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02 • DNEŠNÝ ZÁPAS
SOBOTA
17. 8. 19:00
5. kolo
ROZHODCA: 		
1. ASISTENT ROZHODCU:
2. ASISTENT ROZHODCU:
NÁHRADNÝ ROZHODCA:
DELEGÁT STRETNUTIA:
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

ŠTADIÓN
MŠK ŽILINA

Peter Kráľovič
Ján Pozor
Martin Borsányi
Adam Somoláni
Jaroslav Švarc
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 20 r.

28
BENSON
ANANG
GHA 19 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 20 r.

25
FILIP
KAŠA
CZE 25 r.

14
JAKUB
KIWIOR
PLK 19 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.

17
JAKUB
PAUR
SVK 27 r.

32
RÓBERT
BOŽENÍK
SVK 19 r.

10
FILIP
BALAJ
SVK 22 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 20 r.

8
LUKÁŠ
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

24
MICHAL
TOMIČ
SVK 20 r.

04 • PREDSTAVUJEME SÚPERA

FK NITRA
Rok založenia: 1909•Klubové farby: biela, modrá•Minulá sezóna: 9. miesto
Sídlo: Štadión pod Zoborom•Kapacita: 7 246
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 2:1 (d), 2:0 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – NITRA 60 34 9 17 98:59

P

o ligovom zápase v Ružomberku a úspešnom utorkovom vstupe do Slovenského pohára v Lipanoch pokračujeme v „anglickom“ týždni domácim duelom proti
Nitre. Aj naďalej si chceme udržať našu stopercentnú
bilanciu a neporaziteľnosť proti súperovi, ktorý naopak zažíva
nie najvydarenejší štart do ligy.
Nitrania sú ďalším tímom, ktorí pred aktuálnou sezónou
omladili svoj káder a šanca i zodpovednosť je na pleciach mladých hráčov. Rovnako došlo aj k zmenám v realizačnom tíme
a na trénerskej stoličke, na ktorú zasadol od novej sezóny už
bývalý športový riaditeľ klubu Marián Süttö. Ten sa musel vysporiadať s odchodom až jedenástich hráčov, najvýraznejšími
stratami sú mená ako Tomáš Kóňa, Macdonald Niba, Ján Chovanec, Jaroslav Machovec či najlepší strelec uplynulého ročníka Tomáš Vestenický. Posily smerom do kabíny chodili, resp.
chodia postupne počas rozbiehajúcej sa sezóny. Brankársky
post vystužila Nitra príchodom skúseného Martina Kuciaka zo
Slavie Praha, zo Senice prišiel pod Zobor obranca Oliver Podhorin, z Podbrezovej zas Daniel Magda. Kapitánsku pásku nosí
skúsený Pavol Farkaš, ktorý patrí ku kľúčovým hráčom súpera.
Nevydarený vstup do ligy začal pre Nitranov prehrou v Ružomberku 0:1, góly sa nepodarilo strelcom spod Zobora streliť
ani doma Zlatým Moravciam, ktorým podľahli zhodne jediným
gólom 0:1 a ani v Trnave, kde nestačili na domácich. (0:2) Na
zlý štart reagovalo vedenie Nitry posilou do stredovej formácie počas minulého týždňa. Súpera posilnil 24-ročný Michal

Faško, ktorý predtým pôsobil vo švajčiarskom Grasshoppers,
Karvinej, ale slovenským fanúšikom je známy najmä z predošlého pôsobenia v Banskej Bystrici a Ružomberku. Nie tak medializovaný bol minulotýždňový príchod krídelníka Samuela
Šefčíka, ktorý prišiel pod Zobor z druholigovej Jihlavy.
Aj vďaka nemu sa Nitra počas uplynulého víkendu v derby
proti Seredi konečne dočkala prvých gólov v aktuálnom ročníku, ktoré znamenali aj prvé body do tabuľky. Rovnako ako
my v Ružomberku už viedla 3:0, a hoci sa musela strachovať
o výsledok, výhru 3:2 napokon ubránila. Nitra počas týždňa
vstúpila aj do Slovnaft Cupu, v 2. kole si poradila jednoznačne
s piatoligovým Veľkým Lapášom 7:2.
S Nitrou sme v predošlej sezóne zažili dva vyrovnané zápasy, pričom oba dopadli úspešnejšie pre našich chalanov.
Protivníka spod Zobora privítame na našom štadióne po vyše
roku a my opäť veríme, že na konci si budeme môcť spoločne
zaskandovať víťazný pokrik.
Znova však k trom bodom povedie iba poctivý výkon šošonov na ihrisku, ku ktorému im môžeme spoločne dopomôcť
hlasitým povzbudzovaním. •

