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Vážení čitatelia,
 
značka Suzuki má opäť za sebou úspešný 
rok, a to aj vďaka vám, našim priaznivcom. 
Vitara sa po tretíkrát stala najpredávanejším 
SUV na Slovensku a v jej tieni nezaostáva 
ani mimoriadne obľúbený S-Cross. Minulý 
rok bol pre nás špeciálny aj vďaka dvom no-
vinkám, ktoré sme uviedli na trh. Kompaktný 
Ignis si veľmi rýchlo našiel svojich fanúši-
kov a nadviazal tak na úspech SUV značky 
Suzuki. Jeho kvality navyše ocenili aj moto-
ristickí novinári a v ankete Auto roka 2018 sa 
model umiestnil na skvelom treťom mieste. 
Úspech neobišiel ani nový Swift, ktorý je 
teraz športovejší, úspornejší, bezpečnejší 
a oproti predošlým generáciám aj výrazne 
dynamickejší.
 
Veríme, že na minuloročné úspechy nadvia-
žeme i našou tohtoročnou novinkou, ktorú 
sme predstavili na bratislavskom autosalóne. 
Nový Swift Sport ponúka absolútny športový 
zážitok, vzrušujúci výkon a radosť z jazdy. 
Na slovenský trh sa dostane už na jeseň.
 
Nezabúdame ani na motocyklových nad-
šencov. Po minuloročnej bohatej nádielke 
sme tento rok predstavili ďalšiu novinku – 
SV 650X ABS v populárnom štýle café racer 
s retro nádychom.
 
Toto všetko, ale aj mnoho ďalších zaujíma-
vostí nájdete na nasledujúcich stranách.
 

Prajem vám príjemné čítanie.
 

Andrej Ilavský
výkonný riaditeľ

MSC Suzuki Slovensko

Správy zo sveta Suzuki  .............................. 4 - 5

Takmer pretekárske náčinie .................... 6 - 11

Najpredávanejšie SUV na Slovensku  ..........  12

Rozhovor - Ivan „Tuli“ Vojtek  ...............  13 - 15

Výnimočný, inovatívny, športový  .................  16

Malé veľké SUV  ................................................  17

Neo Retro Café Racer  ............................  18 - 19

Suzuki značková kolekcia .....................  20 - 21

Výnimočná štvorkolka  ....................................  22

Hviezdy tokijského autosalónu  ...........  23 - 25 

Prichádza nová éra Kei Cars? ...............  26 - 27

Suzuki ECSTAR MOTOGP kolekcia  .......  28 - 29

Monako, noblesný kút Európy  ............  30 - 33

Rozhovor s majiteľom 
ACK Auto, s.r.o. Prešov  ...................................  34

OBSAH

e.

ký
eľ
ko

3SVET SUZUKI  2018

Rozhovor –
Ivan „Tuli“ Vojtek

13 - 15

Monako, 
noblesný kút 
Európy

30 - 33

Neo Retro
Café Racer

18 - 19

Takmer 
pretekárske náčinie

6 - 11

Hviezdy tokijského 
autosalónu

23 - 25



Vyhodnotenie áut roka uskutočnil 
už štyridsiatykrát, najnovšie v 17 ka-
tegóriách, renomovaný motoristický 
magazín „What Car”?

Model Suzuki Ignis zároveň zvíťazil 
vo svojej kategórii a dosiahol celko-
vo tretie poradie v rámci dvadsiateho 

ÚSPEŠNÉ 
MODELY 
Ignis, Vitara 
a Celerio 

ročníka ankety Auto roka 2018 aj na 
Slovensku, čo je podľa už zverejnených 
ohlasov pre Suzuki veľkým úspechom. 
Podľa hodnotiaceho verdiktu model 
Suzuki Ignis zaujal najmä ľahkou kon-
štrukciou, viacerými bezpečnostnými 
prvkami aj pohonom 4x4, ktorý je v da-
nej triede výnimočný. 

SPRÁVY ZO SVETA
SUZUKI

NAJVYŠŠÍ 
ODBYT 

V SEGMENTE 
SUV

V Spojenom kráľovstve 

ocenili vo svojich kategóriách 

ako autá roku 2018 tri modely 

japonskej značky Suzuki: 

Ignis za najnižšiu reálnu 

(laboratórne potvrdenú) 

spotrebu spomedzi všetkých 

dodávaných modelov; Vitaru 

a Celerio ako v celej krajine 

(pri danej cenovej hranici) 

najpredávanejšie malé SUV 

a mestský automobil. 
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P R I AT E ĽS K Ý 
S W I F T
– Japonské 
auto roka 2018

Japonský titul Auto roka sa udeľuje 
od roku 1991 pre novouvedené vo-
zidlá vyrobené v tuzemsku. 

Do najnovšieho 27. hodnotenia uzatvo-
reného 14. novembra 2017 boli zarade-
né i vozidlá uvedené v období od 1. no-
vembra 2016 do 31. októbra 2017. Titul 
Auto roka pre Suzuki už v Japonsku zís-
kali: WagonR (1993), WagonR a WagonR 
Stingray (2008), Swift (2005 a 2010) 
a Hustler (2014), Alto a Alto Lapin (2015). 

„Swift ponúka rad modelov a rôznych 
vyhotovení pre širokú škálu používate-
ľov. Nechýba ani Swift Sport so šesť-
stupňovou manuálnou prevodovkou, 
ktorý má vynikajúce jazdné výkony 
a ovládateľnosť, v ponuke je tiež variant 
s mikrohybridným systémom,“ zdôvod-
nila udelenie pre značku Suzuki titulu 
Auto roka 2018 Japonská asociácia 
automobilového výskumu a novinárov 
(Automotive Researchers’ and Journa-
lists’ Conference of Japan - ARJ), pod-
ľa ktorej je Swift priateľský kompaktný 
automobil s citlivou odozvou pri riadení 
a dobrým ovládaním, má športový štýl 
a vynikajúce jazdné výkony pri priazni-
vých nákladoch na nadobudnutie a pre-
vádzku. Využíva motor 1,2-litra DUALJET 
s odstupňovanými výkonovými para-
metrami vrátane hybridného variantu 
alebo preplňovaný jednolitrový motor 
s priamym vstrekovaním. Prednosťou 
vozidla je tiež ľahká a pevná platforma 
HEARTECT novej generácie.

S U Z U K I 
je celosvetovo 
prvá voľba 
v kompaktných 
autách

Suzuki je už druhý rok po sebe aj ce-
losvetovo najobľúbenej šou značkou 
v segmente kompaktných osobných 
vozidiel (triedy A a B). 

Potvrdzuje to najnovšie zverejnená 
analýza odbytu kompaktných vozi-
diel za rok 2016 spoločnosti IHS Au-
tomotive. Podľa IHS Automotive do-
siahol v roku 2016 celosvetový odbyt 
25 232 922 vozidiel triedy A a B. 
Z nich bolo 2 613 958 značky Suzuki, 
čo je trhový podiel 10,4 percenta.

Globálna spoločnosť IHS Automoti-
ve, Londýn, vznikla v roku 1959, má 
13-tisíc zamestnancov, vlani do-
siahla obrat vyše 2,7 miliardy USD 
a okrem oblasti automotive sa 
zaoberá aj desiatkami ďalších oblastí. 

V ÍŤA Z N É
SUV (opäť) Vitara

Posledné dva roky mali na Sloven-
sku najvyšší odbyt v segmente SUV, 
ktorý patrí medzi najrýchlejšie rastú-
ce, vozidlá japonskej značky Suzuki. 
Zabodoval nielen model Vitara, ale 
tiež SX4 S-Cross.

Spoločnosť Suzuki tak naplnila aj 
v roku 2017 na Slovensku očakávania: 
zvýšila odbyt o 20 % na 4 785 vozidiel, 
dosiahla päťpercentný trhový podiel 
a poskočila o dve (za uplynulé dva roky 
o štyri) priečky na 6. miesto v rebríč-
ku najobľúbenejších značiek osobných 
vozidiel (kategória M1). Aj v roku 2017 
opäť (celkovo už dvanásťkrát) obhájila 
prvenstvo v predaji osobných vozidiel 
medzi japonskými značkami na Sloven-
sku. Vyplýva to zo štatistiky registrácií 
vozidiel Zväzu automobilového prie-
myslu na Slovensku (ZAP).

Jedným z celoslovensky troch najžiada-
nejších vozidiel bola vlani Suzuki Vita-
ra, ktorá sa podľa ZAP umiestnila hneď 
za modelmi Škoda Octavia Combi 
a Škoda Fabia. Suzuki Vitara je zároveň 
už tretí rok za sebou víťazom v naj-
rýchlejšie rastúcom segmente SUV (ka-
tegória G1), kde sa navyše ako šiesty 
umiestnil model Suzuki SX4 S-Cross. 
Spomedzi off roadov (kategória G2) si 
zasa pekné štvrté miesto vybojoval te-
rénny model Suzuki Jimny. 

Suzuki dlhodobo patrí do slovenského 
rebríčka desiatich najžiadanejších zna-
čiek. 
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TAKMERPRETEKÁRSKE 
NÁČINIE
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Suzuki predstavilo 
svoj športový model 
na každý deň. 
Nový Swift Sport stavil 
na kvalitný podvozok, 
odľahčenie, ale najmä 
na svoj výkonný 
turbomotor. 
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H I S TÓ R I A
sa opakuje
Športový Swift má za sebou dlhú his-
tóriu. Prvý model Swift GTi sa v Európe 
objavil v roku 1989 a už vtedy zau-
jal ako hot-hatch (horúci hatchback) 
za dostupnú cenu. Nikdy predtým tu 

nebolo také výkonné a pritom také 
lacné malé auto, ktoré si ihneď získalo 
srdcia Európanov. Neskôr sa jeho ná-
zov zmenil na Swift Sport, no pôvod-
ná myšlienka zostala – Suzuki sa vždy 
snažilo pre svojich fanúšikov postaviť 
malý, ľahký, športový hatchback za do-
stupnú cenu.

Teraz prichádza aj na náš trh celkom 
nový Swift Sport. Je vybavený dyna-
mickým motorom 1,4 Boosterjet s naj-
vyšším výkonom 140 koní a krútiacim 
momentom 230 Nm, ktorý je známy 
z SUV modelov Suzuki Vitara S alebo 
SX4 S-Cross. Oproti predchodcovi ponú-
ka výkon vyšší o 3 kW (4 k), ale najmä 
o 70 Nm vyšší krútiaci moment. Pred-
chodca používal atmosférický štvorva-
lec síce s väčším objemom 1,6 litra, 
ale zato s akceleráciou 0–100 km/h 
slabšou o 0,6 sekundy (teraz 8,1 s). 
Pozoruhodné je najmä zníženie hmot-
nosti nového Suzuki Swift Sport oproti 
predošlej generácii – zhruba o 80 kg.
Nový športový Swift teraz váži len 
970 kg vo verzii s manuálnou alebo 
990 kg s automatickou prevodovkou. 
Výsledkom je lepšia ovládateľnosť, 
živ šie jazdné vlastnosti a napokon aj 
nižšia spotreba paliva. 

Je pravda, že niektorí konkurenti ponú-
kajú aj viac koní, pomer výkon/hmot-
nosť však jasne hovorí v prospech 
japonskej novinky. Rovnako pozoru-
hodný je aj pomer hmotnosti a krútia-
ceho momentu 4,2 kg/Nm, ktorý z no-
vého Swiftu Sport robí rýdzi hot-hatch 
a posúva tento ikonický model do novej 
dimenzie.

Navyše – stovky koní vôbec nepotre-
bujete, keď ich niet kde využiť a maxi-
málnu diaľničnú rýchlosť auto dosiahne 
pomaly ešte na dvojke. Naopak, auto 
so zdanlivo menším výkonom doká-
že pobaviť oveľa viac a jeho potenciál 
dokáže vodič aj na bežných cestách 
využiť naplno. Taký je prípad aj nového 
Suzuki Swift Sport.

D I Z A J N 
ho odlišuje
Od štandardných verzií malého hatch-
backu sa nabrúsený variant odlišu-
je na prvý pohľad. Vizuálne sa Swift 
Sport líši od svojich slabších ver-
zií predsadenou mriežkou chladiča 

Ľahší, svižnejší Swift Sport 

prináša po prvýkrát turbo-

dúchadlom prepĺňaný motor 

do kategórie hot-hatchov 

za dostupnú cenu. Nový mo-

del oživuje myšlienku malých 

športových hatchbackov 

a  napĺňa jej ideu do bodky. 

Nielenže je ľahší než doteraz, 

ponúkne aj väčší výkon, ale 

najmä omnoho vyšší krútiaci 

moment. 
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Zmeny na karosérii oproti sériovým verziám robia 
Swift Sport atraktívnym, ale majú aj funkciu zvýše-
nia prítlaku k vozovke počas rýchlej jazdy.

so vzhľadom včelieho plástu, doplne-
nou o štýlové doplnky pripomínajúce 
karbón, napríklad na prednom spojleri 
na spodku nárazníka, bočných prahoch 
aj na zadnom difúzore. Špecifi cký pre 
tento špeciálny model je aj tvar náraz-
níkov – vpredu aj vzadu.

Dynamický vzhľad prinášajú aj svetlá 
s matným pozadím, rozšírené prahy 
a špecifi cké disky kolies. Milým detai-
lom sú okrem dvojice koncoviek výfu-
kov, nádherne integrovaných do kar-

Tieto úpravy zapožičali Swiftu Sport 
dravší postoj, čo ho robí ešte atrak-
tívnejším na pohľad. Atletický dizajn 
bol prispôsobený športovému cha-
rakteru. 

Medzi siedmimi ponúkanými odtieňmi 
karosérie najviac zažiari žltá Champion 
Yellow, používaná aj na rely špeciáli 
Suzuki Works, ktorý sa zúčastnil Junior 
World Rally Championship. V každom 
prípade je jasné, že Swift Sport zaútočí 
na vaše emócie.

Dôkazom, že toto auto nie je v ničom falošné, je jeho 
zadok – obidva výfuky sú funkčné, Swift Sport sa na nič nehrá 
(na rozdiel od iných konkurentov).

„SWIFT SPORT 
ZAÚTOČÍ NA VAŠE 

EMÓCIE”

 bónového difúzora, aj centrálne umie-
stnené hmlové svetlo. 

Vonkajšia výbava obsahuje atraktív-
ne 17-palcové disky kolies obuté do 
pneumatík rozmeru 195/45 R17, ale aj 
dvojicu koncoviek výfukov, ktoré sú na 
rozdiel od konkurencie funkčné a nie-
len atrapy. Nechýba ani atraktívny body 
kit obsahujúci predný a zadný spojler, 
ako aj zvýraznené bočné prahy. 

Začiernené A-stĺpiky, vertikálne oriento-
vaný predok a zadné združené svetlo-
mety sú prebraté zo sériových modelov.
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S TA B I L N E J Š Í
a ešte bezpečnejší 

Rozmery nového Suzuki Swift Sport zostali 
kompaktné a v porovnaní s predchod-
com sa zmenili len minimálne: je dlhé 
3 890 mm (-10 mm), rázvor teraz me-
ria 2 450 mm (+20 mm), šírka sa zväčši-
la na 1 735 mm (+40 mm), zato celková 
výška sa mierne zmenšila na terajších 
1 480 mm (-15 mm). Dlhší a širší podvo-
zok, samozrejme, zlepšil stabilitu vozidla, 
ovládateľnosti prospelo aj zníženie ťažiska.

Aj rozchod kolies mierne narástol: 
na 1 510 mm vpredu a 1 515 mm vzadu 
(oboje +40 mm). Suzuki navyše použilo 
novú tuhšiu platformu HEARTECT, ktorá 
ponúka stabilnejší základ pre nové špor-
tové tlmiče značky Monroe. Pribudlo aj 
takmer pretekárske tefl ónové uloženie 
tlmičov, nový hrubší stabilizátor prispieva 
k väčšej tuhosti riadenia, aj pri maximál-
nom vytočení.

Batožinový priestor má rovnaký objem 
ako v iných bežných verziách – základ-
ný objem je 265 litrov (+55 litrov oproti 
predchodcovi). 

Bezpečnostná výbava obsahuje napríklad 
aj šesť airbagov, systém ABS a ESP, au-
tonómne núdzové brzdenie, automatické 
LED svetlomety, upozornenie na nechce-
né opustenie jazdného pruhu či samo-
činné prepínanie diaľkových svetiel.

PO PRVÝKRÁT
s turbomotorom
To najpodstatnejšie sa však ukrýva 
pod prednou kapotou – turbodúchad-
lom prepĺňaný benzínový štvorvalec 
1,4 BOOSTERJET s medzichladičom po-
núka najvyšší výkon 103 kW/140 koní
pri 5 500 ot./ min-1 a krútiaci moment 
230 Nm od 2 500 do 3 500 ot./min-1).

Napriek vyššiemu výkonu aj krútiacemu
momentu sa to neodrazilo na spot-
rebe nového modelu – v prie -
mere dosahuje údaj 6,1 l/100 km, čo je 
o 0,4 litra menej než predtým. Znížila sa 
aj produkcia CO2 na súčasných 141 g/km 
(-12 g/km). Pomer výkon/hmotnosť teraz 
dosahuje vynikajúcu hodnotu len 7,46 kg 
na jedného koňa! 
Podvozok modelu je teraz oveľa lep-
ší než predtým, oproti  predchodcovi 
dostal Swift Sport hrubší stabilizátor. 

VÝKONNÝ
BOOSTERJET 

ZVYŠUJE ZÁBAVU 
PRI JAZDE

Priame
vstrekovanie
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Náboje kolies a ložiská tvoria jeden ce-
lok, čo spolu s nárastom vzdialenosti 
medzi ložiskami znamená vyššiu tu-
hosť nápravy v zákrutách. Vzadu síce 
nie je nezávislé zavesenie, ale zvýšenie 
tuhosti torznej priečky a optimalizova-
né tlmiče majú zabezpečiť dostatočnú 
pevnosť a kontakt kolies s vozovkou.

Počas prvých jázd si motoristickí no-
vinári pochvaľovali ochotu motora 
ísť rýchlo do vysokých otáčok, ako aj 
športový zvukový prejav motora, kto-
rý bez problémov točí 6 000 ot./min-1. 
Ľahký Swift Sport dokázal bez problé-
mov zvládnuť aj niekoľko ostrých kôl 
na pretekárskom okruhu Broadford, 
kde dostáva zabrať najmä brzdová sú-
stava. 

O bezpečné zastavenie sa totiž stará 
štvorica kotúčových bŕzd s extra veľ-
kým priemerom vybavených dvojpiesti-
kovými čeľusťami. Verzia s manuálnou 
prevodovkou, ktorá je oproti automa-
tickej ľahšia o 20 kg, takmer nepo-
zná nedotáčavosť v zákrutách. Najmä 
nárast krútiaceho momentu je oproti 
predchádzajúcej atmosférickej generá-
cii rozhodne poznať na celkovej zmene 

charakteru tohto kompaktného ostrého 
hatchbacku. 

Riadenie používa elektrický posilňovač, 
šesťstupňová manuálna prevodovka po-
chádza z predošlej generácie modelu 
Swift Sport, ale bola vylepšená pre lep-
ší pocit z radenia a vyššiu spätnú väzbu. 
Automatická prevodovka je celkom nová 
- predošlú bezstupňovú nahradila tradič-
nejšia šesťstupňová. 

Myslelo sa aj na bezpečnosť na 
cestách - medzi pokročilé jazdné 
asistenčné systémy patrí napríklad 
adaptívny tempomat, sledovanie jazd-
ného pruhu alebo protikolízny systém 
s detekciou chodcov. Kombinácia 
kamery a laserového snímača zais-
ťuje maximálnu funkčnosť systému 
v najrôznejších podmienkach. Maji-
teľov určite poteší aj najvyššie oce-
nenie v rámci pasívnej bezpečnosti 
štyrmi hviezdičkami počas crash tes-
tov v NCAP.

Suzuki pokračuje aj v ponuke trojročnej 
záruky alebo do najazdenia 100 000 ki-
lometrov. Tú je možné za malý príplatok 
predĺžiť až na päť rokov. 

Fakt, že Swift Sport nie je žiadne pomalé 
auto, vsugeruje jeho vodičovi už nastúpe-
nie do interiéru. Kokpit je totiž zušľach-
tený športovými sedadlami s integrova-
nými opierkami hláv s nápisom „Sport“, 
ktorý je vyšitý na operadlách predných 
sedadiel. Pomerne vysoké bočnice dáva-
jú pocit bezpečia v boji proti hroziacim 
bočným odstredivým silám. 

Nechýba ani „racingovo“ sploštený vo-
lant s koženým poťahom či červené de-
korácie na palubnej doske. Špecifi cká 
je aj grafi ka prístrojov, opäť v červenom 
„háve“. Táto kontrastná farba sa obja-
vuje aj na stehoch čalúnenia sedadiel 
či na volante a radiacej páke. Interiér 
so športovým nádychom tak stimuluje 
všetky vodičove zmysly. 

Okrem vyššieho výkonu sa citeľne 
zlepšila aj výbava modelu Swift Sport. 
V rámci bezpečnosti a konektivity je 
teraz na najnovšej úrovni, o akej ne-

mohli majitelia pôvodného Swiftu GTi 
ani len snívať. 

Vo vnútri Swiftu Sport nájdete naprí-
klad adaptívny tempomat, automa-
tickú klimatizáciu, bezkľúčový vstup 
aj štartovanie. Systém infotainmentu 
obsahuje 7-palcový dotykový displej, 
šesť reproduktorov, perfektnú konek-
tivitu pre váš smartfón s OS Android 
aj Apple, pripojenie cez bluetooth, 
ale aj zabudovanú satelitnú navigá-
ciu (za príplatok), parkovaciu kameru, 
USB a 12-voltovú zásuvku.

Prístrojová doska s dvojicou hlav-
ných ukazovateľov žiari v červenej 
farbe, nechýba ani dostatok odklada-
cích schránok a držiakov na nápoje 
– podobne ako v bežných sériových 
modeloch Swift. Rovnako tak nechý-
bajú ani zadné operadlá sklápateľné 
v pomere 60:40 a dva ISOFIX úchyty 
na detské sedačky. 

Z U Š ĽAC H T E N Ý  interiér
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NAJPREDÁVANEJŠIE
SUV NA SLOVENSKU

Neviete, o ktorom je reč? 

Samozrejme, o Suzuki Vitara 

- celkovo sa ich vlani u nás 

predalo 2 514 kusov. 

Pri všetkej skromnosti mu-

síme poznamenať, že Vitara 

bola najpredávanejším SUV 

v SR v troch po sebe idúcich 

rokoch - 2015, 2016 a 2017.

Napriek čoraz silnejšej a pestrejšej 
konkurencii sa niet prečo čudovať. 
Vitara totiž prináša za dostupnú cenu 
skutočne mnoho – atraktívny dizajn, 
spoľahlivosť, kompaktné rozmery, 
priestranný interiér aj bohatú výbavu.

Či už požadujete perfektnú konektivi-
tu, najvyššiu pasívnu aj aktívnu bez-
pečnosť – Vitara dokáže uspokojiť 
každú vašu požiadavku. Uprednost-
ňujete športovú manuálnu alebo skôr 
komfortnú automatickú prevodovku? 
Chcete benzínový alebo naftový motor? 
Alebo túžite po dynamickej verzii Vita-
ra S poháňanej novým turbomotorom 
s výkonom až 140 koní? SUV od Suzuki 
vám splní každé želanie.
Vedeli ste napríklad, že slovenskí zá-

čený model Vitara S poháňaný turbo-
motorom 1,4 Boosterjet s výkonom až 
140 koní.

Viete, prečo sa o Suzuki vždy hovo-
rí aj ako o značke 4x4? Na Slovensku 
je totiž mimoriadne obľúbená – celko-
vo sa u nás vlani predalo až 2 392 áut 
s pohonom všetkých štyroch kolies, 
čo je neuveriteľných 50 % všetkých za-
registrovaných áut značky Suzuki. Sys-
tém pohonu všetkých štyroch kolies 
„ALLGRIP SELECT“ ponúka štyri režimy 
– Auto, Sport, Snow a Lock. Vodič si 
tieto režimy vyberá maximálne jedno-
ducho – stlačením a pootočením voliča 
na stredovej konzole. 

Toto atraktívne SUV s bohatou výbavou 
môže byť vaše už od 14 200 eur.

kazníci dnes preferujú dvojfarebné ka-
rosérie? Neveríte? Dôkazom sú aj na 
našich cestách čoraz pestrejšie farby, 
v ktorých vynikne napríklad aj Suzuki 
Vitara. Celkovo máte na výber až 17 fa-
rebných kombinácií.

Ak by ste chceli vyniknúť ešte viac, 
Suzuki Vitara teraz môžete mať aj 
v exkluzívnej limitovanej edícii Copper. 
Tá prináša luxusné detaily v medenej 
farbe – okrem iných aj panel prístrojo-
vej dosky, prešívanie kožených seda-
diel či špeciálne disky. Vitara Copper 
Edition vám ponúkne i špeciálnu vý-
bavu. O komfortný pocit sa postarajú 
sedadlá s novým dizajnom a predná 
lakťová opierka. V exteriéri nechýba 
chrómová predná maska. Na požiada-
nie máte možnosť doplniť limitovanú 
edíciu strechou v exkluzívnom fareb-
nom odtieni Galaktická šedá.

Najobľúbenejším motorom je klasický 
atmosférický štvorvalec s objemom 
1,6 litra s výkonom 88 kW (120 k).
Poteší najmä príjemnou spot-
rebou a spoľahlivosťou. 
V  ponuke je aj naftový ag-
regát s rovnakým objemom 
aj výkonom. Jeho výhodou 
je vyšší krútiaci moment 
a ešte o čosi nižšia 
spotreba. Pre milovníkov 
dynamickej jazdy je ur-
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JE TO AKO SO ŽENOU. 
MUSÍ VÁM PADNÚŤ DO OKA

Ivan „Tuli“ Vojtek (56) 

vystriedal v garáži slušných 

dvadsať áut, no aj po rokoch 

sa vie ešte nadchnúť ako malý 

chlapec pre nový angličák. 

S jeho súčasnou motoristickou 

láskou to vyzerá na solídny 

vzťah. „Úplne mi prirástlo 

k zadku,“ pochvaľuje si známy 

herec, komik a pôžitkár –

model Suzuki SX4 S-Cross. 

S AUTOM 
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ba, a už ho ktosi odo mňa chcel. Či už 
to boli kolegovia, alebo známi, vždy sa 
našiel nejaký záujemca. 

Mnohí herci si zvyknú odkladať suve-
níry z nakrúcania. Ostali aj vám neja-
ké suveníry zo starých áut?

Jedno zrkadlo, také panoramatické. Cho-
dí so mnou celý život, z auta do auta. 
Kúpil som ho ešte do svojho prvého. 

A nie je po toľkých rokoch rozbité?

Veru nie, stále putuje so mnou. Už je to 
taká relikvia. 

Prejdime od relikvií k čerstvejším 
motoristickým úlovkom, napríklad 
k tomu, čo máte momentálne v gará-
ži... Ako si k vám našiel cestu? Či vy 
k nemu?

Padla mi do oka reklama na nový  SX4 
S-Cross. Pekne urobená, výborne v nej 
to auto vyzeralo. Hneď som si povedal, 
že to potrebujem vidieť naživo. Tak som 
prišiel na autosalón a už na prvý pohľad 
mi prebleslo hlavou, že toto je to auto, 
ktoré by som chcel, aby mi hovorilo 

pane... A tak sa aj stalo, ruka si poda-
la ruku, požičali mi ho na týždeň. Toto 
isté, čo mám aj teraz. V plnej výbave, 
benzín, štvorkolka, automat. Ja som sa 
doň zamiloval, normálne mi prirástlo 
k zadku. Som šťastný, že po ďalšom au-
tosalóne mi už hovorí „pane“. 

Čím si vás model SX4 S-CROSS získal?

Povedal by som, že je tam paralela so že-
nami. Musí vám padnúť do oka. Musí sa 
zapáčiť. Keď som SX4 S-Cross vyskúšal, 
bol som s ním v Tatrách, najazdil azda tisíc 
kilometrov, a už vtedy som si pochvaľoval 
perfektné jazdné vlastnosti, pružný, úžas-
ný motor a relatívne nízku spotrebu. Viem 
sa zmestiť do siedmich litrov, čo je super. 
Poviem úprimne, pocitovo aj celkovo, lep-
šie auto som ešte nemal. 

Keď to vyhlási človek, čo vystriedal 
zhruba dvadsiatku áut, má to hneď 
väčšiu váhu...

Veru, to už je čo povedať! Mal som 
mnoho značiek, dokonca aj športiak, 
Toyotu Celica s vyklápacími svetlomet-
mi... To sa machrovalo! Ale ako sa vo-
ľakedy vravelo, že „Japonec na konec,“

Spomínate si na svoju vodičskú pu-
bertu, také to obdobie „mačovstva“ 
za volantom? 
 
Nie, toto som ja nikdy nemal. Hoci 
musím priznať, že keď som mal prvý 
mercedes, tak som z neho pomaly, dra-
maticky vystupoval i nastupoval. Nech 
všetci vidia. Každý chlap je v tomto tak 
trochu večné decko. Určite však nepo-
važujem auto za nástroj vylepšovania si 
vlastného ega. 

A na prvú štvorkolesovú lásku si pa-
mätáte?
 
Keď som si zadovážil svoje prvé auto, 
mal som už takmer tridsať rokov 
a vlastnú rodinu. V Nemecku som si 
kúpil Renault 18. Bolo to 6- či 7-roč-
né auto a malo najazdených asi 60-ti-
síc kilometrov. Predával ho jeden dedo 
za 1 200 mariek, čo bolo na tú dobu, 
že „preboha živého!“. Žigulák stál vtedy 
nejakých 90-tisíc korún. 

Dlho vám slúžilo?

Dva roky.
 
Fíha, to ste si ho dlho neužili!

Lebo ho hneď odo mňa kúpili! Bolo 
biele, ja som mu dal nový lak a predal 
som ho za asi raz toľko, čo som zaň 
dal. Viete, vtedy tu bol hlad po autách. 
A odvtedy som mal asi 20 áut. Vždy 
som nejaké kúpil, dal mu, čo bolo tre-
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NIE NADARMO SA 
VRAVÍ, ŽE NAJPRV 
TREBA NAPOČÍTAŤ 

DO DESAŤ 
A AŽ POTOM ZAČAŤ 
RIEŠIŤ SITUÁCIU.dnes im všetci dýchajú na chrbát. Ja-

ponci sú skrátka spoľahlivá voľba. 

Ste typ šoféra, ktorý rád „tunuje“ 
a potrebuje mať vnútri auta svoje 
„hračky“?
 
Také somarinky, ale musia mať vždy aj 
účel, nemôžu byť čisto pre efekt. Vtedy 
áno, rád. 

A čo je vaša aktuálna vychytávka 
v aute?

Keď si tam sadnem (smiech). Ale na-
príklad aj taký štartér. Mám ho stále 
v kufri. Keď niekto nevie naštartovať, 
tak sa to len pripne na baterku, stlačí 
sa gombíček a auto ožije. Tiež som si 
zadovážil magnetické majáčiky, ktoré 
sú podľa mňa oveľa zmysluplnejšie rie-
šenie ako výstražný trojuholník.

Šoférska poverčivosť býva povestná. 
Aj vy máte na zrkadle zavesený taliz-
man pre šťastie?
 
Mám, ale nie na zrkadle. Na prístro-
jovke vedľa ventilačky. Keď som bol 
v Litmanovej, na hore Zvir, kde sa zja-

vila Panna Mária, doniesol som si od-
tiaľ malý krížik s Ježišom. Ten ma stále 
sprevádza a verím, že aj ochraňuje. 

Nadávate za volantom?
 
Vôbec nie. Každý človek, ktorý sa roz-
čuľuje, škodí sám sebe a robí radosť 
druhým. Preto sa opýtam sám seba: 
Pomôže to, ak budem okolo seba šíriť 
hromy-blesky? Nepomôže. Nie nadar-
mo sa vraví, že najprv treba napočítať 
do desať a až potom začať riešiť situ-
áciu. 

Stalo sa vám, že na vás vybehol na-
hnevaný šofér a keď zistil, s kým má 
tú česť, došli mu slová?
 
Raz sa stalo, že som išiel s kamará-
tom, bolo to v Ivanke pri Dunaji. Ťukli 
sme sa, dve autá. Nedal nám prednosť. 
Bol to taký hrubý krk, holá hlava a vy-
 behol von s gumenou hadicou. Môj 
kamarát, šofér, sa zamkol a kričal: 
„Čo mám robiť, čo mám robiť?!“ Ja mu 
na to: „Kľuuud, vydrž!“ Vystúpil som 
a pokojne hovorím: „Pane, ste zrane-
ný, stalo sa vám niečo?“ Keď zistil, kto 
som, skrotol. „Jáj, to ste vy? To som ne-

vedel!“ Vymenili sme si čísla, dohodli sa 
a každý išiel svojou cestou.

Vravíte teda, že vaša popularita fun-
guje aj ako mediátor?
 
Mal som možno šťastie, že bol môj 
fanúšik. Lebo keby bol z opačného tá-
bora, ktovie, ako by to s tou gumenou 
hadicou dopadlo (smiech). 

Keby ste sa mohli prirovnať k autu, 
ktoré by to bolo a prečo?

Určite nejaké robustnejšie SUV. Určite 
s automatom. Zatiaľ, našťastie, len 
„dvojkolka“. Toľko vína ešte nevyrobili, 
aby som bol „štvorkolka“.

A nové, rovno z výroby, alebo už jazdené?
Jazdené. Veď ja mám toho tiež už najaz-
dených kilometrov  (smiech). A čo naj-
viac najazdeného želám aj vám všetkým. 
Váš Tuli
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Do dnešného dňa sa predalo takmer 
šesť miliónov športového kompaktu 
od značky Suzuki. Nová generácia 
Swiftu vás prekvapí svojou atraktív-
nosťou, nadchne najmodernejšími 
technológiami a očarí športovým na-
daním.

Exteriér, ktorý je evolúciou predošlých 
dvoch generácií, disponuje „silnými“ 
ramenami a mierne zmenenými pro-
porciami. Nový Swift je teraz badateľne 
širší (+40 mm), o čosi nižší (-15 mm) 
a kratší (-10 mm), a rázvor má dlhší 
(+20 mm). Výsledkom je celkovo špor-
tovejší vzhľad, ktorý mu pristane.

Okrem väčšej vnútornej šírky je väčší 
aj batožinový priestor, ktorý narástol 
o 54 litrov na terajších 265 litrov.

Najväčšou novinkou pod kapotou 
je preplňovaný benzínový trojvalec 
1,0 Boosterjet s výkonom 112 koní, 
ktorý môžete mať aj v mild-hybridnej 
verzii SHVS (Smart Hybrid Vehicle by 
Suzuki). Overenou klasikou je atmosfé-
rický štvorvalec 1,2 Dualjet s výkonom 
90 koní. Aj ten môže byť váš vo verzii 
SHVS, navyše aj s pohonom všetkých šty-
roch kolies Allgrip, čo je v tejto kategórii 
vozidiel absolútnou výnimkou. Využíva 
viskóznu spojku, v prípade potreby sa 
k poháňaným predným kolesám auto-

maticky pridajú aj zadné, čo ocenia ma-
jitelia najmä v zime.

Motory vynikajú nízkou úrovňou hluku, 
v danej kategórii patrí Swift k najtich-
ším modelom. Pri rozbehoch pomáha 
elektromotor svojím krútiacim mo-
mentom spaľovacej jednotke v nízkych 
otáčkach, k slovu sa však dostáva aj 
vo vyšších tempách. Prínos hybridnej 
techniky cítiť najmä na mestskej spo-
trebe.

V zákrutách Swift „sedí“ veľmi neutrál-
ne a jazda s ním je zábavná aj vďaka 
veľmi nízkej hmotnosti, ktorá sa oproti 
predošlej generácii znížila až o 120 kg 
a teraz sa začína na hodnote len 840 kg. 

Výbava Swiftu je skutočne bohatá – 
nechýba parkovacia zadná kamera, 
automatická klimatizácia, štart/stop 
systém. Nový Swift využíva pokrokový 
rozpoznávací systém s kamerou a lase-
rom, ktorý umožňuje používanie funkcií 
automatického núdzového brzdenia, 
kontrolu jazdy v pruhoch a asistenta 
diaľkových svetiel. V ponuke pribudol aj 
adaptívny tempomat – v tejto kategórii 
tiež nie celkom bežný prvok výbavy.

Aj Swift si môžete prispôsobiť svojmu 
vkusu a individuálnym predstavám vďa-
ka množstvu príslušenstva – dizajnový 

set ho urobí na pohľad ešte športovej-
ším, interiér môžete farebne ozvláštniť 
vďaka rôznym obkladom prístrojovej 
dosky a stredovej konzoly. 

V ponuke je 11 farieb karosérie (z toho 
dve nové metalické – modrá a červená), 
ktoré je navyše možné skombinovať 
s rôzne sfarbenou strechou. 

Nový Swift môže byť váš už od 9 999 eur.

VÝNIMOČNÝ,
INOVATÍVNY, ŠPORTOVÝ
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MALÉVEĽKÉ SUV

Vďaka pohonu 4x4 AllGrip sa nestratí 
ani v náročnom teréne, pre svoje kom-
paktné rozmery je doma aj v úzkych 
uličkách veľkomesta (polomer otáčania 
len 4,7 metra).

Jeho dizajn je inšpirovaný histó-
riou značky Suzuki. Na sedemdesiate 
roky a dizajnérsku legendu Giorgetta 
Giugiariho odkazujú tri prelisy v zad-
ných stĺpikoch.

Ak ste sa zamilovali do milých vonkajších 
tvarov modelu Ignis, jeho interiér bude-
te zbožňovať. Je dizajnérsky dokonalý, 
ale najmä prehľadný a ergonomický. 
Veľký dotykový stredový displej multi-
mediálneho systému ponúka najmo-
dernejšiu konektivitu – Apple Car Play, 
Android Auto, Mirror Link, nechýba ani 
navigácia či parkovacia kamera.

O dostatočnú dynamiku sa stará mo-
derný benzínový štvorvalec DualJet 
1,2 s najvyšším výkonom 66 kW/90 k. 

Ľahké rozjazdy do kopca zaručuje po-
mocný systém (vaše auto podrží na 
dve sekundy), podobne ľahko budete 
zdolávať aj prudké zjazdy so systémom 
kontroly zjazdu Hill Descent Controll.

Veľkosťou malý, 
bezpečnosťou veľký 

Presne taký je Ignis – na jeho palube 
môžete mať všetky asistenčné systé-
my, známe aj z omnoho väčších mode-
lov. Systém upozornenia na vybočenie 
z jazdného pruhu začne vibrovať vo-
lantom a zároveň sa rozsvieti výstražné 
svetlo. Dvojkamerový brzdový systém 
asistent DCBS pomáha predchádzať 
zrážkam automatickým brzdením. 

Ak by vám nebodaj batožinový priestor 
nepostačoval (zadná lavica je posuvná 
v rozmedzí 165 mm), v ponuke origi-
nálneho príslušenstva nájdete praktický 
a cenovo dostupný univerzálny strešný 
nosič s nosnosťou až 30 kg, držiak na 
bicykle alebo aj robustný strešný kôš 
vhodný aj na dobrodružnejšie výpravy.

Suzuki nezabúda ani na individualistov 
– pre svoj Ignis si môžete zvoliť jednu 
z 11 farebných kombinácií, ktoré mô-
žete navyše skombinovať s farebným 
polepom či atraktívnymi balíkmi exte-
riérových doplnkov – v štýle Adventure 
alebo Exploration.

Svoju osobnú pečať môžete vtlačiť 
aj do interiéru – farebnými akcentmi 
v jednom zo štyroch tónov. Svoj Ignis si 
tak môžete dokonale prispôsobiť vlast-
nému štýlu, preferenciám aj predstavám.

Toto výnimočné malé SUV môže byť 
vaše už od 9 590 eur.

Vďaka svojej veľkosti 

je Suzuki Ignis prakticky 

bez konkurencie – na dĺžke 

3,70 metra ponúka všetko to, 

čo dokážu aj veľké SUV. Môže 

mať pohon všetkých štyroch 

kolies a vďaka posuvnej 

zadnej lavici pohodlne 

odvezie aj štvoricu dospelých.
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Spojenie súčasných 

moderných technológií 

a tradičného dizajnu je 

v dnešnom svete 

motocyklov mimoriadne 

populárne. Suzuki prináša 

azda najkrajší sériový 

motocykel v štýle Café 

Racer, aký dnes na trhu 

môžete nájsť.

Už prvá generácia športového „nahá-
ča“ Suzuki SV650 zaznamenala v roku 
1999 mimoriadny úspech. Kombiná-
cia spontánneho vidlicového dvojvalca 
strednej objemovej kategórie s ľahko 
ovládateľným podvozkom za dobrú cenu 
vytvorila doslova predajný bestseller. 

Druhá generácia priniesla so sebou nový 
moderný dizajn a tá súčasná – tretia, je 
už teraz ešte obľúbenejšia než kedykoľ-
vek predtým. Japonský výrobca pri nej 
opäť stavil na overenú klasiku – základ 
v podobe oceľového priehradového rámu 
dopĺňa charakteristická plechová nádrž 
a klasický okrúhly hlavný svetlomet. 

Tento vydarený model s tradičným vzhľa-
dom a prvkami moderny sa nedávno stal 
skvelým základom pre štýl nazývaný Café 
Racer, ktorý dnes prežíva doslova boom. 

Jeho charakteristickou črtou sú klasické 
línie so športovo zníženými riadidlami, 
jednoduché tvary s odľahčeným cel-
kovým vzhľadom a množstvo doplnkov 
svedčiacich o láske k detailom. 

Nový model Suzuki SV 650X stvorený 
v tomto zmysle prináša malý ochran-
ný štít, ktorý obkolesuje okrúhly predný 
svetlomet a plynulo nadväzuje na boč-
né panely pod nádržou. Kovová nádrž 
s novým tvarovaním a s mierne zväč-
šeným objemom (14,5 l) na sebe ne-
sie skvelú kombináciu striebornej farby 
s čiernou, ktorú dopĺňa nenápadná čer-
vená linka. Lásku k detailom jasne do-
kumentuje aj kvalitné sedadlo s dvojfa-
rebným prešívaným poťahom.
Pulzujúci rytmus motora V-twin spo-
lu s lineárnou charakteristikou náras-
tu výkonu v širokom pásme otáčok 

NEO RETROCAFÉ RACER
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– to všetko pomáha zvyšovať radosť 
z jazdy. 

Vaša radosť sa však začína už omnoho 
skôr – pocítite ju už po otvorení dverí 
do svojej garáže. Pohľad na atraktívnu 
kombináciu štýlu „Neo Retro“ s charak-
teristickým, rokmi overeným vidlicovým 
dvojvalcom na dnešnom trhu nemá 
konkurenciu. Po ľahkom naštartovaní 
(vďaka systému Suzuki Easy Start) si 
zvuk športového motora V-Twin určite 
nezmýlite. Po absolútne hladkom roz-
jazde (vďaka systému Low RPM Assist) 
vám počas jazdy bude jeho charakte-
ristický rytmus vyvolávať mnohé prí-
jemné zimomriavky na tele. 
Posed získal športový nádych vďaka no-
vým riadidlám typu „Clip-on“, ktoré sú 
uchytené priamo na nosníkoch telesko-
pickej vidlice a posunuté viac dopredu. 

