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JARO JE TU

aktuality duben 2018

Už samotný Lotus Exige je lahůdkou, kterou si dokáže naplno
vychutnat jen malé procento řidičů. K jeho zvládnutí totiž
potřebujete zkušenosti, odvahu a také částečnou absenci pudu
sebezáchovy.
Lotusu to však nestačilo a rozhodl se dostat tenhle extrémní
zážitek k novým vrcholům, které představuje právě nový
LOTUS EXIGE 430 CUP.

U nového modelu však nešlo jen instalaci nového motoru. V Lotusu vyladili celé pohonné ústrojí pro potřeby lehkého modelu Exige, instalovali nové prvky aerodynamiky a jak už bývá zvykem, celý vůz ještě trochu
odlehčili.
Pokud se tedy ve specifikaci nového modelu zákazník
obejde bez airbagu, pak se může stát vlastníkem vozu
o váze pouhých 1,055 kilogramů, což zní v této době
jako malý zázrak. Díky vynikajícímu poměru váhy a
výkonu dokáže vůz akcelerovat z 0 na 96 km/h za 3.2
sekundy a maximální rychlost se pohybuje okolo 289
km/h. Díky upravené aerodynamice navíc vůz dokáže
generovat přítlak až 220 kilogramů, což vozu výrazně
pomáhá v zatáčkách.
Skvělým důkazem schopností nového vozu je například čas 1:24.8 na okruhu Hethel, což z modelu Cup
dělá nejrychlejší produkční automobil, jaký se tudy
kdy proháněl. Dokonce i hard-core model 3-Eleven
zvládl okruh o 1.2 sekundy pomaleji.
Nyní si můžete LOTUS EXIGE 430 CUP prohlédnout na
showroomu v Praze, kde bude pár dnů čekat na předání novému majiteli. Pokud zvažujete koupi vozu, je
na čase se rozhoupat, protože do ČR v roce 2018 dorazí už pouze jeden další kus.
Další podrobnosti
AUTORIZOVANÝ SERVIS LOTUS

Jako jediný autorizovaný servis vozů LOTUS v ČR
poskytujeme, kromě profesionálních oprav všech
typů vozů Lotus, také prodej veškerých originálních náhradních dílů a doplňků. Používáme nejmodernější technologie a špičkovou výbavu servisu.
Nově Vám nabízíme keramickou ochranu laku, která váš vůz LOTUS ochrání na minimálně 1
rok od aplikace.
Další podrobnosti

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu jiri.pich@lotuscarpraha.cz nebo volejte na číslo 602 227 644