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!

22 MATÚŠ KUNÍK SVK
13 DANIEL MAGDA SVK
20 OLIVER PODHORIN SVK
Brankári
23 MARTIN KUCIAK SVK
1 DÁVID ŠÍPOŠ SVK
Obrancovia
27 MAREK DUBEŇ SVK
15 ONDREJ ELEXA SVK
11 LUKÁŠ FABIŠ SVK
26 PAVOL FARKAŠ SVK

Stredopoliari
10 FREDERIK BILOVSKÝ SVK
16 MARIÁN CHOBOT SVK
9 MAREK FÁBRY SVK
61 MIDAT GALBAJEV KAZ
8 MICHAL FAŠKO SVK
25 NIKOLA GATARIČ CRO
17 VIKTOR REMEŇ SVK
14 MILOŠ ŠIMONČIČ SVK

98 ŠIMON ŠTEFANEC SVK
97 PATRIK ŠURNOVSKÝ SVK
7 JAKUB TANCÍK SVK
19 ONDREJ VRÁBEL SVK
21 SAMUEL ŠEFČÍK SVK
Útočníci
PATRIK DANEK SVK
12 DOMINIK GULÁŠ SVK
77 MILAN RISTOVSKI MKD
Hlavný tréner
MARIÁN SÜTTÖ
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POHĽAD TRÉNERA:
„Ešte nie sme na vrchole svojej
výkonnosti, čo je pozitívne.“
Náročný, anglický týždeň zakončia dnes zverenci trénera Jaroslava Kentoša súbojom proti Nitre. Hoci sme na víťaznej vlne, tréner považuje všetky doterajšie zápasy za náročné
a špecifické. Čo mu ukázali? Ako vníma historický fakt, že naposledy sme mali takýto vstup do sezóny v ročníku 2008/2009? Čo bude hlavnou zložkou dnešného predzápasového
príhovoru trénera hráčom v šatni?
Pán tréner, hoci je naša bilancia v rozbiehajúcej sa sezóne
impozantná, ani jeden zápas nebol relatívne jednoduchý?
„Výsledky sú síce priaznivé, no my sa musíme z prvých štyroch
zápasoch poučiť. Bolo tam veľa dobrých úsekov, no aj veľa
nedostatkov, ktoré musíme odstraňovať. Boli to poučné duely
s náročnými súpermi, veľa nám ukázali a aj hráči sa na začiatok
ročníka dobre otestovali.“
Na druhej strane je fajn, že napriek víťaznej šnúre neprišiel
žiaden triumf zdarma a za každý sme museli náležite bojovať.
„Každý duel bol niečím špecifický. Ľahšie sa však odstraňujú
chyby, keď sa darí. Výhry sú pozitívne, ale zaväzujú nás. Vytvorili sme si dobrú pozíciu, no musíme ostať pozorní a pracovať
s detailmi. Stále máme čo zlepšovať, nie sme na strope svoje
výkonnosti, čo je pozitívne.“
Ako vnímate fakt, že takýto štart do ligy sme mali naposledy 11 rokov dozadu?
„Je to pre mňa iba historická štatistika, ukazovateľ. Nedávam
tomu veľkú vážnosť. Som rád za tím, ktorý dokázal svoju silu, ale
pre mňa je to len číslo.“
Náročný týždeň zakončíme dnes, je káder dostatočne
široký aj na tak „nabitý“ program, aký sme mali v týchto
dňoch?
„Už pred sezónou, keď sa tvorili kádre, sme mysleli aj na takéto
situácie. Preto je aj káder „B“-tímu širší než vlani. Otázku kvality
ukážu až samotné zápasy, je to na hráčoch. Dôležitým bodom
našej filozofie je však už spomínaná hráčska vyťaženosť. Hráč
sa nemôže zlepšovať, keď nehrá. Chalani sú maximálne vyťažení, čo je fajn.“
Dnes s určitosťou bude chýbať v defenzíve Filip Kaša, kto
ho nahradí? Premiéru v Ružomberku má za sebou Jakub
Kiwior, do zostavy sa po zranení vrátil aj Ivan Diaz.

„Na stopérskom poste máme viaceré dobré alternatívy. Kubo
Kiwior zvýšil konkurenciu, bolo na ňom v premiére vidieť miernu
nervozitu. Za takéhoto stavu navyše nebolo jednoduché naskočiť do stretnutia. Prežil si to na vlastnej koži, som rád, že to má
za sebou. Ivan pomohol stredovej formácii, svoj výkon mohol
vyšperkovať gólom. Ivan nemal dlhé a komplikované zranenie,
aby ho vážnejšie obmedzilo v rýchlom návrate.“
Nitra bodovala prvýkrát až v uplynulom víkende. Z tohto
pohľadu sa môže javiť ako relatívne jednoduchší súper.
Slová ako podcenenie asi nebudú chýbať na vašom predzápasovom príhovore?
„Tréneri často prízvukujú hráčom, aby nepodcenili súpera. Podvedomie však funguje u každého. My sa preto snažíme upriamiť
pozornosť hráčov na rozdielne veci – kvalitu našej hry, zlepšenie rôznych detailov a situácií. Keď budú myslieť na parametre
našej hry, podcenenie súpera pôjde do úzadia. To bude pred
dneškom veľmi dôležité.“
S Nitrou sme sa stretli v minulej sezóne dvakrát, v oboch
prípadoch sme zvíťazili. Je teda Nitra obľúbeným súperom?
„V minulej sezóne mala Nitra rozdielny káder. Teraz sú tam noví
hráči, nový tréner. Pred výhrou z uplynulého týždňa proti Seredi
sa ešte Nitrania posilnili. Rešpektujeme ich silu, nepozeráme sa
však na tabuľku. Chceme skvalitniť našu hru, naše výkony.“
Žltozelení fanúšikovia boli naším hnacím motorom v Ružomberku, aj predtým doma vytvorili tradične dobrú kulisu. Sú vaším dvanástym hráčom?
„Verím, že aj dnes nás svojimi hlasivkami poženú vpred, určite
sú naším dvanástym hráčom. Cítime ich, pre nás všetkých to
je pozitívna odozva. Medzi nami a fanúšikmi je aktuálne dobrá
chémia. Veríme, že to bude pokračovať aj po dnešku znova aj
s víťazným pokrikom.“ •

06 • ROZHOVOR

„Ak vieš hrať futbal, vek je iba
číslo,“ myslí si Ján Bernát
Do ligového ročníka vtrhol ako víchor. Nielen tým, že ešte nechýbal v ligovom zápase, ale najmä trojicou
gólov si Jána Bernáta všimol pozornejšie každý fanúšik MŠK. Cíti sa už rodený Prešovčan ako pravý šošon?
Kde berie futbalovú drzosť a sebavedomie? Prečo je jeho vzorom Ronaldo a nie Messi, ktorý sa mu štýlom
hry, driblingom či rýchlosťou oveľa viac podobá?
Tri gólové zásahy nevyniesli tínedžera zo stredu poľa iba
na vrchol nášho tímu, ale aj k najlepším strelcom celej ligy.
Čím to je, že si vtrhol do ligy takýmto spôsobom?
„Hneď prvý zápas som vnímal ako šancu, že mi tréner veril. Prvý
gól mi, pochopiteľne, vlial sebavedomie. Zisťoval som a stále
zisťujem, že v lige sa pri kvalitných spoluhráčoch dá v pohode
hrať. Je to fyzickejšie, no každým ďalším zápasom sa tomu vyrovnávam.“
Podobný, raketový štart zaznamenal v minulom roku Robo
Boženík, Braňo Sluka a ďalší. Inšpiroval si sa nimi?
„Samozrejme, sledoval som ich pozorne už minulý rok a fandil
som im. Teraz sa darí mne, za čo som rád. Verím, že to bude
pokračovať v podobných koľajach, ako išli oni minulú sezónu.“
Kde vidíš príčiny takého štartu? Hľadať ich v letnej príprave?
„Určite aj to, no ide už aj o prácu trénerov v B-tíme, ktorí nás
systematicky pripravovali. V Žiline všetci trénujú rovnako a o to
ľahšie sa naskakovalo do prvého mužstva aj mne.“
Do Žiliny si prišiel z Prešova do U16. Ako si vnímal pred svojím príchodom pod Dubeň futbalovú značku MŠK?
„Na ľudí v Prešove nemôžem povedať nič zlé, ale v Žiline sa pracuje na úplne inej úrovni. Videl som, akí hráči z akadémie vyšli,
to ma najviac motivovalo. Vnímal som to teda ako veľkú šancu.
Musel som sa naučiť v tom veku viaceré veci robiť sám, čo bolo
asi najťažšie. Zvykol som si však a som za to veľmi rád.“

V čom je teda MŠK Žilina iná oproti ostatným tímom na
Slovensku?
„Šošoni nepozerajú v mládežníckych kategóriách primárne na
výsledky. Vo viacerých kluboch hodnotia tréneri iba konečný
výsledok, nie herný prejav. Tu sa dbá na rozvoj hráča, často sa
s nami tréneri rozprávali, vysvetľujú princípové veci, čo nám
pomáha a posúva nás to. Celkové vnímanie futbalu tu je dynamické, na úrovni zahraničia. To mi otvorilo oči.“
Keď hovoríš o dynamickosti, tá ti musí vyhovovať.
„Tú mám naozaj veľmi rád, pretože nie som typ hráča, ktorý by
stál iba na svojej pozícii. Radšej som v pohybe, v nábehoch. To
ma baví.“
Mentormi pri tvojom pobyte na Akadémii MŠK Žilina boli
hráči ako Dávid Hancko či Rastislav Vaclavík. Čo ti dalo toto
obdobie?
„Pamätám si, keď mal Hanco už druhýkrát zlomenú nohu. Veľmi
ho to trápilo, no pri každom rozhovore s ním mal pozitívne myšlienky. Teraz je vo Fiorentine, Sparte Prahe, takže som si z toho
veľa zobral. Nikdy sa netreba vzdávať. S Rasťom Václavíkom
sme pravidelne v kontakte, často analyzujeme futbalové zápasy, máme podobný pohľad na futbal. Obaja sú mojimi vzormi.“
Si v Žiline tri roky. Môžeš už o sebe vyhlásiť, že si šošon?
„Myslím, že áno. Zabýval som sa tu a vnímam to tak, že už som
šošonom.“

JÁN BERNÁT #21
Slovensko • 10. 1. 2001 • Výška: 180 cm • Váha: 70 kg • Post: Záložník
Kariéra: MŠK Žilina 2018 –
Celková bilancia v žltozelenom: 11 zápasov• 3 góly• 1 asistencia
Aktuálna ligová sezóna: 4 zápasy• 252 minút• 3 góly• 1 asistencia
Úspešnosť súbojov: 26 %; Úspešnosť prihrávok: 74 %
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TABUĽKA PRED 5. kolom
1. Slovan Bratislava
2. Žilina
3. Trnava
4. Dunajská Streda
5. Sereď
6. Zlaté Moravce
7. Ružomberok
8. Trenčín
9. Pohronie
10. Nitra
11. Michalovce
12. Senica
Pred sezónou odišiel zo stredovej formácie Michal Škvarka,
práve ty si zaujal jeho miesto. Budeš „novým Škvarkom“?
„Škvaro bol výborný hráč, líder, urobil veľmi veľa pre Žilinu. Jeho
zastúpiť bude veľmi ťažké, no sústredím sa iba na seba, na svoj
výkon a riešim iba to.“
Si typ hráča, čo spätne sleduje svoje góly? Ako si videl svoje doterajšie tri?
„Áno, jasné, pozerám si ich. Najľahší bol ten posledný v Ružomberku, kde mi to tam Besir pripravil a ja som tam len vletel.
Najťažší určite v Michalovciach, kde som to trafil naozaj super.“
Pri tvojom štýle hry ti pomáha aj správna drzosť, šikovnosť. Kde berieš potrebné sebavedomie?
„Hlavne, keď vidím, v akom mladom veku sa dokážu hráči presadzovať vo veľkých európskych ligách a nemajú s tým problém, prečo nie? Ak vieš hrať futbal, vek je iba číslo. Je to o hlave,
o sebavedomí. Keď hráč verí v svoje schopnosti, môže sa mu to
podariť vo svojom veku.“
Tvojím vzorom je Cristiano Ronaldo, hoci viacerými futbalovými vecami pripomínaš Lionela Messiho. Prečo u teba
víťazí Portugalčan?
„Štýlom hry sa Ronaldovi vôbec nepodobám. Pre mňa je však
vzorom kvôli jeho každodennej tvrdej práci, ktorá mu priniesla
výsledky. Vnímam ho ako stroj, ktorý sa nikdy nezastaví, a to mi
na ňom imponuje najviac.“
Dnes nás čaká piaty ligový zápas, všetci chceme piatu výhru. Ako to zrealizovať proti Nitre?
„Bude to odlišný súper, než sme absolvovali doteraz. Žiadna
výhra nebola jednoduchá, v každom sme to zlomili na svoju
stranu a niekedy sme aj srdcom dotiahli duel do víťazného konca. Nitra bude pravdepodobne viac vyčkávať vzadu a budeme
musieť otvárať ich obranu. Určite to bude náročné. Nemôžeme
si povedať - už sme zvládli štyri duely, tak môžeme niečo vypustiť. Znova chceme doma zvíťaziť.“
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PROGRAM 5. kola
SOBOTA 17. 8.
Trnava – Trenčín (18:00)
Senica – Ružomberok (19:00)
Sereď – Slovan BA (19:00)
Zlaté Moravce – Pohronie (19:00)
Žilina – Nitra (19:00)
NEDEĽA 18. 8.
Dunajská Streda – Michalovce (18:00)

0
0
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3

13:1 12
12:5 12
8:6 7
9:7 6
7:7 6
3:6 6
4:5 4
5:7 4
5:10 4
3:6 3
3:7 3
4:9 3

08 • ROZBOR HRÁČA

Róbert Boženík #32
Prihrávky: 76% úspešnosť (80% priemer v sezóne)
Prihrávanie:
Holec		
Sluka		
Králik		
Kaša		
Tomič		
Pečovský		
Demiri		
Bernát		
Káčer		
Jánošík		
Minárik		
Diaz		
Kiwior		

0» (dal)
2
1
1
3
1
2
2
1
-

»0 (prijal)
12
6
1
3
4
4
1
5
1
-

SÚČET		

13

36

SÚBOJE: 32 (53% úspešnosť, priemer v sezóne 40%)
Obranné: 4/0 vyhraných
Útočné: 28/17 vyhraných
Vzdušné: 11/4 vyhrané
Celkovo odbehané: 10 161 m (107 m/min)
Najvyššia rýchlosť: 28,86 km/h
Priemerná tepová frekvencia: 158 tepov za minútu

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
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Dnes začína sezóna našim dorastencom
Počas tohto víkendu odštartoval súťažný ročník 2019/2020 aj Akadémii MŠK Žilina. Konkrétne naši
dorastenci dnes začali novú sezónu zápasmi proti Michalovciach.

F

ilozofia našich mládežníckych celkov je daná. Posun
a napredovanie jednotlivých hráčov Akadémie MŠK
Žilina je každoročným cieľom šošonov v mládeži. Ako
však vidia novú sezónu tréneri?
Našich starších dorastencov (U19) opäť vedie v tomto
ročníku tréner Norbert Guľa.
„Príprava bola dlhá, no kvalitná. Zúčastnili sme sa
turnaja v Plzni, kde nás preverili zvuční súperi. Znova
to bude náročná sezóna, v kádri máme veľa mladších
hráčov (ročník narodenia 2002), ale verím, že sa chytia šance. Znova od nich budeme vyžadovať náročnosť
na tréningoch i v zápasoch. Verím, že prechod zvládnu,
znova sa priblížia k seniorskému futbalu a s tým prídu
aj dobré výsledky v lige.“
Mladší dorastenci z U17 už tri roky po sebe kraľujú I. lige
mladšieho dorastu. Napodobnia triumf aj po štvrtýkrát
v rade? Rozbiehajúcu sa sezónu približuje tréner Slavomír
Konečný.
„Veľmi sa tešíme na súťažné zápasy. Príprava bola
kvalitná, hrali sme proti silným tímom, ktoré nás pre-

verili. Verím preto, že súťaž odštartujeme úspešne.
Vstupujeme do nej s pokorou, odhodlaním a vnútorne
sebavedomí.“
Aj naša U16 sa tešila z výhry v predošlom ročníku I. ligy
mladšieho dorastu. Ako vídí začínajúci sa ročník tréner Ivan
Belák?
„Tak ako po minulé sezóny, tak aj v tejto je prioritným
cieľom pretváranie hráčov zo žiackeho futbalu postupne na dospelý futbal. Máme jeden rok na to, aby sme
hráčov z U15, doplnených o nových chalanov, zapracovávali do systému a princípov už spomínaného seniorského futbalu aj s jeho prvkami. Čaká nás tvrdá práca
v tréningovom procese a v zápasoch zas porovnávanie,
ako napredujeme.“ •

Naskenuj si QR Kód v mobile A ZISTI, ako dnes hrali
mladí šošoni.

www.kia.sk

Zažite leto plné zážitkov
s INZERCIA
SUV modelmi Kia.
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Žilinský večerník

www.kia.sk

3 000 €

S LETNÝMROČNÁ ZÁRUKA
EXTRA BONUSOM
UŠETRÍTE AŽ DO

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

Originálny…

znamená ísť vlastnou cestou.

SORENTO

SPORTAGE

NIRO

STONIC

Neodolateľná rodina SUV modelov Kia
Nasadnite do SUV modelov Kia a zažite leto plné nových príbehov. Vyberte si
štýlový mestský crossover Kia Stonic, slovenský bestseller Kia Sportage,
hybridnú Kia Niro
alebo
luxusnú
Kia Sorento.
Vďaka
Nová
Kia
ProCeed.
Originálny
ťah.mimoriadnym letným
bonusom teraz Úplne
ušetríte
až do 3000 €. Užite si jazdu cestou-necestou
nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna
sebavedomá
zároveň, 7-ročnou
určuje svoje vlastné
pravidlá.
Inovatívny tvar karosérie
v štýlových SUVa Kia
s jedinečnou
zárukou
a financovaním
s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového
bez navýšenia. Neváhajte,
táto výnimočná
ponuka
limitovaná.
kupé so všestrannosťou
a priestoromletná
rodinného
kombi.je
Prémiové
prvky výbavy a vyspelé
bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu,
vďaka ktorej sa stali finalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.

ROČNÁ ZÁRUKA

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

Názov dílerstva

Ulica a číslo • PSČ Mesto
• Tel.:
+421 XX XXX XXXX
Názov
dílerstva
email • www.xy.sk Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email • www.xy.sk

Kombinovaná
paliva
4,3-6,8
l/100 km,
emisie CO
: 111 -155 g/km.
*Záruka
7 rokov/150
km. Obrázok je ilustračný.
Kombinovaná spotreba paliva 3,8 -9,0 l/100 km,
emisie COspotreba
: 88-204
g/km
/ WLTP.
*Záruka
7 2rokov/150
000
km. Obrázok
je000
ilustračný.
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JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL

