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02 • DNEŠNÝ ZÁPAS
SOBOTA
3. 8. 19:00
3. kolo
ROZHODCA: 		
1. ASISTENT ROZHODCU:
2. ASISTENT ROZHODCU:
NÁHRADNÝ ROZHODCA:
DELEGÁT STRETNUTIA:
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

ŠTADIÓN
MŠK ŽILINA

Boris Marhefka
Peter Bednár
Adam Jekkel
Kristián Micheľ
Miroslav Bóc
Ľubomír Suchý

A–TÍM
MŠK ŽILINA
HLAVNÝ
TRÉNER
JAROSLAV
KENTOŠ

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

ASISTENT
TRÉNERA
TIBOR
GOLJAN

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

ASISTENT
TRÉNERA
MÁRIO
AUXT

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY

MASÉR
JOZEF
HROMKA

TRÉNER
BRANKÁROV
MIROSLAV
SEMAN

MASÉR
FYZIOTERAPEUT
PETER
VOJT

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 35 r.

KONDIČNÝ
TRÉNER
JAKUB
HODÚL

KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

30
DOMINIK
HOLEC
SVK 25 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 20 r.
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20
BESIR
DEMIRI
MKD 25 r.

3
MARTIN
KRÁLIK
SVK 24 r.

15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 21 r.

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 20 r.

23
JÁN
MINÁRIK
SVK 21 r.

5
ADAM
KOPAS
SVK 19 r.

28
BENSON
ANANG
GHA 19 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 20 r.

25
FILIP
KAŠA
CZE 25 r.

17
JAKUB
PAUR
SVK 27 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 18 r.

7
PATRIK
MYSLOVIČ
SVK 18 r.

66
MIROSLAV
KÁČER
SVK 23 r.

12
VIKTOR
PEČOVSKÝ
SVK 36 r.

11
VAHAN
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

9
IVAN
DIAZ
ARG 26 r.

18
ENIS
FAZLAGIĆ
MKD 19 r.

32
RÓBERT
BOŽENÍK
SVK 19 r.

10
FILIP
BALAJ
SVK 21 r.

8
LUKÁŠ
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

24
MICHAL
TOMIČ
SVK 20 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 20 r.

04 • PREDSTAVUJEME SÚPERA

AS TRENČÍN
Rok založenia: 1992•Klubové farby: červená, biela•Minulá sezóna: 11. miesto
Sídlo: Štadión na Sihoti•Kapacita: – (momentálne v rekonštrukcii)
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 2:3 (d), 2:0 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – TRENČÍN 60 29 10 21 116:85

P

o víťaznom vstupe do sezóny zažije Štadión MŠK
aj tento víkend príchuť ligového futbalu. Doma nás
čaká po Trnave ďalší zaujímavý súper, ktorý bude
zažívať počas jesene trávnik pod Dubňom rovnako
často ako naši futbalisti. AS Trenčín totiž stále pokračuje
pod hradom Matúša Čáka v rekonštrukcii svojho štadióna
a po minuloročnom azyle v Myjave tentokrát využíva ako
domácu plochu práve náš domovský stánok. Výhoda domáceho prostredia i zázemie fanúšikov teda bude na našej
strane, no umelý trávnik poznajú oba tábory dokonale. Tradične tak môžeme očakávať futbalové divadlo s množstvom
rýchlych akcií a protiútokov.
Trenčania zažili počas minulého ročníka náročné obdobie, ktoré vyvrcholilo až samotnou barážou o zotrvanie
v najvyššej súťaži. Aj v nej využilo AS náš umelý trávnik, kde
napokon potvrdilo svoju prvoligovú oprávnenosť a zdolalo
Poprad. Do novej sezóny vstúpili Trenčania so staronovým
trénerom Matthiasom Kohlerom, ktorý mužstvo viedol aj
pred krátkou výpomocou Ivana Galáda v závere minulého
ročníka. Mladý Nemec však nespĺňa všetky administratívne
náležitosti, a preto v pozícii hlavného trénera vystupuje na
zápasoch Roman Marčok s asistentmi Michalom Hanekom
a Jurajom Ančicom.
Ciele Trenčína sú od predošlej sezóny pochopiteľne vyššie, a to prvá šestka. Dopomôcť mu k nej majú osvedčené

Brankári
1 DENIS CHUDÝ SVK
24 IGOR ŠEMRINEC SVK
Obrancovia
3 KESTON JULIEN TTO
37 PETER KLEŠČÍK SVK
35 ADAM LACZKÓ SVK

mená ako David Depetris, ktorý je aktuálne kapitánom tímu,
holandský stredopoliar Ryan Koolwijk, ktorý patril k strojcom majstrovských titulov z minulých ročníkov či Ruben
Ligeon, prichádzajúc rovnako z krajiny tulipánov, predtým
pôsobiaci aj v Slovane. K tomu už tradične doplnili rady
AS viacerí neznámi legionári z exotických krajín. Naopak,
mužstvo z Považia sa bude musieť zaobísť v začínajúcej sa
sezóne bez mien ako Antonio Mance, Reuben Yem, Philippe
van Arnhem, Joey Sleegers či najnovšie Desley Ubbink.
Premiérové kolo nového ročníka odohrali Trenčania na
Záhorí, kde to mali marčokovci dobre rozbehnuté, no vedenie neudržali a body pustili domácim po výhre 3:1. Uplynulý
víkend si Trenčania vyskúšali už našu umelú trávu, v „domácom“ stretnutí proti Ružomberku rovnako viedli, ale napokon z toho bola deľba bodov po remíze 1:1.
My sme sezónu odštartovali pred domácimi tribúnami výhrou a po jednej štvorgólovej radosti určite nie sme
uspokojení. Opäť tak veríme, že dnes spoločnými silami
dokráčame znova k výhre na trávniku a aj na tribúnach. •

Buď naším dvanástym hráčom.
Aj v novej sezóne sme hrdí,
keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!

29 RUBEN LIGEON NED
2 LUKÁŠ SKOVAJSA SVK
22 ADRIÁN SLÁVIK SVK
6 MARTIN ŠULEK SVK
Stredopoliari
11 OSMAN BUKARI GHA
14 MILAN CORRYN BEL
34 ACHRAF EL MAHDIOUI NED
16 JAKUB KADÁK SVK
8 RYAN KOOLWIJK NED
23 MOHAMMED LAMINE GHA

17 ANTE ROGULJIČ CRO
4 ABDUL MUSA ZUBAIRU NGA
Útočníci
7 HAMZA ČATAKOVIČ BIH
12 IVENZO COMVALIUS SUR
77 DAVID DEPETRIS ARG
9 CHUKWUEMEKA UMEH NGA

Hlavný tréner
Roman Marčok
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POHĽAD TRÉNERA: „Nepodľahnúť
emóciám a byť pre tím prospešný.“
Štyrmi gólmi a výhrou pokrstili nový ročník na Štadióne MŠK zverenci trénera Jaroslava Kentoša. Ako vníma kormidelník šošonov vstup do ligy a čo hovorí na gólovú produktivitu svojich
(netradičných) strelcov? Trenčanov videl náš šéf lavičky naživo uplynulý víkend, čo mu tento
súboj ukázal? Kto obsadí pozíciu šestky po zranenom Enisovi Fazlagićovi? Po necelom týždni
opäť pred domácimi fanúšikmi, pričom žltozelení nastupujú opäť s víťaznými ambíciami.

