
Podvozek vykazuje vlastnosti dobrého
standardu a hluènost vozu za jízdy je níz-
ká. Zvláš• sympatický je zvuk bìhu na
prázdno, který je velmi kultivovanì regulo-
ván pøi studeném motoru a po zahøátí ztich-
ne tak, že ho pøehluší pøetáèející se kazeta
na radiopøehrávaèi. Je to jistì dáno i péèí
konstruktérù o øadicí mechanismus, pøes
který se na øadicí páku nepøenese vùbec
žádné chvìní. Pøesnì fungoval i systém
zvedání kroužku pod rukovìtí páky prsty pøi
øazení zpáteèky, který dál také používá
Opel i u svých nejnovìjších modelù.

Vzhled interiéru, jak již bylo øeèeno, se si-
ce jeví ponìkud konzervativnì, nikoliv však ~
neprakticky. Ovládací sny pedálù jsou tako-
vé, jaké lze u moderních vozù pøedpoklá-
dat, což platí i o ruèních ovladaèích. I nej-
levnìjší standardní provedení s motory t
s dvouventilovým rozvodem však má elek-
trické tlaèítkové ovládání vÍka zavazadlové-
ho prostoru a vÍka palivové nádrže, otáèko-
mìr a zelenì tón ovanou vrchní èást pøední-
ho skla. Kromì již zmínìného airbagu pro
øidièe patøí ke standardu i radiopøehrávaè
se ètyømi reproduktory a anténou v zadním
blatnÍku. Pøipomeòme též standardnì mon-
tované vyhøívání zadního okna s èasovým
spínaèem, digitální hodiny, ovládání sklonu
pøedních svìtlometù z místa øidièe, dìtskou
pojistku v zadních dveøích, kontrolní zvuko-
vou i svìtelnou signalizaci nedovøených
dveøí, nezapnutých bezpeènostních pásù

a rozsvícených svìtel pøi vypnutém zapalo- .

vání. Na pøání lze pak mít ABS, imobilizér, I
metalizovaný lak, litá kola. r

Zatímco s pøedchozím Racerem s kataly- I
zátorem a elektronickým karburátorem se I
dalo jet buï pomalu a úspornì, anebo
rychle, což vyžadovalo dost výrazné sešla- :
pování plynového pedálu a tedy i vìtší ná-
rùst spotøeby paliva, u Nexie existuje doko-
nalejší støední cesta. Za spotøebu na úrovni
Škody Favorit se dá jezdit svižnì a kom-
fortnì s tímto pomìrnì velkým autem dù-
stojného a robustního vzezøení.
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