Vodič po ich uchopení tak sedí viac 
predklonený a za pomoci veterného ští-
tu dokáže lepšie odolávať náporu vetra 
počas športovej jazdy. Zároveň dostáva 

priamejšiu odozvu od predného kole-
sa, čo zlepšuje jeho pocit počas rýchlej 
jazdy.

Nerovnosti vozovky vpredu „žehlí“ te-
leskopická vidlica s priemerom nosníkov 
41 mm, ktorá ponúka možnosť nastave-
nia predpätia. Vzadu sa o fi ltráciu nedo-
konalostí povrchu cesty stará moderná 
centrálna jednotka s rovnakou možnos-
ťou nastavenia. O bezpečné zastavenie 
sa postará vpredu dvojica brzdových ko-
túčov s priemerom 290 mm, ktoré pod-
poruje vzadu jeden kotúč s priemerom 
240 mm, to všetko pod kontrolou systé-
mu ABS značky Bosch. 

Medzi najväčšie tromfy modelu SV vždy 
patril unikátny kvapalinou chladený 
vidlicový dvojvalec do V 90°. Je vyba-
vený technológiou Dual Spark, ktorá 
používa dve zapaľovacie sviečky na va -
lec a moderné elektronicky riadené 
vstrekovanie paliva so systémom SDTV 
(dve škrtiace klapky v nasávacom po-
trubí), vďaka čomu má výkonný motor 
s objemom takmer 650 cm³ veľmi nízku 
spotrebu aj produkciu emisií CO2 a hravo 
spĺňa najnovšiu ekologickú normu Euro4.

Nový model SV 650X dokáže uspoko-
jiť aj tie najvyššie očakávania. Ponúka 
totiž spojenie nečakane rytmického 
motora so skvelým štýlom Café Racer. 
Novinka síce vychádza z už známeho 
modelu Suzuki SV650 ABS, no odlišuje 
sa vďaka mnohým zmenám a úpravám. 
Výsledkom je absolútny magnet na po-
hľady v aktuálnom štýle „Neo Retro“. 

Okrem všetkých spomínaných výhod 
záujemcov určite poteší aj jeho mi-
moriadne konkurencieschopná cena – 
oproti bežnému modelu SV650 je totiž 
model s písmenkom „X“ v názve drahší 
len o 300 eur.

Motor: kvapalinou chladený dvojvalec s usporiadaním do V 90°, rozvod DOHC, 
  4 ventily na valec
Zdvihový objem: 645 cm³
Najvyšší výkon: 56 kW/76 k pri 8 500 ot./min.
Najvyšší krútiaci moment: 64 Nm pri 8 100 ot./min.
Prevodovka: šesťstupňová
Sekundárny prevod: reťaz
Rozmery pneumatík: 120/70 R17 (vpredu), 160/60 R 17 (vzadu)
Rozmery (dxšxv): 2 140 x 730 x 1 090 mm
Rázvor: 1 445 mm
Výška sedadla: 790 mm
Pohotovostná hmotnosť: 198 kg
Objem nádrže: 14,5 l

NEROVNOSTI 
VOZOVKY 
VPREDU 
„ŽEHLÍ“ 

TELESKOPICKÁ 
VIDLICA
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Cena
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HODINKY SWIFT SPORT

Čierny kožený 
remienok, vodo-
tesnosť do 3 ATM, 
priemer 45 mm.

MODEL SWIFT SPORT

Mierka 1:43.

PORT

MMODEL SWIFT SPOORT

Mierka 1:43.

HODINK

Čierny kož
remienok,
tesnosť do
priemer 45

❶ Pánska mikina Suzuki Veľkosť S–XXL, 77 % polyester, 20 % bavlna, 3 % elastan.
❷ Slnečné okuliare Suzuki Elegantné a ľahké so 100 % UVA a ochranou proti UVB s vyrazeným logom Suzuki. Dodávané s puzdrom.
❸ Dámske polo tričko Suzuki Veľkosť XS–XL, 95 % bavlna, 5 % elastan.
❹ Dámska mikina Suzuki Veľkosť XS–XL, 70 % bavlna, 30 % polyester.
❺ Pánske tričko Hamamatsu Veľkosť S–XXL, 100 % bavlna.
❻ Pánska kožená bunda Suzuki Veľkosť S–3XL, pravá koža, vnútro 100 % polyester.

❶

❷

❸ ❹ ❺ ❻

SUZUKI ZNAČKOVÁ KOLEKCIA
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HRIANKOVAČ SUZUKI

Čierno-červený hriankovač, 
vypaľujúci na hrianky logo 
Suzuki ”S”.HRNČEKY SWIFT

Výška 10,5 cm, priemer 8 cm.

PLÁŽOVÉ ŽABKY I LOVE SUZUKI

Veľkosť S–XL.

PLYŠOVÝ MACÍK I LOVE SUZUKI

Výška 19 cm, 100 % polyester.

PARKOVACIA TABUĽKA SUZUKI

Plechová tabuľka, 
rozmery 40 x 30 cm.

PODBRADNÍK

Biely podbradník s obrázkom 
a nápisom Suzuki, zapínanie 
na suchý zips, jedna veľkosť, 
100 % bavlna.

TRIČKO GREAT MOUNTAIN

Veľkosť S–XXL, 100 % bavlna.

m 
e 
ť, 

ČČČHRNČEKY SWWIFTTWIFTT

I

PPARKOVA

ČČTRIČKO GREAT MOUNTAIN

Veľkosť S–XXL 100 % bavlna

Š ÝÝÝ ÍŠŠ Ý ÍÍÍPLYŠOVÝÝÝÝÝÝ MMMMMMMMMAAAAAAAAACCCCCCCÍÍÍÍÍÍÍKKKK IIII LOVEEE SUZUKI

PÁNSKE TENISKY SUZUKI

Veľkosť 39–46, 100 % polyester.

ÁÁÁÁÁÁPPPPPÁÁÁÁNNNNNNNSSSSSSSKKKKKKEEEEEE TTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEENNNIISKY 
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Ďalším mimoriadne úspešným SUV 
značky Suzuki je SX4 S-Cross. Je nie-
len väčší než súrodenecká Vitara, ale 
boduje aj svojím svalnatejším výzo-
rom a silnými turbomotormi.

Tento rodený prieskumník si vás získa 
robustnou prednou časťou a nezame-
niteľným štýlom SUV, ktorý zvýraznili 
nové chrániče nárazníka a LED svetlá. 
Dynamický dizajn dotvorili aerodyna-
mické krivky. Aj pri tomto modeli je 
na výber až deväť farieb karosérie.

Prepracovaný interiér nového modelu 
SX4 S-CROSS vás dostane okamžite 
po nasadnutí. Vyznačuje sa výnimoč-
nou kombináciou ladných línií a kva-
litných materiálov. Veľkorysý vnútorný 
priestor ponúka fl exibilné prostredie 
s množstvom praktických funkcií. Ne-
chý ba dvojzónová klimatizácia a multi-
funkčný dotykový displej s intuitívnym 
ovládaním. Na ubiehajúci svet okolo 
vás sa môžete počas jazdy pozerať cez 
panoramatické strešné okno.

Nové Suzuki S-Cross teraz môžete mať 
s novým „downsizingovým“ litrovým 
trojvalcom (82 kW/112 k). Ide o asi naj-
tichší, najlepšie odhlučnený trojvalec, 
na akom sa v súčasnosti budete mať 
možnosť odviezť. To isté platí o vibrá-
ciách. Človek prakticky vôbec netuší, 
že ide s trojvalcom, aj na voľnobehu sú 

vibrácie prakticky nulové. Jeho spotre-
ba je len 5,0 l/100 km v zmiešanej pre-
mávke. Manuálna prevodovka má päť 
veľmi dobre odstupňovaných stupňov, 
takže na diaľnici pri 130 km/h motor 
točí len 3 200 otáčok za minútu.

Aj tento motor dostanete v kombiná-
cii s pohonom 4x4. V prospech nízkej 
spotreby je aj tu väčšinou poháňaná 
len predná náprava, možno si však zvo-
liť buď automatické, alebo aj manuálne 
pripájanie pohonu zadnej nápravy. 

Menší litrový motor dopĺňa športový 
štvorvalec 1,4 Boosterjet s výkonom 
103 kW/140 koní (poznáme z Vitary S 
a Swift Sport). Ten rozhýbe S-Cross až 
na rýchlosť 200 km/h, no priemerná spo-
treba zostáva veľmi príjemná – 5,4 l/100 

km. Pre milovníkov nafty je určený ag-
regát 1,6 DDiS (88 kW/120 k). Všetky tri 
motory je možné skombinovať aj s po-
honom všetkých štyroch kolies AllGrip. 
Ten ponúka na výber štyri rôzne režimy 
jazdy – Auto, Snow, Sport, Lock (4x4).

Suzuki myslelo aj na každodennú prak-
tickosť. V ponuke príslušenstva preto 
nájdete množstvo doplnkov, deliacich 
mreží a organizérov pre batožino-
vý priestor, ochranné prvky karosérie 
či dizajnérske balíčky, s ktorými vaše 
auto ešte viac vynikne. Svoje bicykle 
pohodlne upevníte na streche vďaka 
originálnym nosičom alebo ich mô-
žete ľahko previezť na zadnom nosiči 
upevnenom na odnímateľnom ťažnom 
zariadení (až tri kusy).

Multimediálny systém Smartphone 
Linkage Display Audio spolupracuje 
so systémami Apple CarPlay a Mir-
rorLink. 

Aktívne asistenčné systémy ako pred-
nárazový senzor, adaptívny tempomat 
alebo kontrolu jazdy v jazdnom pruhu 
dopĺňajú aj iné automatické funkcie – 
samočinné svetlomety a stierače.

Suzuki SX4 S-Cross jednoducho dokáže 
splniť každú vašu požiadavku, no pri-
tom zostáva stále dostupné, môže byť 
vaše už od 14 990 eur.

VÝNIMOČNÁ ŠTVORKOLKA
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S U Z U K I
SWISH
Agilný, vhodný na každú príležitosť 
a navyše štýlový – taký je najnovší skú-
ter Swish.

Swish dostal skutočne štýlový dizajn, 
ktorý z neho robí perfektného part-
nera pre široké možnosti použitia 
v meste. Príťažlivý vzhľad dopĺňa agilná 
ovládateľnosť a skvelý komfort jazdy. 
Nechýba ani veľký úložný priestor 
ukrytý pod pohodlným dvojsedadlom. 

Swish je skúter, ktorý si budete uží-
vať počas každodenných jázd v pre-
pchatých uliciach veľkomesta, kde vás 
ľahko, pohodlne, bezpečne a najmä 
ekonomicky dopraví či už do školy, 
do práce, alebo za zábavou. 

Jeho palivová nádrž je umiestnená pod 
podlahou, čo umožnilo vytvoriť väč-
ší priestor na batožinu pod sedadlom. 
Nachádza sa tu dostatok miesta na 
vašu helmu, aj ostatné drobné predme-

V japonskom hlavnom meste 

sa na sklonku roka 

uskutočnil už 45. ročník 

autosalónu s názvom Tokyo 

Motor Show. Značka Suzuki 

tu okrem nových atraktívnych 

motocyklov a skútrov 

predstavila aj veľmi zaujímavú 

štúdiu terénneho vozidla 

blízkej budúcnosti.

ty, potrebné pre váš každodenný život 
v hektickom rytme veľkomiest.

Spomedzi štýlových prvkov spomeňme 
predný svetlomet, ktorý pripomína su-
peršportové motocykle značky Suzuki 
radu GSX. Je vybavený modernou tech-
nológiou LED, ktorá našla svoje využitie 
v hlavnom svetlomete aj pri dennom 
svietení a smerovkách. 

Motor: vzduchom chladený štvortaktný 
jednovalec
Objem:
124 cm³
Prevodovka:
automatická CVT
Najvyšší výkon:
8,5 k pri 7 000 ot./min-1

Najvyšší krútiaci moment : 
10,2 Nm pri 5 000 ot./min-1

Rozmery (d x š x v): 
1 831 x 716 x 1 108 mm
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Motor: kvapalinou chladený 
štvortaktný jednovalec, 
DOHC, 4-ventilová technika, 
elektronické vstrekovanie
paliva
Objem:
124 cm³
Vŕtanie x zdvih:
62,0 mm × 41,2 mm
Najvyšší výkon:
11 kW/15 k
kompresný pomer:
11,0 : 1
Rozmer pneumatík:
90/80-17M/C (vpredu), 
130/70-17M/C (vzadu)
Objem nádrže:
11,0 l
Rozmery (d x š x v):
2 020 x 700 x 1 070 mm 
Rázvor:
1 300 mm
Hmotnosť: 
134 kg
Svetlá výška:
155 mm
Výška sedadla:
785 mm
Spotreba:
2,3 l/100 km
Emisie CO₂:
54 g/km
Cena:
4 190 eur

S U Z U K I 
GSX-R125 ABS
Modely Suzuki GSX-R obohacujú trie-
du športových motoriek už viac ako 
30 rokov. Celosvetový predaj prekročil 
už milión kusov. 

Celkom nový model Suzuki GSX-R125 
teraz ponúka najlepšiu akceleráciu 
a pomer výkonu a hmotnosti v triede 
do 125 cm³. Ponúka zároveň skvelú 
ovládateľnosť a navyše aj veľmi nízku 
spotrebu paliva. 

Nový športový model GSX-R s objemom 
125 cm³ prináša doslova revolúciu do 
triedy malých motocyklov. Poháňa ho 
výkonný, kvapalinou chladený jednova-
lec so športovou 4-ventilovou techno-
lógiou a rozvodom DOHC. Spoločne so 
šesťstupňovou prevodovkou tak umož-
ní jazdcovi vychutnať si športovú jazdu 
na okruhu alebo na okresnej ceste. 

Odvážny vzhľad v sebe nesie tú istú 
DNA, akú majú aj veľkí bratia zo série 
GSX-R. Vertikálne orientovaný LED svet-
lomet s dvojitým projektorom zostal 
verný odkazu superšportových modelov 
značky Suzuki.

Pokročilá multifunkčná prístrojová 
doska modelu GSX-R125 pozostáva 
z LCD displeja, je extrémne ľahko či-
tateľný a evokuje pretekárske nálady 
v predstavivosti každého jedného pilota.

Skvelé jazdné vlastnosti zaručuje špor-
tová obrátená teleskopická vidlica 
vpredu s vinutou pružinou a olejovým 
tlmením. Vzadu nerovnosti vozovky ab-
sorbuje centrálny tlmič. 

Je očividné, že Suzuki berie rodokmeň 
modelu GSX-R vážne a k vývoju sa 
stavia mimoriadne zodpovedne. Každý 
model musí byť veľmi ľahká a skvele 
fungujúca motorka, ktorá nastavuje 
latku vo svojej triede. A tak isto to robí 
aj nová zástupkyňa najmenšej objemo-
vej kategórie. So svojou hmotnosťou 
134 kg a výškou sedadla len 785 mm 
je rovnako vhodná pre mladých pilo-
tov, ako aj rýchle dámy na dvoch ko-
lesách.

V ponuke bude v troch farebných verzi-
ách – modrá Metallic Triton Blue, čierna 
Solid Black a biela Brilliant White.
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Futuristická palubná doska zobrazuje stav vo-
zidla a informácie o meniacich sa vlastnostiach 
vozovky na sférickom monitore.

Dizajn v sebe spája vzhľad auta blízkej budúc-
nosti okorenený charakteristickými prvkami 
DNA vozidiel Suzuki s pohonom 4x4.

Dizajn v sebe spája vzhľad auta blízkej budta blí

S U Z U K I 
E-SURVIVOR
Koncept e-SURVIVOR je štúdiou kom-
paktného SUV, ktorá zdedila identitu 
a príťažlivosť súčasných terénnych mo-
delov Suzuki Jimny a Vitara. Dokázala 
v sebe spojiť zdanlivo nemožné: uznáva-
nú prejazdnosť terénom zaručenú reb-
rinovým rámom, skvelú ovládateľnosť 
v meste zabezpečenú kompaktnou ka-
rosériou nízkej hmotnosti, no navrch 
pridala nové možnosti vďaka elektrické-
mu pohonu všetkých štyroch kolies. 

Mnohí fanúšikovia značky už dlho 
očakávajú definitívnu odpoveď na 
otázku, kedy Suzuki nahradí svoj 
legendárny malý off-road s me-
nom Jimmy a najmä ako bude vyze-
rať. A čo keby nový off-road vyzeral 
práve takto? Suzuki e-Survivor je 
konceptom futuristického SUV po-
háňaného štvoricou elektrických 
motorov umiestnených v kolesách, 
s balíkom akumulátorov v podlahe. 

Dvojmiestna štúdia síce ešte stále 
má na palube klasický volant, ako aj 
konvenčné prístroje, navyše stojí na 
klasickom rebrinovom ráme (podob-

ne ako Jimny), ktorý je nevyhnutný 
pre jazdu v ťažkom teréne, no dokáže 
toho omnoho viac. 

E-SURVIVOR je futuristické kompaktné 
SUV, ktoré vzdáva hold pyšnému de-
dičstvu automobilov Suzuki s pohonom 
4WD (Four Wheel Drive). Kombinuje 
v sebe schopnosti pomalej jazdy v ťaž-
kom teréne, vďaka vysokému krútiace-
mu momentu, so svižnou akceleráciou 
vlastnou elektrickým vozidlám. 

Hoci ide o celkovo väčšie vozidlo, kom-
paktné rozmery zostali zachované.
 
E-SURVIVOR prináša zábavu z jazdy 
do celkom novej éry motorizmu. Samo-
zrejme, je pripravené aj na nové výzvy, 
ako je podpora autonómnej jazdy, ktorá 
sa v budúcnosti stane celkom bežnou 
súčasťou nášho života. To urobí jazdu 
ešte viac zábavnou a príjemnou. No 
výhody sa ani zďaleka nekončia len pri 
zábave a pôžitku z jazdy.

E-SURVIVOR dokáže byť prínosom 
aj pre zlepšenie spoločnosti, napríklad 

v náročných situáciách, ktoré narušu-
jú chod nášho každodenného života. 
Máme na mysli jeho úlohu pomocní-
ka rôznych záchranárskych zložiek, 
ktorý dokáže dopraviť svojich ľudí aj 
tam, kam to iné dopravné prostriedky 
nedokážu.

Tento výnimočný elektrický off -road
sa tak môže stať skvelým spojením 
analógového a digitálneho sveta, 
vo forme realistického vozidla blízkej bu-
dúcnosti. Ako na tokijskom autosalóne 
uviedol prezident spoločnosti Suzuki – 
Toshihiro Suzuki, toto auto by v budú-
cnosti skutočne mohlo nahradiť ob-
ľúbený model Jimny. Hoci o termíne 
začiatku výroby sa ešte nedá hovoriť, 
dobre vieme, že značka Suzuki vždy 
dokázala svojich fanúšikov prekvapiť. 
Stačí si len spomenúť na unikátne SUV 
s názvom X90...

Rozmery (d x š x v): 
3 460 × 1 645 × 1 655 mm
Pohon: elektrické motory 
(duálne elektromotory na prednej 
aj zadnej náprave)

25SVET SUZUKI  2018



Suzuki Spacia 
Custom Concept

NOVÁ ÉRA 
KEI CARS?

Spoznáte ich veľmi ľahko – sú krátke, 
hranaté a občas vyššie ako širšie. 

Ich „krabicovitý“ tvar im nadiktova-
li prísne predpisy: maximálna dĺžka 
3,4 metra, maximálna šírka 1,48 metra, 
motor s najväčším objemom 660 cm³ 
a výkonom 64 koní (47 kW).

Ich výhodou je – okrem ľahkého par-
kovania v meste a nižšieho daňového 
zaťaženia – najmä obrovský vnútorný 
priestor. Značka Suzuki patrí medzi 
priekopníkov a najväčších výrobcov Kei 
Cars v Japonsku, a preto neprekvapí zá-
plava nových konceptov tejto kategó-
rie, ktoré odhalila na nedávnom tokij-
skom autosalóne.

na tachometri. Vzhľad charakteristický 
pre model Spacia stimuluje vašu hra-
vú stránku, zatiaľ čo jeho prítomnosť 
doslova kričí do sveta svoj zmysel 
pre priestrannosť. Je to viac než len 
koncept určený pre rodinu, je to kon-
cept predurčený byť pre oboch – pre vo-
diča aj jeho najbližších.

Poznáte výraz Kei Cars? 

Ide o maličké autá, ktoré si 

v Japonsku získali veľkú obľubu 

pre mnohé, najmä daňové výhody. 

Táto trieda vznikla 

v Krajine vychádzajúceho slnka 

krátko po druhej svetovej vojne, 

keď si ľudia nemohli 

dovoliť normálne autá, 

ale motocykle áno.

S U Z U K I 
S PA C I A 
Concept
Vysoké kombi, ktoré prináša ne-
končiacu zábavu a vzrušenie každý 
deň.

Koncept je v interiéri vybavený 
atraktívnymi farebnými panelmi 
na palub nej doske, ktoré skvelo 
ladia s farbou karosérie. Spa-
cia Concept ponú ka odvá žne 
pestrofarebné materiály, ktoré 
prinesú väčšiu zábavu a radosť 
pri cestovaní.
Priestranný interiér je zabalený 
do unikátneho hranatého exteriéru, 
vytvoreného podľa motívov prebratých 
z moderných leteckých kufríkov. Vyjad-
ruje zábavu a vzrušenie, jeho dizajn si 
obľúbite s pribúdajúcimi kilometrami 

Rozmery (d x š x v): 
3 395 x 1 475 x 1 800 mm
Motor: 658 cm³, radový benzínový 
trojvalec s technológiou VVT, 
mild-hybrid systém.
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S U Z U K I  X  B E E
Street Adventure
Tento koncept ponúka aktívny jazdec-
ký zážitok, ktorý vám umožní obja-
vovať čaro veľkomesta. Prináša nový 
charakter s novými možnosťami.

Ďalšia verzia konceptu X BEE s ná-
zvom Street Adventure je určená skôr 
do centra miest než na vidiek. Jej dizajn 
skvelo zapadne do mestského prostre-
dia rovnakým spôsobom ako vzhľad 
tých ľudí, ktorých zaujímajú súčasné 
módne trendy. 

Vďaka trojfarebnej kombinácii karosé-
rie tento koncept vyjadruje svoju osob-
nosť, silu a agilitu. Je určený pre všet-
kých, ktorí si aktívne užívajú dnešný 
moderný životný štýl.

Interiér kontruje osobitým vzrušujúcim 
charakterom. Jeho unikátne obkladové 
materiály s motívom máp majú za úlo-
hu stimulovať váš zmysel pre dob-

rodružstvo. Farebné akcenty ešte zvýšia 
vaše očakávania a chuť zajazdiť si. 

Dizajn v štýle StreetArt vás chytí za srd-
ce.  Exteriér zaujme farebnými akcent-
mi na prednom nárazníku, hliníkových 
diskoch kolies a na bočných paneloch, 
čím tento koncept demonštruje svoju 
silnú osobnosť.

Rozmery (d x š x v):
3 760 x 1 670 x 1 705 mm
Motor: 996 cm³, radový benzínový 
trojvalec s prepĺňaním 
turbodúchadlom a medzichladičom, 
mild-hybrid systém.

TENTO MINI 
NÁKLADIAK JE 
AKO STVORENÝ 

PRE NOVÉ VÝZVY 
MODERNÉHO 

ŽIVOTA 
VO VEĽKOMESTE.

C A R RY  O P E N
Air Market Concept
Je to neuveriteľné, ale na maximál-
nej dĺžke 340 cm, predpísanej pre 
kategóriu Kei Cars, sa dá postaviť aj 
úžitkové vozidlo. Predstavujeme vám 
jeden takýto zaujímavý pojazdný ob-
chodík.

Priestranný interiér a priestor na 
tovar môžu byť perfektní partne-
ri pre prácu aj pre zábavu. Zväčšená 
priestranná kabína ponúka dostatok 
využiteľného priestoru za dvojicou 
predných sedadiel. Ten umožňuje aj 
vysokým pasažierom sedieť kom-
fortne, zatiaľ čo dozadu sa pohodlne 
zmestia napríklad nákupné košíky, 
aj keď sú predné sedadlá posunuté 
a naklonené smerom vzad.

Zatiaľ čo komfortnú kabínu sme už 
spomenuli, ešte zaujímavejšie sú ši-
roké možnosti využitia úžitkového 

priestoru. Zmestia sa sem aj dlhšie 
predmety, unikátna je však možnosť 
šikovného sklopenia bočných panelov, 
čím sa vytvoria predajné pulty, pod-
ľa potreby aj s ochrannou markízou. 
To však určite nebráni ani jeho využitiu 
v rámci voľnočasových aktivít.
Tento mini nákladiak je jednoducho ako 
stvorený pre potreby a nové výzvy mo-
derného života vo veľkomeste.

Rozmery (d x š x v): 
3 395 x 1 475 x 1 885 mm
Motor: 658 cm³, radový benzínový 
trojvalec s technikou VVT.
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Na iPhone 6 
a iPhone 7.

Ručne skladané, drevo, 
bio farba, vhodné pre 
deti od 3 do 5 rokov.

V replike 
pretekárskeho 
oblečenia tímu 
Suzuki Ecstar.

PVC, priemer 50 mm.

Kovová, 
so silikónovou 
šnúrkou. 

Keramický, 
s logom Ecstar.

KRYT NA IPHONE

ODRÁŽADLO

PLYŠOVÝ MACÍK

NAFUKOVACIA LOPTA

KĽÚČENKA

HRNČEK
vová,Koov
silikónovou so

úrkou.šnúú

ČENKA

SUZUKI
ECSTAR MOTOGP KOLEKCIA
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Žlté slnečné okuliare so 100 % UVA 
a ochranou proti UVB. Dodávané 
s vrecúškom z mikrovlákna.

Veľkosť XS–3XL, 
60 % bavlna, 
40 % polyester.

Veľkosť XS–XL, 
95 % bavlna, 
5 % elastan.

100 % polyester.

Veľkosť S-3XL, 
100 % polyester.

SLNEČNÉ OKULIARE

PÁNSKA MIKINA

DÁMSKE TIELKO

RUKSAK

PÁNSKE TRIČKO 
S POTLAČOU
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is

Keby sme druhý najmenší štát sve-
ta prirovnali k automobilu, bol by to 
kompaktný Ignis s výbavou high-en-
dovej limuzíny. 

Prechádzka naprieč celým štátom vám 
zaberie menej ako pol hodinu,  avšak 
hodnota Monaka sa nemeria v jed-
notkách miery, ale v hustote zážitkov 
na kilometer štvorcový. 

N O VÁ  T VÁ R
Monaka 

Pulz doby dolieha aj na zdanlivo ne-
menné kniežatstvo. Ak ho chcete zažiť 
ešte s jeho starým šarmom, radšej sa 
poponáhľajte. Krajina sa aktuálne plní 
žeriavmi a viaceré historické budovy 
sú skryté za plachtami. 

Monako prechádza doposiaľ najinten-
zívnejším faceliftom. Po roku 2025 by 
mali konštrukčné práce nadobro ustať 
a kniežatstvo dostane novú, súčasnej-
šiu tvár vrátane najviditeľnejšej inovácie 
– umelého ostrova za niekoľko miliárd 
eur. K už dokončeným ukážkam moder-
nej architektúry patrí 170-metrový ve-
žiak Odeon Tower. Ako jediný presklený 
mrakodrap široko-ďaleko ho nemôžete 
prehliadnuť. Na jeho vrchných piatich 
poschodiach sa rozprestiera najdrahší 
byt na svete. Má 3 300 metrov štvorco-
vých a vlastný tobogan ústiaci do bez-
okrajového bazéna.Monako ako na dlani

Symbol Monaka 21. storočia – Odeon Tower
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Monacké kniežatstvo je pôžitkársky raj 

vo vreckovej verzii. Nedotknutý politickými 

či ekonomickými turbulenciami a s viac ako 

300 slnečnými dňami v roku ponúka dokonalý únik 

od reality všedných dní. Výhodou pre slovenských 

turistov je dobrá dostupnosť. Či už sa 

rozhodnete pre dobrodružný roadtrip,

alebo let na trase Viedeň – Nice, 

do Monaka je to na skok. 



N A J VÄČŠ I E 
monumenty 
Láka vás tradičné Monako? Prejdite sa 
japonskými záhradami, odpočiňte si na 
malej, ale malebnej mestskej pláži, vy-
tipujte si svoju jachtu snov v prístave 
a v čase obeda sa vyberte na výmenu 
stráží do paláca. Možno budete mať 
šťastie a uzriete za oknami spanilú 
Charlene, bývalú olympijskú plavkyňu 
a dnes monackú princeznú. Šepká sa 
o nej, že v grácii jej novinármi obleto-
vanejšie Kate a Meghan nesiahajú ani 
po členky... 

Monacká princezná 
Charlene je módna ikona 

Oceánografi cké múzeum na útese

M Ú Z E U M 
s veľkým M

Ak by ste si mali vybrať len jedno 
múzeum, ktoré v Monaku navštívite, 
odporúčame oceánografi cké. Nielen 
preto, že ide vôbec o prvé svojho 
druhu na svete, ale aj pre symbolic-
ké umiestnenie na mohutnom útese, 
80 metrov nad morom. Dovedna tu 
nájdete viac než 4 000 druhov rýb. Na 
troch poschodiach barokovej budovy 
si môžete prezrieť smrteľne jedova-
tých predátorov morí, akých by ste 
rozhodne nechceli stretnúť pri potá-
paní, ale aj obdivovať exoticky krásnu 
morskú faunu a fl óru akoby z inej pla-
néty. Mnoho rokov tu na riaditeľskej 
stoličke úradoval slávny Jacques-Yves 
Cousteau. 

Návštevu historického kasína si radšej 
nechajte na neskôr, inak hrozí, že po nej 
vám už nič nebude pripadať dostatoč-
ne veľkolepé. Budova z roku 1863 nesie 
podpis autora Parížskej opery Charlesa 
Garniera a hoci ste ju videli v desiatkach 
fi lmov a dokumentov, naživo vám aj 
tak vyrazí dych. Ak by ste si chceli za-
hrať, považujte to za turistický benefi t. 
Monačania majú vstup do miestnych 
kasín vrátane toho najstaršieho a naj-
známejšieho, zakázaný. 

A U TO S A LÓ N 
pod holým nebom
Každý automobilový entuziasta vie, 
že naj väčší poklad Monaka je na Terras-

Monacké kasíno

32 MONAKO, NOBLESNÝ KÚT EURÓPY 



ses de Fontvieille, kde princ Rainer III. 
v roku 1993 veľkoryso sprístupnil verej-
nosti svoju privátnu zbierku áut. V sú-
časnosti je „garáž“ domovom približne 
stovky modelov od vzácnych veteránov 
z prelomu 19. a 20. storočia až po štíhle 
pretekárske mašiny. Pri prechádzke naj-
luxusnejšou mestskou štvrťou Monaka, 
Monte Carlom, však ľahko nadobudne-
te pocit, že ste ani nevyšli z Rainerovho 
kráľovstva áut. Uličky sú prešpikované 
modelmi, ktoré ste len nedávno obdivo-
vali na svetových autosalónoch. 

P O  S TO PÁ C H 
F1
Brazílsky pilot F1 Nelson Piquet raz 
o Veľkej cene Monaka povedal, že je 
to ako pokúšať sa manévrovať s heli-
koptérou v obývačke. Ale práve členitý 
terén zasadený do zaľudnenej zóny do-
dáva monackému okruhu extra dávku 
návykového adrenalínu. 

Každoročne v máji sa tu prekra čuje rých-
losť z obvyklých 50 km/h na 250 km/h
a viac. Miestni veľmi dobre vedia, že 
by v tom čase vyťahovali autá z garáží 
zbytočne, pre zápchy a dopravné ob-
medzenia by sa nikam nedostali. Nech 
sa do Monaka vydáte kedykoľvek, urči-
te si nezabudnite v turistickej kancelá-
rii vyžiadať mapu okruhu a pri brázdení 
3,34 km dlhej trate myslite na to, 
že idete v stopách najväčších legiend 
tohto vznešeného športu. 

PRVOTRIEDNE 
chute 
Aj gastronomické zážitky Monaka pat-
ria do kategórie raz za život. Jedným 
z najprestížnejších, obzvlášť pre viná-
rov, je zážitok z návštevy prastarých 
pivníc pod Hotelom de Paris, kde mo-
mentálne odpočíva viac než pol mili-
óna fl iaš, mnohé z nich nevyčísliteľnej 
hodnoty. Nároční gurmáni si prídu na 
svoje pri večeri v réžii michelinov-
ského šéfkuchára Alaina Ducasseho. 

Za jednu porciu jeho degustačného 
menu v reštaurácii Le Louis XV. zaplatí-
te 360 eur. Výber toho naj z jedálneho 
lístka Joëla Robuchona, ktorému zas 
patrí reštaurácia v monackom hoteli 
Metropole, stojí 220 eur na osobu. Spo-
medzi šik podnikov, kam môžete zájsť 
v Monaku na drink, má v súčasnosti 
najväčší cveng Budha Bar. 

NA BALKÓNE 
Francúzskej riviéry 
Hoci mierite do noblesnej destiná-
cie, odporúčame pribaliť si k naleš-
teným topánkam aj tenisky. Priamo 
v Monaku totiž štartuje turistická trasa 
Via Alpina vinúca sa ôsmimi štátmi až 
do talianskeho Terstu. Spred paláca 
sa po tejto trase dostanete „na bal-

kón“ Francúzskej riviéry, do mestečka 
La Turbie, približne za hodinu. Božský 
pokoj v históriou presiaknutých ulič-
kách a impozantné panoramatické zá-
bery za tých pár kvapiek potu rozhodne 
stoja! 

M I E S TO 
bez zločinu 
Monako má v celosvetovom meradle 
najvyšší pomer policajtov na obyvateľa 
a kniežatstvo je pod nepretržitým do-
hľadom bezpečnostných kamier. Zlo-
činnosť je tu skoro nulová, takže typic-
kú výletnú ostražitosť môžete tentoraz 
bez obáv nechať doma. Mestská pláž s azúrovo modrou vodou 

P O U L IČN Á 
etiketa 

V reštauráciách a kasínach Monaka je 
jasne uvedený odporúčaný dress code, 
no myslite na to, že aj ulice majú pár 
nepísaných pravidiel etikety. Ich zna-
losťou sa stanete v očiach Monačanov 
z turistického „Pepíčka“ uvedome-
lým návštevníkom rešpektujúcim je-
dinečnosť a exkluzivitu destinácie. 
Nosí sa športová elegancia. Značkami 
tu nikoho neohúrite, striedmymi strihmi 
a kvalitnými materiálmi zapadnete lep-
šie. Je pravdepodobné, že po ceste na-
trafíte na ľudí s tmavými okuliarmi cez 
pol tváre, hoci nesvieti slnko. V Monaku 
je skoro nemožné nestretnúť celebri-
tu, najmä počas konania F1. Hlavne 
sa nenechajte vyviesť z miery. Úsmev 
a zdvorilé kývnutie hlavou sa tu cenia 
viac než rozpačité žiadosti o autogram 
či selfi e. 

Výhľad na Monako 
z mestečka La Turbie
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Ako dlho sa venujete predaju značky 
Suzuki a prečo ste sa rozhodli práve 
pre túto značku?

V roku 2004 ma oslovili zo Suzuki, či by 
som nemal záujem predávať práve túto 
značku, nakoľko s predajom vozidiel 
som mal v tej dobe už niekoľkoročné 
skúsenosti. S odstupom niekoľkých 
rokov musím s radosťou skonštatovať, 
že to bolo správne rozhodnutie. Prvé 
predané auto v našom salóne v Pre-
šove bolo Suzuki IGNIS 1,3 GC v bie-
lej farbe a zákazník si ho prevzal 
15. 6. 2004. Keďže zákazníkov pribú-
dalo na celom východe, v roku 2012 
sme otvorili aj nový showroom v Bar-
dejove, ktorý prevádzkujeme dodnes. 
Od začiatku spolupráce so Suzuki sme 
k dnešnému dňu predali vyše 2 600 
vozidiel tejto značky.

Aké sú vaše osobné skúsenosti 
s autami Suzuki?

Ja osobne používam Suzuki Grand Vita-
ru 1,9 DDiS hlavne v rámci svojho voľ-
ného času, keďže poľujem a som veľmi 
spokojný. Najradšej jazdím na autách 
s pohonom 4x4. Nakoľko ako majiteľ 
fi rmy mám možnosť vyskúšať všetky 
modely, musím skonštatovať, že auto-
mobilom Suzuki niet čo vytknúť, či už 

z hľadiska spoľahlivosti, kvality, dizajnu 
alebo ceny.

Aké služby ponúkate zákazníkom?

V našom showroome sa snažíme brať 
každého jedného zákazníka ako po-
tencionálneho partnera na niekoľko 
ďalších rokov. Z tohto dôvodu trvám na 
profesionalite našich predajcov, ktorí 
ponúkajú zákazníkom naozaj odborné 
poradenstvo, individuálny prístup ku 
každej vekovej kategórii klientov, rôzne 
možnosti fi nancovania, poistenie vozi-
diel. Čo sa týka servisu, náš pracovný 
tím tvoria profesionáli, ktorí svojou od-
bornosťou a profesionalitou obslúžia 
klientov v rámci servisných prehliadok, 
pneuservisu, opravách po poistných 
udalostiach. 

Ktorý model sa vám predáva najlep-
šie a prečo?

Jednoznačne najlepšie predávaným vo-
zidlom je Suzuki Vitara. Tá prekvapila 
na slovenskom automobilovom trhu 
nielen kvalitou, dizajnom, ale hlav-
ne cenou. Našla si svojich priaznivcov 

v každej vekovej kategórii našich zákaz-
níkov.

Aké výhody získa zákazník kúpou 
auta práve u vás?

S každým zákazníkom si budujeme in-
dividuálny vzťah, ktorý sa snažíme na-
ším prístupom udržať na čo najvyššej 
úrovni. Nakoľko sa o svojich zákazní-
kov veľmi precízne staráme, navštevujú 
náš servis často aj po uplynutí záručnej 
doby, za čo im radi poskytujeme napr. 
zľavnenú cenu, čo tiež svedčí o part-
nerskom vzťahu medzi nami a klientmi.

Prečo sa zákazníci podľa 
vášho názoru rozhodujú práve 
pre Suzuki?

Zákazníci sa rozhodujú podľa kvality 
a ceny, to sa nedá poprieť. Veľa zákaz-
níkov tvorí aj tzv. rodinu Suzuki, keď 
vlastnia v rodine 3–4 vozidlá tejto znač-
ky, čo rovnako vypovedá o kvalite vo-
zidiel a tiež rozhoduje pri kúpe nového 
vozidla. Veľkú mieru zohráva aj rekla-
ma, ktorej prikladáme pri predaji taktiež 
veľký význam.

Ako sú vnímané autá Suzuki 
v Prešove?

Čo sa týka Prešova, máme veľkú skupi-
nu spokojných zákazníkov, nakoľko ide 
skutočne o cenovo dostupné vozidlá, 
keďže práve v našom regióne je veľká 
časť populácie ekonomicky slabšia. 

Medzi najnovšie modely patrí Ignis 
či nová generácia obľúbeného Swif-
tu. Ako hodnotíte nové verzie týchto 
modelov z hľadiska ich úspešnosti?

Nové modely Suzuki hodnotím veľmi 
pozitívne. Sú to modely, ktoré vždy mali 
svojich verných fanúšikov a nových si 
vedia veľmi rýchlo získať. Pozitívom je 
aj to, že oba modely na trhu nájdete aj 
s pohonom 4x4, čo je v daných trie-
dach výnimočné. Aj tento fakt môže byť 
preto pri predaji rozhodujúci. 

Na slovenský trh pomaly, ale isto 
prichádza aj nový Swift Sport. 
Aký predaj mu predpovedáte?

Predpoklad predaja nového Swiftu 
Sport z mojej strany je  na úrovni do-
teraz predaných vozidiel Swift Sport 
a viac, nakoľko takéto „žihadielko” si 
svojich priaznivcov určite čoskoro zís-
ka, hlavne medzi mladšími ľuďmi.

Prinášame Vám rozhovor 

s majiteľom spoločnosti 

ACK Auto, s.r.o., Prešov 

– Ing. Pavlom Kraviarom.

ROZHOVOR S PREDAJCOM

34 ROZHOVOR S MAJ ITEĽOM ACK AUTO, S.R .O. ,  PREŠOV



35SVET SUZUKI  2018

Akcia platí do vypredania zásob. Ku každému modelu SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma. Možnosť predĺženia záruky až na 
5 rokov. Emisie CO2 125 – 138 g / km, kombinovaná spotreba paliva 5,6 – 5,7 l na 100 km. Ilustračné foto.
www.suzuki.sk

NEEDFOR

Výbuch emócií
Nové ultimátne športové žihadlo Suzuki Swift Sport vás dostane vzrušujúcim výkonom a strhujúcou jazdou. 
Zažite najostrejší hatch na vlastnej koži.



na štvrtinky 
už od

3 594 €

kompletné 
poistenie 
na rok

na štvrtinky 
už od

3 789 €

Pri fi nancovaní Suzuki Vitara cez fi nančný lízing s akontáciou 25 % a dĺžkou trvania zmluvy 36 mes. Ďalšie štvrtiny sú splatné v 12., 24. a 36. mes. počas trvania zmluvy. Štvrtinová 
splátka s havarijným a PZP v ČSOB poisťovni je 3 593,25 €. Leasingový úrok je 0 %, spracov. poplatok je 918,35 € a poplat. za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu je 1,00 €, 
RPMN= 8,52 %. Financovaný objem je 10 650,00 €. Celková zaplatená suma vrátane akontácie a poistiek bude 16 165,77 €. 
Pri fi nancovaní Suzuki SX4 S-Cross  cez fi nančný lízing s akontáciou 25 % a dĺžkou trvania zmluvy 36 mes. Ďalšie štvrtiny sú splatné v 12., 24. a 36. mes. počas trvania zmluvy. 
Štvrtinová splátka s havarijným a PZP v ČSOB poisťovni je 3 788,61 €. Leasingový úrok je 0 %, spracov. poplatok je 974,35 € a poplat. za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu 
je 1,00 €, RPMN =10,74 %. Financovaný objem je 11 242,50 €. Celková zaplatená suma vrátane akontácie a poistiek bude 17 458,64 €. 
Všetky sumy sú s DPH. Financovanie realizuje ČSOB Leasing, a.s.
Akcia platí do vypredania zásob. Ku každému modelu SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma. Možnosť predĺženia záruky až na 5 rokov. 
Emisie CO2 106 – 131 g / km, kombinovaná spotreba paliva 4,0 – 5,7 l na 100 km. Ilustračné foto. www.suzuki.sk

Edícia pre všetkých, ktorí milujú SUV 
Najpredávanejšie SUV Vitara a populárny SX4 S-Cross prichádzajú v ponuke, ktorá vás určite chytí za srdce. 
Zastavte sa u svojho najbližšieho predajcu Suzuki ešte dnes.

Obdivovaný

Milovaná
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