D

ve výhry, šesť bodov a sedem strelených gólov.
Ešte zďaleka to nie je podľa trénerov ideálne,
no štart do ligy nám vyšiel. „Výsledkovo sme
to zvládli. Koncentrovali sme sa a stále sa
koncentrujeme na parametre našej hry. Niektoré
sa ukázali ako veľmi slušné, na iných potrebujeme
popracovať. Celistvo to však môžeme hodnotiť ako
dobrý vstup do ročníka.“ Najmä gólová produktivita
je oveľa vyššia než v príprave. „Som za to rád, chlapci
dobre riešia situácie vo finálnej zóne. Či už finálne
prihrávky, princípové veci. Tam sa ukazuje kvalita
tímu. Samozrejme, v príprave bola náročnosť súperov vysoká. Netvrdím, že liga je menej náročná. Náš
káder však potrebuje dobré previerky, ktoré nás
otestujú. Hráčom sa teda po výsledkoch z prípravy
určite zdvihlo sebavedomie, čo premenili aj v lige za
prvé víťazstvá,“ myslí si rodák z Vranova nad Topľou.
Proti Trnave sme dokázali gólovo udrieť v tých správnych okamihoch zápasu. „Nepáčili sa mi vstupy do
oboch polčasov, kedy sme pôsobili pasívne. Vytvorili
sme si však veľa gólových pozícií, ktoré sa nám aj
darilo premieňať. Problémy sme však mali pri štandardkách súpera, kedy sme hlavne po zmene strán
pokrivkávali a Trnava sa vrátila do stretnutia.“ Kontrast bolo vidieť pri striedačkách oboch táborov, náš kormidelník sa nenechal vyprovokovať súperom, naopak,
striedaniami pomohol tímu. „Bol to emočne náročný
zápas pre všetkých. Snažil som sa čo najlepšie koncentrovať na hru, pomôcť chlapcom. Aj ja sa učím nepodľahnúť emóciám, som rád, že to bolo prospešné
pre tím.“
V úvode ročníka zaujali trochu netradiční strelci. Čím
to je, že je naša gólová sila rozložená na viacerých hrá-

čov? „Je to pre nás pozitívne. Bude to z môjho pohľadu tímovosťou. Čo sme spomínali už aj minule – všetci sa podieľame na bránení aj útočení. Tak to chápe
celá kabína, potom sa darí všetkým. Oči sú najmä
na Robovi Boženíkovi, ktorému to zatiaľ nepadlo, no
pre tím odvádza penzum práce. Potrebuje sa len sústrediť na svoje úlohy, byť stále správne nastavený
a určite to príde.“
Trenčín disponuje hráčmi viacerých národností, ktorí produkujú už niekoľko rokov atraktívny herný štýl. „V
tíme dnešného súpera sú hráči, ktorí tam hrajú už
dlhšie pokope. Majú svoju vysokú kvalitu a je otázkou času, kedy sa dostanú do formy a začnú ísť v tabuľke nahor. Videli sme ich naživo proti Ružomberku
na našej tráve minulý víkend. Stále je to rovnaký
Trenčín, ktorý chce hrať aktívne, kombinačne. Dôkladne sme si ho preto zanalyzovali.“ Od Na dlhší čas
vypadol z diania opäť Enis Fazlagić, čím sa uvoľnila pozícia šestky. „Máme dostatočne široký káder, aby sme
vyplnili túto dieru. Môže tam nastúpiť Miro Káčer,
Viktor Pečovský, Patrik Myslovič či novic Kubo Paur.
Sme smutní zo zranenia „Fazlu“, pretože je pre nás
dôležitým hráčom. Zranenia však patria k futbalu,
my ho v týchto chvíľach podporujeme a veríme, že
sa vráti čím skôr a ešte silnejší.“
Trenčania majú svoj domáci stan rozložený počas
jesene u nás, kto teda bude mať výhodu domáceho prostredia? „Pre nás je domáce prostredie jasne dané.
Toto je náš štadión, trávnik, ktorý síce automaticky
nerozhodne, ale doma chceme získavať body, výkonnostne rásť a po týždni opäť potešiť aj nášho fanúšika. Verím, že spoločne budeme úspešní,“ dodáva pred
výkopom 3. kola šéf žltozelenej lavičky Jaroslav Kentoš. •
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MŠK Žilina – AS Trenčín (Štadión MŠK, 19:00)
FC Petržalka – MŠK Žilina B (10:30)

MFK Ružomberok – MŠK Žilina (Ružomberok, 18:00) | RTVS
MŠK Žilina B – Slavoj Trebišov (Štadión MŠK, 10:30) | MŠKŽilinaTV

ŠK Odeva Lipany – MŠK Žilina (Lipany, 17:00) | MŠKŽilinaTV
Partizán Bardejov – MŠK Žilina B (17:00)
MŠK Žilina – FC Nitra (Štadión MŠK, 19:00)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina
(Bratislava, 18:00)

FC Košice – MŠK Žilina B (Košice, 16:30)

Predbežný termín (môže sa meniť
v závislosti od postupu Slovana v UEL)

MŠK Žilina – FC Senica (Štadión MŠK, 19:00)

FORTUNA LIGA • 07
TABUĽKA PRED 2. kolom
1. Žilina
2. Dunajská Streda
3. Slovan Bratislava
4. Ružomberok
5. Senica
6. Trnava
7. Zlaté Moravce
8. Sereď
9. Trenčín
10. Nitra
11. Pohronie
12. Michalovce

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2

PROGRAM 3. kola
SOBOTA 3.8.
Senica – Slovan BA 		
Ružomberok – Pohronie
Zlaté Moravce – Michalovce
Žilina – Trenčín 		

(18:00)
(19:00)
(19:00)
(19:00)

NEDEĽA 4.8.
Trnava – Nitra 		
Sereď – Dunajská Streda

(18:00)
(19:00)

7:2
7:2
6:1
2:1
4:3
4:4
2:2
2:3
2:4
0:2
2:8
0:6

6
6
6
4
3
3
3
3
1
0
0
0
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„Riešiť iba to, čo môžem ovplyvniť,“
hovorí Miroslav Káčer
Kapitán a srdce žltozelenej zálohy, ktorý sa napriek svojmu veku blíži k dvom stovkám zápasov za MŠK.
Čomu podľa Mira Káčera vďačíme za prvých šesť bodov v tabuľke? Proti Trnave s viacerými lomcovali
emócie, „Kačka“ však svojich upokojoval. Bude to práve kapitánskou páskou? A čo jeho presné asistencie
na zásahy spoluhráčov či sólo, ktoré si pýtalo gól?

R

odák z Horného Hričova si svoju rolu lídra plní do
bodky a v úvodných zápasoch potvrdil s tímom dobrú výsledkovú fazónu z prípravy. Je práve v nej základ
vydareného vstupu do ligy? „Boli tam stretnutia
s náročnými protivníkmi, ktoré nás preverili. V lige však
prišli aj góly. Strelili sme ich doteraz viac, ako sme očakávali, za čo sme veľmi šťastní. Znova sme popracovali
na efektivite, čo sa odzrkadlilo na strelených góloch,
ktorých je už momentálne viac ako za celú prípravu.“
Počas minulého víkendu sme sa konečne predstavili doma,
navyše proti Trnave, s ktorou to je vždy vypäté a s ktorou
sa vo finále pohára Miro zranil. V nedeľu viacerých spoluhráčov krotil a držal ich v správnom nastavení. „Mužstvo
sa stále omladzuje a chalani niekedy nevedia udržať
emócie, sám som si tým prešiel. Aj z tohto pohľadu by
som mal byť lídrom, usmerniť ich, aby sa sústredili na
futbal a nie na bočné vplyvy. Vždy treba riešiť iba to,
čo môžeme ovplyvniť. Aj ja som mal obdobie, keď som
veľa „pindal“, v tomto smere som sa rovnako posunul,“
zhodnotil sebakriticky emočnú stránku 23-ročný záložník,
ktorý si premiérový domáci zápas užil. „Samozrejme, dali
sme štyri pekné góly, mohlo ich byť ešte viac. Tým, že
sa vyhralo a bola aj pekná návšteva, máme dobrý pocit.
Zápas teda splnil všetko, čo sme chceli. Určite je však
stále na čom pracovať.“
Základná zostava sa v úvodných dvoch ligových meraniach nemenila, dnes však kvôli zraneniu dôjde s určitosťou

