica a spolujazdca
*Nastavitelná dlžka sedáka pre vodica a spolujazdca)
Výškovo nastavitelné sedadlo vodica/spolujazdca/el. nastavitelná bedrová opierka vodica Vyhrievanie 
predných sedadiel a vyhrievaný veniec volantu
Prahové lišty N dizajn
Zadné sedadlá delené v pomere 3:2
Predná laktová opierka/zadná laktová opierka s držiakmi na nápoje a otvorom na lyže Schránka na 
odkladanie okuliarov a osvetlenie interiéru
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnecných clonách 

Tónované sklá/s pruhom proti zapadajúcemu slnku/solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien Funkcia 
komfortného blikania - trojblik
N prístrojová doska Supervision s 4,2" LCD farebným displejom
N Palubný pocítac s rozšírenými funkciami nastavenia motora a podvozku
Športový indikátor preradenia 
El. ovládanie predných/zadných okien/impulzné ovládanie okien
Elektricky ovládané/vyhrievané/sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Zadná priecna výstuha
Organizér batožinového priestoru/fixacná siet v batožinovom priestore
Automatická dvojzónová klimatizácia/automatické odhmlievanie celného skla 
Tempomat
Svetelný/daždový senzor
Predné/zadné parkovacie senzory
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

Smart Pack (inteligentný klúc so štartovacím tlacidlom, alarm, imobilizér, klucky s osvetlením)
Audio

Integrovaná navigácia s 8” farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/TomTom Live Digitálny tuner DAB
Ovládanie audiosystému na volante
Bluetooth a AUX+USB
Zadná parkovacia kamera
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