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Skoda Kodiaq RS

Siła
rozsądku
Czy w Skodzie Kodiaq naprawdę potrzebujemy
aż 240 KM? Czeski SUV klasy średniej w wersji RS
dostarcza silnych argumentów, przemawiających
za tym, że mocy jednak nigdy nie jest za dużo.
TEKST: Carsten van Zanten ZDJĘCIA: AZ, Skoda

P

rzekształcenie Skody Kodiaq w usportowionego
SUV-a tylko w minimalnym
stopniu wpłynęło na zmniejszenie jej przydatności do codziennego użytku. Akumulator nie zmieścił
się pod maską i zawędrował pod podłogę bagażnika, którego pojemność
zmniejszyła się przez to o 30 l – wynosi teraz od 620 do 2035 l, wciąż jest
zatem więcej niż wystarczająca. Właściciele egzemplarza z emblematem
RS nie będą w gorszej sytuacji niż ci,
którzy nabyli „cywilne” wersje dużego czeskiego samochodu, a w wręcz
przeciwnie.
Kodiaqa RS standardowo wyposażono między innymi w wygodne i zapewniające bardzo dobre trzymanie
sportowe fotele wykończone alcantarą, adaptacyjne amortyzatory (DCC),
w pełni diodowe reflektory, 20-calowe obręcze ze stopów lekkich (opony
235/45) i wirtualny kokpit. Wysoka
jakość wykończenia i dobre wyposażenie rekompensują niespotykaną
jak na Skodę cenę podstawową:
za Kodiaqa RS trzeba bowiem zapłacić aż 193 550 zł.

P I E RW S Z Y

TE ST
Skoda
Kodiaq
RS

Maksymalna moc
240 KM
Przyspieszenie
0-100 km/h
6,9 s
Prędkość maks.
221 km/h
Cena
od 193 550 zł

Siedzenia są mocno wyprofilowane i wygodne,
ale nieregulowane zagłówki nie każdemu będą odpowiadać.

Biturbo wkracza do akcji

Z tyłu do dyspozycji są regulacja klimatyzacji,
podgrzewanie
siedzeń, gniazda
230V, 12V i USB.

Największą rekompensatą jest jednak niewątpliwie napęd Skody Kodiaq RS. Pod jej maską pracuje
dwulitrowa jednostka wysokoprężna,
która dzięki podwójnemu doładowaniu wytwarza 240 KM, a w zakresie
od 1750 do 2500 obrotów dysponuje momentem obrotowym wynoszącym 500 Nm. To jak dotychczas
najmocniejszy silnik Diesla w historii czeskiej marki – i prawdziwe ››

Za dopłatą 4000
zł w bagażniku
montowane są
dwa dodatkowe
siedzenia. Można
je osobno składać.
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W Kodiaqu RS pracuje najmocniejszy turbodiesel
jaki kiedykolwiek trafił do auta marki Skoda.

Z tyłu łatwo rozpoznać RS’a po chromowanych końcówkach rur wydechowych.

Szkoda, że Skoda nie daje wyboru i seryjnie montowane są aż 20-calowe felgi z oponami 235/45.

ATRAKCYJNA OFERTA FINANSOWANIA ŠKODY

ŠKODA KODIAQ RS 2.0 (240 KM) BI-TDI SCR 4X4 DSG

ŠKODA LEASING NISKICH RAT

O FERTA

ŠKODA KREDYT NISKICH RAT

Cena samochodu brutto

193 550 zł

Opłata wstępna/Wkład własny

10%

193 550 zł

Okres finansowania

48 mies.

Roczny przebieg

20 tys. km

20 tys. km

Zakończenie umowy

Zwrot auta lub wykup

Zwrot auta; spłata kwoty kredytu
jednorazowo lub w ratach

Miesięczna
rata netto

1935 zł

20%
48 mies.

Miesięczna
rata brutto

1935 zł
RRSO

5,31%

W przypadku kredytu ubezpieczenie komunikacyjne na 1 rok jest wliczone w raty
Pod nazwą ŠKODA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział
w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego). Podana miesięczna rata stanowi orientacyjną wysokość miesięcznej raty wyliczonej
dla wskazanych powyżej założeń. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
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Skoda Kodiaq RS
DANE FABRYCZNE
SILNIK
Wysokoprężny, R4, bi-turbo, Common Rail,
umieszczony poprzecznie z przodu
Pojemność
1968 cm3
Moc maksymalna
240 KM
przy obrotach
4000/min
Maks. moment obr.
500 Nm
przy obrotach
1750-2500/min
UKŁAD JEZDNY
Przeniesienie napędu: napęd 4x4, skrzynia
automatyczna, 7-biegowa
Zawieszenie przód: kolumny McPhersona
Zawieszenie tył: wielowahaczowe
Opony testowe: 235/45 R20
Model opon: Pirelli Scorpion Verde (L)
Hamulce przód/tył: tarczowe, wentylowane
NADWOZIE
Długość/rozstaw osi
Szerokość/wysokość
Poj. bagażnika
Masa własna/ładowność

Wnętrze wykończone alcantarą
i skórą robi szlachetne wrażenie.
Obsługa jest bardzo prosta, a jakość
materiałów i ich spasowanie stoją
na dobrym poziomie. Za nawigację
trzeba dopłacić 2000 zł.
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Bagażnik w modelu
RS jest mniejszy od tego w innych Kodiaqach
o 30 l. Funkcjonalność
na „6”: oparcia składa
się ciągnąc uchwyty na
burtach, a torby można
powiesić na przesuwanych haczykach.
Kodiaq RS ma napęd 4x4, który
potrafi przekazać do 85% momentu
obrotowego na jedno z kół.

6,6 (6,9*) s
221 km/h*

DROGA HAMOWANIA
100-0 km/h zimne
100-0 km/h rozgrzane

35,4 m
34,6 m

ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie wg prod.
6,4 l/100 km
Średnie zużycie w teście
9,1 l/100 km
Pojemność zbiornika paliwa
60 l
Zasięg wg spalania testowego
650 km

EKSPLOATACJA I KOSZTY
EKSPLOATACJA
Gwarancja
2 lata bez limitu km
Przeglądy
wg. wskazań komputera
Koszt przeglądu
ok. 1300-3000 zł
Liczba serwisów w Polsce
115
CENY SKODA KODIAQ RS
Najniższa
Egzemplarza w teście

193 550 zł
224 500 zł

WYBRANE WYPOSAŻENIE
TESTOWANEGO EGZEMPLARZA
Standardowe: siedem poduszek powietrznych, system awaryjnego hamowania,
rozpoznawanie znaków drogowych, reflektory diodowe, dwustrefowa automatyczna
klimatyzacja, elektrycznie sterowany fotel
kierowcy, adaptacyjne zawieszenie (DCC)
Opcjonalne:
✔ szklany dach
4500 zł
✔ klimatyzacja trójstrefowa
1100 zł
✔ trzeci rząd siedzeń
4000 zł
✔ nawigacja
2000 zł
ogrzewanie postojowe
4000 zł

PODSUMOWANIE
Czapki z głów: Kodiaq RS to SUV, który dostarcza dużo przyjemności z jazdy. Spalanie na
poziomie 9,1 l jest akceptowalne przy sportowych osiągach. A samochód wciąż doskonale
nadaje się do codziennego użytku.

ocena

wyniki słabe

Dzięki bardzo udanemu zestrojeniu
zawieszenia najwięcej przyjemności
daje szybkie przemierzanie autostrad.
Kodiaq dobrze radzi sobie również
na krętych drogach, ale mimo seryjnego, dającego sporo informacji
zwrotnych progresywnego układu
kierowniczego nie jest to jego najmocniejsza strona. Przeszkadza tu nie tylko spora masa i duże rozmiary, ale też
wysoka pozycja za kierownicą, która
sprawia, że prowadzący nie czuje się
w pełni zintegrowany z pojazdem.
No, ale to w końcu naturalna cecha
SUV-ów i trudno oczekiwać, że wysoko zawieszony samochód o sporym prześwicie będzie zapewniał
doznania z jazdy porównywalne
z hot hatchem.
n

Seryjnie montowany wirtualny kokpit, czyli
wyświetlacz,
którego
wygląd oraz
wskazania
można
zmieniać.

PRZYSPIESZENIE
0-100 km/h
Prędkość maksymalna

wyniki bardzo dobre

Autostrady – naturalny rewir

POMIARY TESTOWE

✔wyposażenie egzemplarza testowego; * dane fabryczne;

źródło radości z jazdy. Zachwyca
lekkość z jaką jednostka 2.0 Bi-TDI,
we współpracy z miękko działającą siedmiobiegową dwusprzęgłową
przekładnią i napędem na wszystkie
koła, napędza tę 1,9-tonową maszynę.
W redakcyjnych pomiarach Kodiaq
RS rozpędził się od 0 do 100 km/h
w 6,6 s – o 0,3 s lepiej niż wynika
z danych fabrycznych. Silnik równomiernie i zdecydowanie oddaje moc,
a montowany seryjnie system Dynamic Sound Boost pozwala na zmianę
brzmienia układu wydechowego. Jego
działanie zależy od wybranego profilu jazdy w systemie Driving Mode Select: dźwięk może być stonowany lub
sportowy, wyrazisty.

470/279 cm
188/169 cm
620-2035 l
1805/616 kg