k zmene. „Každý jeden chalan si splnil úlohy, asi aj preto
tréner dôveroval rovnakým hráčom. Fazla nám bude
chýbať, ale máme ďalších, ktorí sú nachystaní. Každý
je nahraditeľný, odlišný, každý prinesie niečo svoje. Dôležité je, aby sme aj na takéto nečakané straty vedeli
reagovať a hrali stále svoju hru.“
Miro zatiaľ zásobuje svojich spoluhráčov gólovými asistenciami. Vyplýva to z kapitánskej pásky, ktorú zdedil po
Mišovi Škvarkovi, ktorý bol známy finálnymi prihrávkami?
„Som rád, že aspoň takto môžem pomôcť chalanom.
Dôležitý je zatiaľ ukazovateľ výhier. Škvaro mal veľmi
dobré ofenzívne veci, vedel pripraviť loptu, streliť gól.

MIROSLAV KÁČER #66
Slovensko • 2. 2. 1996 • Výška: 170 cm • Váha: 77 kg • Post: Záložník
Kariéra: MŠK Žilina 2012 –
Celková bilancia v žltozelenom: 189 zápasov | 33 gólov | 17 asistencií
Aktuálna ligová sezóna: 2 zápasy | 180 minút | 0 gólov | 2 asistencie
Úspešnosť súbojov: 50 %; Úspešnosť prihrávok: 85%
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V tomto sa ho budem snažiť napodobniť. Hlavne chcem
byť prospešný pre tím.“ A čo sólo z druhého polčasu proti
Trnave, ktorému chýbala už iba trepotajúca sa lopta v sieti?
„Škoda, bol som blízko gólu, ale v poslednej chvíli mi odskočila lopta, tak som to už nezvládol lepšie zakončiť.“
Počas týždňa do kabíny pribudli nové, resp. staronové
tváre. Proti mužstvu spod hradu Matúša Čáka nastúpil Miro
dokopy v trinástich zápasoch. „Či už hrá Trenčín o titul
alebo o nižšie priečky, vždy sa išlo na doraz. Stále sa
proti ním hrá vyrovnaný, otvorený futbal s množstvom
gólov na oboch stranách. Preto to určite nie je tím,
ktorý by sme podcenili na základe minuloročného
umiestnenia. Určite to bude ťažký zápas, no verím, že
ho zvládneme.“ Žltozelení fanúšikovia by boli určite veľmi
radi. „Už za Trnavu sa im chcem poďakovať, celý zápas
nás hnali dopredu a bolo ich fakt počuť. Oni nás potešili
a veríme, že aj my ich našou hrou. Vždy sa hrá lepšie,
keď to hučí.“ Čo dnes poteší Kačku po deväťdesiatich
minútach? „Jednoznačne tri body, ktoré by rozburácali
tribúny. Z individuálneho pohľadu by bola asistencia či
gól spolu s výhrou tou ideálnou kombináciou,“ želá si
jeden z najskúsenejších hráčov kabíny. •

ANIMAČNÝ TÍM DETSKÉHO SVETA
ZABEZPEČUJE PROGRAM V NAŠOM
RODINNOM SEKTORE
Ak pripravujete oslavu, svadbu či firemnú akciu,
využite ponuku a pripravte deťom výnimočný
program.
Program pre najmenšie deti:
»rodiny
»firmy
»detské diskotéky
»športové programy.

DETSKÝ SVET OC MIRAGE
Mgr. Eva Mihaličková
0911 390 064
detskysvet@mirageshopping.sk

10 • MINTAL CUP

Zajtra vrcholí 14. ročník MINTAL CUPU
víťaz – česká Slavia Praha, ktorej konkurujú domáci šošoni
a štvorica zahraničných mužstiev - Viktoria Plzeň, NK Domžale, Korona Kielce a Dynamo Brest. Zajtra je po finálovom zápase na programe slávnostné vyhlásenie výsledkov, spoznáme
pri ňom už 14. víťaza Mintal Cupu. •

Nedeľa 4. augusta
Počas tohto víkendu hostí Žilina už tradičný medzinárodný mládežnícky turnaj pre kategóriu U17,
ktorý sa každoročne koná pred začiatkom mládežníckej sezóny. O pohár Marka Mintála bojuje
okrem domácich šošonov ďalších päť zahraničných družstiev.

A

j v tomto ročníku je turnaj rozložený do troch dní.
Včera a dnes sa hrali súboje v skupinách a zajtrajšok
prinesie vyvrcholenie, a to súboje o konečné umiestnenie. Prvenstvo na turnaji obhajuje minuloročný

• SÚBOJ O 5. MIESTO
A3 - B3 (Závodie, 9:00)
• SÚBOJ O 3. MIESTO
A2 - B2 (Štadión MŠK Žilina, 9:00)
• FINÁLE
A1 - B1 (Štadión MŠK Žilina, 11:00)

Naskenuj si QR Kód v mobile A ZISTI, kto si zajtra
zahrá vo finále.
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www.k
w
www.kia.sk

ROČNÁ ZÁRUKA
ROČNÁ ZÁRUKA
ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA LGI T
AY
R A N C I A K VA L I T Y

G A R A N C I A K VA L I T Y

Originálny…
Originálny…
Originálny…

znamená
znamená
ísťísť
vlastnou
vlastnou
cestou.
cestou.
znamená
ísť vlastnou
cestou.

Nová Kia
Nová
ProCeed.
Kia ProCeed.
Originálny
Originálny
ťah. ťah.
Nová Kia ProCeed.
ťah.
Úplne Originálny
nová
Úplne
Kia nová
ProCeed
Kia
ProCeed
s originálnou
s originálnou
dizajnovou
dizajnovou
koncepciou,
koncepciou,
ktorá je odvážna
ktorá je odvážna
a sebavedomá
a sebavedomá
zároveň, zároveň,
určuje svoje
určuje
vlastné
svojepravidlá.
vlastné pravidlá.
Inovatívny
Inovatívny
tvar karosérie
tvar karosérie
Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna
s dynamicky
s dynamicky
sa zvažujúcimi
sa zvažujúcimi
líniami v líniami
sebe kombinuje
v sebe kombinuje
silu a vzrušujúci
silu a vzrušujúci
pocit zo športového
pocit zo športového
a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny tvar karosérie
kupé so všestrannosťou
kupé so všestrannosťou
a priestorom
a priestorom
rodinného
rodinného
kombi. Prémiové
kombi. Prémiové
prvky výbavy
prvkyavýbavy
vyspeléa vyspelé
s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového
bezpečnostné
bezpečnostné
systémysystémy
robia z modelov
robia z modelov
novej generácie
novej generácie
Kia Ceed Kia
dokonalú
Ceed dokonalú
kombináciu,
kombináciu,
kupé so všestrannosťou a priestorom rodinného kombi. Prémiové prvky výbavy a vyspelé
vďaka ktorej
vďaka
saktorej
stali finalistom
sa stali finalistom
európskejeurópskej
a aj národnej
a aj národnej
súťaže Auto
súťaže
rokaAuto
2019.
roka 2019.
bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu,
vďaka ktorej sa stali finalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.

Názov Názov
dílerstva
dílerstva

Ulica a číslo
Ulica
• PSČ
a číslo
Mesto
• PSČ
• Tel.:
Mesto
+421
• Tel.:
XX XXX
+421XXXX
XX XXX XXXX
email • www.xy.sk
email • www.xy.sk
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
Kombinovaná
Kombinovaná
spotreba paliva
spotreba
4,3-6,8
paliva
l/100
4,3-6,8
km, emisie
l/100 CO
km,
: emisie
111 -155
COg/km.
: 111 -155
*Záruka
g/km.
7 rokov/150
*Záruka 7000
rokov/150
km. Obrázok
000 km.
je ilustračný.
Obrázok je ilustračný.
email • www.xy.sk
2
2

Názov dílerstva

Kombinovaná spotreba paliva 4,3-6,8 l/100 km, emisie CO2: 111 -155 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL

