FORTUNA LIGA 2019/2020• SOBOTA • 19. 10. 17:00 • 12. kolo • ŠTADIÓN MŠK ŽILINA

mskzilina.sk

02 • DNEŠNÝ ZÁPAS
SOBOTA
19. 10. 17:00
12. kolo

KÁDER MŠK ŽILINA • 03
ŠTADIÓN
MŠK ŽILINA

A–TÍM
MŠK ŽILINA

20
BESIR
DEMIRI
MKD 25 r.

3
MARTIN
KRÁLIK
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15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 21 r.

HLAVNÝ
TRÉNER
JAROSLAV
KENTOŠ

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 20 r.

23
JÁN
MINÁRIK
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5
ADAM
KOPAS
SVK 20 r.

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
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28
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1
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30
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HOLEC
SVK 25 r.

32
RÓBERT
BOŽENÍK
SVK 19 r.
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FILIP
BALAJ
SVK 22 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 20 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 20 r.

8
LUKÁŠ
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

24
MICHAL
TOMIČ
SVK 20 r.
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Martin Borsányi
Patrik Kmec
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MFK Zemplín Michalovce
Rok založenia: 2005•Klubové farby: modrá, žltá•Minulá sezóna: 5. miesto
Sídlo: Mestský futbalový štadión Michalovce•Kapacita: 4 400
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 1:0 (v), 2:2 (d), 4:0 (d), 1:1 (d), 2:0 (v), 1:2 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – MICHALOVCE 15 9 2 4 30:14

O

któbrová reprezentačná prestávka nám „presekla“ polovicu základnej časti Fortuna ligy. Jej odvetnú časť štartujeme s tímom, s ktorým sme sa počas minulej sezóny
stretávali najčastejšie, a to až šesťkrát. S Michalovcami
sme odštartovali aj tento ročník a najmä vďaka ideálnemu prvému polčasu, kedy sme si vytvorili bezpečný trojgólový náskok,
sme doniesli z východu prvé tri body do tabuľky.
V našom vzájomnom dueli však ukázali hlavne po zmene
strán svoju kvalitu aj Michalovčania, no aj so šťastím sme pokusy
domácich ustáli. Na lavičke MFK už štvrtý rok sedí Anton Šoltis,
ktorý sa aj počas tohto leta musel vysporiadať s väčším prievanom v kádri, keď sa viacero hráčov Zemplína vrátilo z hosťovania do svojich materských klubov. Aj preto spomínal na tlačovej
konferencii po našom vzájomnom zápase 1. kola úzky káder, ktorý
mohol za pomalší rozbeh východniarov. Tí boli po prvých troch
kolách poslední bez bodu, no aktuálne už Zemplínčania atakujú
prvú šestku, v ktorej nechýbali počas predošlej sezóny.
Aktuálnu reprezentačnú prestávku si spestrili šoltisovci prípravným súbojom proti maďarskému prvoligistovi z Diósgyöru,
v ktorom remizovali 1:1. Aj v tomto dueli dostali priestor viaceré
nové mená, ktoré sa etablujú na východe republiky. Od nášho
júlového vzájomného stretnutia pribudlo do kádra MFK až jedenásť mien, najmä legionárov – grécky stredopoliar Dimitrios Popovits, ktorý prišiel z nemeckej III. ligy, odchovanec španielskeho
Villarealu Pedrito Martinez, ktorý si so svojím tímom zahral aj Európsku ligu. Obranu vystužil ukrajinský stopér Vadim Červak a turecký ľavý obranca Emir Bekir. V útoku sa posilnili Michalovčania

Brankári
31 ROSTYSLAV DEHTIAR UKR
30 TOMÁŠ DRÁB SVK
22 MATÚŠ KIRA SVK
Obrancovia
61 EMRE BEKIR TUR
21 JOSE CARRILLO ESP
4 VADYM ČERVAK UKR
33 MARTIN KOLESÁR SVK

o Brazílčana Gabriela Palmyere Bezzeru a nigerského zakončovateľa Sidibe Modiboa, ktorý je aktuálne so štyrmi gólmi najlepším
strelcom Michaloviec. Medzitým do kádra MFK pribudol aj ďalší
Grék Kyriakos Savvidis z najvyššej gréckej ligy, zo Španielska zas
prišiel na stopérsky post Ian Soler a z talianskych nižších súťaží
Slovinec Til Mavretić. Poslednými posilami sú aj pre našich fanúšikov známejší Milan Kvocera z Trenčína a Ghančan Emmanuel
Mensah, ktorý už na Zemplíne pôsobil v rokoch 2015 a 2016.
Šošonov tak dnes čaká prakticky úplne rozdielny súper než
v prvom kole. V predošlom ročníku sme proti sebe bojovali aj
v semifinále pohára. Túto sezónu sa Michalovce postarali v Slovnaft Cupe o nepríjemné prekvapenie, keď vypadli už v 3. kole proti
štvrtoligistovi zo Slávie TU Košice.
Na Zemplíne zarezonovala počas úvodných jedenástich kôl aj
ďalšia nepríjemná správa o zranení Mateja Trusu po nešetrnom
zákroku súpera. Mladý útočník bude chýbať svojmu mužstvu
približne rok. Aj touto cestou mu želáme čo najskoršie uzdravenie.
Všetci žltozelení veríme, že tak ako sme naštartovali ročník,
tak vstúpime aj do jeho odvetnej časti víťaznou nohou. Po reprezentačnej prestávke sme všetci hladní po futbale, po dobrom
výkone, po výhre. Spoločným povzbudzovaním to dnes pôjde určite jednoduchšie, aj preto potrebujeme vaše hlasivky z tribún. •

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!

79 TIL MAVRETIČ SLO
46 DENIS PETRO SVK
44 LLAZAROS ROTA ALB
23 IAN SOLER PINO ESP
42 DÁVID ŠPAK SVK
26 MATÚŠ VOJTKO SVK
Stredopoliari
18 ROMAN BEGALA SVK
16 MATÚŠ BEGALA SVK
15 STANISLAV DANKO SVK
17 CHEICK ALAN DIARRA FRA
8 JAKUB GRIČ SVK
5 HOVHANNES HARUTYUNYAN ARM
9 PETER KOLESÁR SVK

7 CHRISTOS KOUNTOURIOTIS GRE
32 PEDRITO MARTINEZ ESP
20 EMMANUEL MENSAH GHA
11 DIMITRIOS POPOVITS GRE
88 KYRIAKOS SAVVIDIS GRE
29 MATEJ TRUSA SVK
12 JOZEF-ŠIMON TURÍK SVK
10 IGOR ŽOFČÁK SVK
Útočníci
40 ARMEN HOVHANNISJAN ARM
27 MILAN KVOCERA SVK
19 SIDIBE MODIBO NER
Hlavný tréner:
Anton Šoltis

POHĽAD TRÉNERA: „Dobre sa chváli
samo, konštruktívna kritika nám
všetkým pomáha.“
Zverenci trénera Jaroslava Kentoša dnes rozbiehajú odvety 22-kolovej základnej časti.
Ako vníma šéf lavičky poriadne posilnenie súpera od prvého vzájomného duelu? Aký herný
výkon by chcel vidieť dnes a čo si myslí o zvládaní roly favorita? Aj o tom, s čím všetkým
sa musia šošoni vysporiadať pred odvetami v rozhovore s lodivodom MŠK.
V uplynulých „reprezentačných“ dňoch ste sa pripravovali na vrchol, ktorým bol druholigový duel proti Skalici.
Čo priniesla tentoraz reprezentačná prestávka?
„Bola to pre nás taká klasická repre pauza, ktorú sme si
už zaužívali - spojili sme hráčov, ktorí ostali z “A”-tímu s
hráčmi z “B”-tímu. Mali sme tam majstrovský zápas doma
so Skalicou a, samozrejme, venovali sme sa okrem iného
špeciálne kondičnej pripravenosti, takže chlapci mali špecifické zaťaženie. Plán, čo sme mali, sme naplnili.“
V stredu ste už boli kompletní aj so všetkými reprezentantmi. Žiaľ, nie úplne, keďže v repre U19 sa nepríjemne zranil Patrik Myslovič, ktorý bude chýbať dlhšie
obdobie.
„Sme z toho smutní, ale aj to je súčasťou futbalového života. Je to škoda, operáciu už má Paťo za sebou a treba
myslieť na to, aby sa čím skôr uzdravil. Verím tomu, že po
dobrej rehabilitácii bude pripravený naplno hrať.“
V predošlom rozhovore, ktorý sme priniesli na webe,
ste hovorili o hernom prejave medzi septembrovou
a októbrovou reprezentačnou prestávkou, ktorý nebol
ideálny. Ako sa tomu tentoraz vyvarovať?
„Čakajú nás znova nároční súperi, ale každopádne to ide
len cez aktivitu, cez vytváranie šancí a celkovo proaktívny
prístup, ktorý nám priniesol úspech aj predtým. Aktivita,
aktivita, aktivita - to je správne slovo, ako sa tomu vyhnúť.
A to vo všetkých jej podobách - v hre v obrane, v hre v
útoku, cez pohyb, cez taktické veci. To všetko k tomu patrí.“
S Michalovcami sme sa stretávali v minulej sezóne
jednoznačne najčastejšie. Čo očakávať od Zemplínčanov dnes?
„Poznáme sa, hrali sme proti sebe veľa spoločných zápasov. Mužstvo sa od prvého kola výrazne zmenilo. Michalovce sa doplnili o jedenástich hráčov, čo nie je bežné, ale
zvýšili kvalitu svojej hry a majú náš rešpekt.“

Zmenil sa nejako aj ich štýl hry?
„Štýl nejako nemenili, menili sa skôr hráči. Niektorí z nich
sa dostali do základnej zostavy, takže sa zvýšila konkurencia a zvýšila sa aj kvalita ich hry. Je to vidieť na ich výsledkoch a my preto musíme byť maximálne pozorní.“
V rozhovore na webe sme spomínali aj vyššie očakávania, ktoré sú na chalanov kladené aj kvôli role favorita. Ako to zvládať?
„My sa o tom bavíme pravidelne. Mentálna príprava je pre
nás nesmierne dôležitá, rovnako ako taktická alebo kondičná príprava, takže na tom pracujeme. Verím, že budeme
ešte rezistentnejší voči tlaku. Tlaku tu je a aj bude. Je to
súčasťou našej práce a my sa snažíme chlapcov pripravovať tak, aby boli odolní voči očakávaniam, vonkajšiemu
nátlaku.“
Po posledných domácich zápasoch so Sereďou a Pohroniu sa ozývali hlasy, že hoci skončili zápasy našou
výhrou, herný prejav nebol zďaleka ideálny.
„Ani ja som nebol spokojný v určitých fázach hry, nebol
som však nespokojný s celkovým výkonom. Takže budeme
znova bazírovať na tom, aby bol výkon konzistentnejší počas celých 90 minút. Chceme sa dopracovať k tomu, aby to
nebolo iba o dobrých úsekoch. Verím, že sa nám to podarí
ukázať v dnešnom zápase.“
Prvá polovica je podľa vašich slov minulosťou. Na tabuľku teda nehľadíme a začíname prakticky od nuly?
„Áno, lebo z minulosti sa žiť nedá. To, čo bolo, bolo, chlapci
urobili kus kvalitnej práce. Dobré sa chváli samo. Myslím si,
že správna, konštruktívna kritika nám pomáha všetkým - trénerom i hráčom. Všetci to vnímame triezvo. Na druhej strane,
nesmie nás to zvádzať k nejakému podceneniu, aby sme
netrénovali s potrebnou intenzitou, prístupom. A to sú všetky
detaily, na ktorých záleží. Urobíme všetko preto, aby sme dnes
zvládli duel aj výsledkovo aj výkonnostne.“ •
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„Poučiť sa dá z pochvaly
aj z kritiky,“ hovorí opora zadných
radov Martin Králik

TABUĽKA PRED 12. kolom
1. ŠK Slovan Bratislava 11
11
2. MŠK Žilina
11
3. Dunajská Streda
4. FC Spartak Trnava
11
5. Zlaté Moravce - Vráble 11
6. AS Trenčín
11
11
7. MFK Ružomberok
8. MFK Zemplín Michalovce 11
9. ŠKF Sereď
11
10. FK Senica
11
11. FK Pohronie
11
12. FC Nitra
11

Spolu s Dominikom Holecom a Besirom Demirim nechýbali na trávniku v lige ani minútu. Stopér Martin Králik šéfuje najlepšej defenzíve ligy a zároveň vie udrieť aj vpredu. Čomu vďačí za doteraz výborne rozbehnutú sezónu
a ako vníma ďalšie zaujímavé štatistiky pri svojej osobe? S odchovancom Akadémie MŠK aj o konzistentnosti
výkonov, rodičovských radách pre Mira Káčera, jeho gólovej produkcii i úspešnom bránení protiútokov.
Mates, keby ti niekto pred sezónou povedal, že budeme
mať po prvej polovici rovnako bodov ako Slovan, čo by si
si pomyslel?
„Trochu by som sa tomu čudoval, lebo pred sezónou sme to
možno neočakávali, ale sme za to radi. Jednoducho ideme od
zápasu k zápasu, snažíme sa dať do toho všetko a uvidíme, ako
to celé dopadne.“
Zároveň sme si pred odvetami asi nastavili latku vysoko,
určite zbystreli aj samotní protivníci.
„Na začiatku sezóny od nás možno aj súperi nič neočakávali
a týmito výsledkami sme im dokázali, že na to máme, že sme
dobré mužstvo. Niečo sme si nastavili a musíme v tom pokračovať.“
Mužstvo pôsobí istejšie, v tabuľke vyniká najmä číslo
inkasovaných gólov. Osem gólov za 11 zápasov je vizitka,
ktorú nemal ani Miňo Škriniar s Jožkom Piačekom či Denisom Vavrom.
„Je to práca obrany, ale je to aj zásluhou celého mužstva. Defenzívnu činnosť poctivo trénujeme a myslím si, že sa to odzrkadľuje v tom, že góly až tak nedostávame. Zároveň sme sa
naučili väčšej zodpovednosti v obrane.“
Vynikajú pritom aj tvoje výkony.
„Ja som rád, že sa mi darí. Takýto štart do sezóny som ešte asi
nemal. Hlavne nech slúži zdravie. Dúfam, že odohrám čo najviac kvalitných zápasov a stále ideme za spoločným cieľom,

a tým je zatiaľ tá prvá šestka, keďže sme ju ešte s istotou nedosiahli. Potom si to môžeme prehodnotiť.“
Čomu pripisuješ svoju pohodu na kopačkách?
„Pokoj, rodina - malý Mates nám robí radosť, možno že aj to
(smiech), a celkovo sa cítim dobre na ihrisku. Potrebujem ešte
svoje výkony vyrovnať, stabilizovať a takisto stále napredovať.“
Do „otcovskej komunity“ sa pridal Miro Káčer, stihol si mu
dať prvé rady čerstvého tata?
„Už sme sa o tom bavili aj predtým, keď boli v očakávaní, ale
ťažko sa niečo radí. Každý si ide tou svojou cestou a, samozrejme, ak bude niečo potrebovať, tak tu má ešte skúsenejších
rodičov. Malé podpichovačky však boli. Som za neho veľmi
šťastný a dúfam, že bude všetko v poriadku.“
Často si počúval kritiku na svoju osobu, teraz je to zas
chvála. Ako sa s tým vyrovnávaš?
„Pochvala sa vždy znáša, prijíma lepšie ako tá kritika. Snažím
sa si to celkovo zhodnotiť aj sám v hlave, nerobím si z toho
nejaké prehnané závery, či to je kritika alebo pochvala. Možno
aj keď niečo povie tréner alebo ľudia, ktorí sa tomu rozumejú,
spoluhráči, tak sa to snažím vyhodnotiť a vždy sa aj z pochvaly
aj z kritiky dá poučiť.“
Tvoj gólostroj sa zasekol aktuálne na čísle tri, kedy sa znova rozbehne?
„Už teraz je to moja gólovo najúspešnejšia sezóna (smiech),
čiže z toho si ja veľkú hlavu nerobím, že teraz mi to nepadá.

MARTIN KRÁLIK #17
Slovensko • 3. 4. 1995 • Výška: 176 cm • Váha: 79 kg • Post: Obranca
Kariéra: MŠK Žilina 2013 –
Celková bilancia v žltozelenom: 138 zápasov • 11 gólov • 1 asistencia
Aktuálna sezóna: 11 zápas • 990 minút • 3 góly
Úspešnosť súbojov: 68 %; Úspešnosť prihrávok: 91 %
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PROGRAM 12. kola
Som rád, že hlavne neinkasujeme. Na strieľanie gólov, máme
iných borcov, nech sa o to starajú oni.“
Zaujímavosťou je, že všetky tri presné zásahy si zatiaľ
strelil, na stopéra trochu nezvyčajne, nohou.
„Nejako sa mi to pošťastilo, popadalo mi to na nohu. Hlavou to
ešte nejako nejde. Dúfam, že sa presadím aj hlavičkou.“
Do zakončenia sa však tlačíš, zo všetkých obrancov v lige
si druhý najčastejšie strieľajúci (11 striel celkovo / 4 na
bránu).
„Možno tým, že na začiatku mi padli dva – tri góly, tak sa mi
zdvihlo sebavedomie pri tých štandardkách. Idem do toho
s tým, že viem, že ten gól môžem streliť.“
Žltozeleným sa darí pokrývať aj brejkové situácie súperov. Z protiútoku sme totiž ešte podľa štatistík neinkasovali.
„Je to aj tou zodpovednosťou - vieme sa rýchlo vrátiť pod loptu
a možno je to aj tým, že nie sme vzadu takí otvorení. Stojíme
kompaktne, aj keď máme loptu a pri jej strate sme rýchlo pri
sebe.“
Čo hovoríš na dnešného súpera?
„Bude to zaujímavý zápas, lebo tam majú aj nových hráčov,
čiže bude náročnejšie ich prečítať, ale dúfam, že sme sa na
nich dobre pripravili.“
Michalovce sme zdolali v premiérovom kole sezóny aj
vďaka tvojmu presnému zásahu. Vďaka čomu sme slávili
úspech na východe, ako to napodobniť?
„Bola to aj efektivita, mali sme tam štyri strely na bránu a dali
sme tri góly. Takže hlavne treba premieňať šance, byť silní na
lopte a hrať obidva polčasy. Nielen jeden, aby sme nevypadli z tempa, aby sme sa neuspokojili, ak budeme aj vyhrávať.
Potrebujeme hrať dominantný futbal počas celých deväťdesiatich minút.“ •

SOBOTA 19.10.
Nitra – Ružomberok (17:00)
Sereď – Trnava (17:00)
Slovan BA – Pohronie (17:00)
Žilina – Michalovce (17:00)
NEDEĽA 20.10.
Trenčín – Senica (17:00)
Dunajská Streda – Zlaté Moravce (18:00)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Šporar (Slovan) 7 gólov, Bernát (Žilina), Ristovski (Nitra),
Mitrea (Trnava) a Vida (Dunajská Streda) po 5 gólov
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V nedeľu 27. októbra FANVLAKOM
do Trnavy
K súbojom proti Trnave patrí neodmysliteľne aj výborná kulisa z tribún. Inak tomu nebude ani v nedeľu
27. októbra, keď cestujeme na pôdu Spartaka v rámci 13. kola Fortuna ligy aj s vašou mohutnou podporou.
Preto pre vás pripravujeme špeciálny vlakový výjazd – náš súkromný FANVLAK, ktorý bude určený
výhradne pre fanúšikov MŠK na linke Žilina - Trnava a späť.

Š

peciálny FANVLAK určený výhradne pre všetkých žltozelených priaznivcov, ktorý vyrazí v nedeľu o 15:30 hod. zo
Žiliny a bude stáť až v Trnave. Tam počká na našich fanúšikov do konca zápasu a ihneď, ako budú všetci fanúšikovia na
palube, vyráža opäť na sever Slovenska bez ďalších zastávok.
Trnavu sme dobyli už niekoľkokrát, pamätná je najmä

výhra 3:0 spred dvoch rokov, pri ktorej nás hnalo dopredu
niekoľko stoviek zloduchov, tzv. žltých mimoňov. Veríme, že
Žilinčania zopakujú jazdu aj tentokrát, ako na ihrisku, tak aj
v hľadisku.
Cena vlakovej dopravy (do Trnavy aj späť) spolu so
vstupenkou stojí 25€. Nakoľko ide o vlastný "žltozelený"
vlak, nie je možné si uplatniť žiadne zľavy. Vstupenka na
zápas bude zároveň slúžiť aj ako lístok do vlaku.
Žiadame prípadných záujemcov, aby si balíčky zakupovali čím skôr, pretože v prípade väčšieho záujmu totiž
budeme musieť doobjednať ďalšie vozne, čo budú pre
všetkých z nás jedine príjemné starosti.
Balíčky (doprava + vstupenka) sa budú predávať
vo FANSHOPE MŠK (utorok / štvrtok 14-18 hod.) a v A1
Music (na Bottovej ulici). Viac na mskzilina.sk

Na duel proti Trenčínu 3. novembra vyhradená
pre šošonov východná (+severná) tribúna
Začiatkom novembra čaká na futbalistov MŠK Žilina špecifický zápas proti AS Trenčín, v ktorom sa predstavíme na Štadióne MŠK Žilina ako hosťujúci tím. S tým súvisia aj odlišné organizačné pokyny, ktoré sa
dotknú našich fanúšikov.

N

akoľko hrá AS počas celej jesene svoje domáce
stretnutia pod Dubňom, v druhom tohto-sezónnom meraní síl (v nedeľu 3. novembra o 15:00 hod.)
bude Trenčín uvedený ako domáci tím.
Na domácich zápasoch Trenčína je v Žiline otvorená
iba západná tribúna, tá na náš vzájomný zápas ostane
vyhradená pre Trenčanov.
Výnimkou na tento duel bude otvorenie východnej
tribúny, ktorá bude vyhradená výlučne pre Žilinčanov,
aby sa predišlo prípadným konfliktným situáciám. Dôraz-

ne preto žiadame všetkých fanúšikov MŠK, aby si zakúpili vstupenky na východnú tribúnu (Parkovisko P3).
Pre aktívnych fanúšikov Ultras bude samostatne otvorená severná tribúna, na ktorú budú mať rovnako vstup
iba fanúšikovia MŠK.
Nakoľko ide o domáci zápas AS Trenčín, permanentné
karty MŠK nebudú v platnosti. Ceny vstupeniek budú
podľa cenníka AS Trenčín, a to:
Východná tribúna: 6€ dospelí, 3€ deti. Severná tribúna: 3€. Viac informácií na mskzilina.sk

www.kia.sk
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Predstavujeme vám auto,
o ktorom rozprávajú už úplne všetci.

Lukáš Jánošík #8
Prihrávky: 70% úspešnosť (69% priemer v sezóne)
Prihrávanie:
Holec		
Sluka		
Králik		
Kaša		
Vallo		
Demiri		
Diaz		
Bernát		
Káčer		
Boženík		
Myslovič		
Balaj		
Tomič		

0» (dal)
2
2
7
2
1
5
2
-

»0 (prijal)
1
2
6
11
1
1
2
9
1
2
-

SÚČET		

21

36

ANIMAČNÝ TÍM
DETSKÉHO SVETA
ZABEZPEČUJE
PROGRAM V NAŠOM
RODINNOM
SEKTORE

SÚBOJE: 23 (57% úspešnosť, priemer v sezóne 44%)
Obranné: 7/4 vyhraných
Útočné: 16/9 vyhraných
Vzdušné: 6/1 vyhrané
Odobratie: 5/4 vyhraných
Celkovo odbehané: 9 765 m (1. polčas 5174 m, 2. polčas
4591 m) hral do 85. minúty
V priemere: 115 m/min
Počet šprintov v max. rýchlosti: 18

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

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.
Nová Kia XCeed má odvážny dizajn, štýl športového mestského crossoveru
s nezameniteľnou robustnou prednou maskou pripomínajúcou dravca. Je to
auto, za ktorým sa každý s obdivom otočí. Kia XCeed je určená pre tých, ktorí
chcú zmeniť nekonečnú jednotvárnosť a chcú zažiť vzrušenie s každou jazdou.
Je však pravdepodobné, že ste sa o novej Kia XCeed od niekoho už toto všetko
dozvedeli.

ROČNÁ ZÁRUKA

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

Názov dílerstva

+

=1tm

Každý zákazník dostáva 2 permanentky pri

kúpe akéhokoľvek vozidla do 31.10.2019
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email
• www.xy.sk
Predaj
a servis vozidiel KIA, Košická 1601, Žilina, 041/511 61 00, predaj@autobecchi.sk, www.autobecchi.sk

Kombinovaná spotreba paliva: 5,1 – 7,1 l/100 km, emisie CO2: 134 – 162 g/km /WLTP. *Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL

