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Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 DSG 4x4

Ostatni będą
pierwszymi
PIE RWSZY

TE ST
Skoda Kodiaq
2.0 TDI 190
DSG 4x4

Maksymalna moc
190 KM
Przyspieszenie
0-100 km/h
8,6 s
Prędkość maks.
210 km/h
Cena
od 140 350 zł

Gdy wszyscy uznali, że Skoda już się nie odważy zaoferować SUV-a
większego od Yeti, nadjechał Kodiaq. Nadjechał, by... rozjechać rywali.
TEKST: Marcel Kühler ZDJĘCIA: Frank Ratering

S

koda długo czekała z wprowadzeniem
do oferty dużego SUV-a, a Kodiaqa zaprezentowała w chwili, w której segment crossoverów klasy kompaktowej i średniej aż pęka od nadmiaru modeli.
A jednak Czesi twierdzą, że mocno tu „namieszają” dzięki zaletom swego auta: praktycznemu nadwoziu, obfitemu wyposażeniu
z zakresu bezpieczeństwa i typowej dla Skody, dość rozsądnej polityce cenowej. Czy taki zestaw jednak wystarczy, by zagrozić licznym, znakomitym i mocno już osadzonym
na rynku konkurentom?
Nie oszukujmy się – w tej klasie nawet
najbardziej niszowe, awangardowe samo-
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chody oferują duże kabiny. Jednak bazująca na przedłużonej platformie Volkswagena Tiguana Skoda, która na życzenie (jak
nasz testowy egzemplarz) może być wyposażona w trzy rzędy siedzeń, zapewnia takie warunki przestrzenne, jakie z trudem
znajdziemy w superlimuzynach z szoferem. Przynajmniej w sensie miejsca na nogi w drugim rzędzie. Ale to nie jest jedyny,
ani nawet najważniejszy atut Kodiaqa. Kolejny to zatrzęsienie detali, które świadczą
o dogłębnym przemyśleniu konstrukcji –
jak choćby wysuwające się po pociągnięciu
klamki, chowane osłony krawędzi drzwiowych, niepozwalające obijać sąsiednich

aut, czy rozliczne schowki, półeczki, skrytki i stojaki, dzięki którym nic się po aucie
nie będzie telepać – bo to przecież pojazd
rodzinny, więc logiczne, że zabawki, podręczne drobiazgi itp. mają prawo (czy wręcz
obowiązek) być tu wszędzie.
No i jest jeszcze przepastny, prawdziwierodzinny bagażnik, który mieści (w 7-osobowej wersji, przy schowanych ostatnich fotelach) od 630 aż
po ogromne 2005 l… W 5-osobowym nadwoziu mówimy bazowo o 720 l. To już są
wyniki, których raczej nie znajdziemy nawet w autach o dwie klasy większych. Co
ważne, zdolności transportowe Kodiaqa

Świetne fotele są tu seryjnie, ale te
mają jeszcze elektryczną regulację.

Absolutny porządek, rzeczowość i funkcjonalność
– do tego przy wysokiej jakości materiałów i spasowania oraz wzorcowej ergonomii anatomicznej
i użytkowej. Skoda długo kazała czekać na swojego nowego SUV-a, ale jak już go zaoferowała,
to okazał się bliski perfekcji.
Kanapa jest przesuwana, 3-dzielnie
składana. Miejsca jak w Superbie!

System kamer 360° (dopłata 3300 zł) pokazuje auto tak, jakbyśmy je widzieli z 2. piętra.
da się wykorzystywać na wiele sposobów,
bo fotele drugiego rzędu są przesuwne
w zakresie 18 cm, podłoga bagażnika może być mocowana na dwóch poziomach,
a za 400 zł zafundujemy sobie jeszcze składane oparcie fotela pasażera obok kierowcy. Wówczas do kabiny można chyba schować nawet kajak… Aha, w dodatku auto to
jest w stanie holować przyczepę o masie do
2300 kg (w wersji 7-osobowej – 2000 kg)
Skoda nie popełniła błędu, jaki był udziałem wielu rywali, i od razu wyposażyła swego SUV-a w większość dostępnych na rynku systemów zwiększających bezpieczeństwo i wspierających
kierowcę. Niektó-

Skoda ma
467,9 cm długości. To więcej
od np. VW Tiguana aż o 19,3 cm.

Taki widok na ekranie (kąty i kurs) otrzymamy wraz z pakietem off-roadowym.

re – jak np. autonomiczny hamulec działający po wykryciu pieszego przed autem albo zbyt szybko zmniejszającego się dystansu wobec poprzedzającego pojazdu – są tu
nawet seryjne, inne można nabyć w bardzo
rozsądnych cenach.

Przemyślany od A do Z
Kokpit Skody zaplanowano równie znakomicie – ergonomia anatomiczna jest bliska perfekcji (nieco za mały okazuje się

Nawet w tak dużym aucie nie ma
mowy o komforcie w 3. rzędzie.

tylko zakres regulacji położenia kierownicy), a logika „architektury” nie pozostawia
miejsca ani na jakiekolwiek zarzuty, ani na
choćby śladowe wątpliwości podczas użytkowania auta. Jedyne zastrzeżenie – właściwie identyczne dla większości aut z dotykowym ekranem systemu sterowania funkcjami pojazdu – w czasie jazdy trafienie palcem
w odpowiedni fragment wyświetlacza może
być czasem trudne.
Także jakość wykończenia jest na wysokim
poziomie. Owszem, nietrudno tu znaleźć
twarde plastiki, ale wszędzie tam, gdzie trafia wzrok czy dłoń użytkownika w codziennym użytkowaniu, czekają tylko ładne, doskonale obrobione tworzywa o miłej fakturze.
A spasowanie i precyzja wykonania są znakomite. Również akustycznie auto nie pozostawia nic do życzenia – nawet najbardziej prestiżowe SUV-y w tej klasie nie są lepsze.
Fotele Skody także są bardzo dobre. Nie dostaniemy tu co prawda pneumatycznych ››
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Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 DSG 4x4

189 cm

83 cm
83 cm

100 cm

Trzeci rząd siedzeń – zmniejsza bagażnik o około 90 l. Ale 630 litrów to wynik
nieosiągalny nawet w większych autach.

poduszek i oddzielnych regulacji dla
boczków oraz poszczególnych części
oparcia, jak to bywa w ofercie marek
premium, ale czeskie „meble” i tak są
bardzo wygodne, duże, świetnie wyprofilowane i tapicerowane. Doskonale sprawdzą się nawet w długiej trasie. Dotyczy to, co ważne, wszystkich
miejsc w dwóch pierwszych rzędach.
W trzecim jednak tylko małe dzieci znajdą wystarczające warunki do
podróżowania.

Adaptacyjne? Po co?!

Praktyczność nade wszystko: roleta
po demontażu ma swoje miejsce pod
podłogą bagażnika.

Elektryczne sterowanie klapą bagażnika jest opcją. Ale za to w dwóch wersjach,
bo występuje też jako bezdotykowe.

Skrobaczka do szyb w klapce wlewu
i system zapobiegający wlaniu niewłaściwego paliwa to wyposażenie seryjne.

To, czym zaimponował już pierwszy Superb, znajdziemy i w Kodiaqu:
specjalne parasole (dwa) w drzwiach.
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Opcjonalnie Kodiaqa można doposażyć w system DCC, który to akronim oznacza po prostu układ jezdny
z adaptacyjnymi amortyzatorami o regulowanej (ręcznie lub automatycznie) twardości w zakresach Comfort-Normal-Sport. Co ciekawe, w każdym
z tych ustawień Skoda bardzo płynnie i sprawnie radzi sobie ze wszystkimi nierównościami, choć tryb sportowy uznaliśmy gremialnie za zupełnie niepotrzebny. Z kolei w komfortowym na długich nierównościach
nadwozie potrafi popaść w bujanie,
a komfort resorowania nie okazał się
aż o tyle wyższy od tego „normalnego”, by w ogóle widzieć sens przełączania się na najbardziej miękkie ustawienie. Tryb „Normal” jest więc optymalny – a tym samym można przyjąć, że w ogóle wydawanie pieniędzy
na adaptacyjne amortyzatory po prostu nie ma większego sensu. W całkowicie satysfakcjonującym ustawieniu
„Normal” auto zachowuje się bowiem
tak jak na konwencjonalnych amortyzatorach. A tym samym składamy po

Główny rywal
VW Tiguan
2.0 TDI 190
4MOTION
DSG
Cena
od 164 780 zł
W skrócie
„Dawca narządów” i „brat”
Kodiaqa jest
jednym
z najbardziej
dopracowanych
SUV-ów.
Jest nieco mniejszy od Skody, ale
należy pamietać, że niedługo
do salonów trafi jego 7-osobowa, przedłużona
wersja Allspace
–bezpośredni
konkurent
Kodiaqa.

Kodiaq znakomicie sprawdza
się na utwardzonych drogach.
Prowadzi się pewnie i bezpiecznie.

prostu hołd inżynierom, którzy zestrajali zawieszenie Kodiaqa. Jest znakomite, bardzo komfortowe, a zarazem
zapewnia ogromną stabilność i bezpieczeństwo prowadzenia.
Niestety, nie da się tyle dobrego powiedzieć o układzie kierowniczym,
który owszem, jest precyzyjny, ale
przełożenie ma zdecydowanie zbyt
duże, jak na możliwości zawieszenia. Trzeba się sporo nakręcić, a biorąc pod uwagę prowadzenie tej Skody, miło by było móc choć opcjonalnie dorzucić sobie do specyfikacji samochodu sportowy, parametryczny
układ sterowania… Na torze sprawnościowym tylko tego nam brakowało, auto wykazało się bowiem szokującą neutralnością zachowań i wysokim bezpieczeństwem prowadzenia.
Za to układ hamulcowy już bez zastrzeżeń zasługuje wyłącznie na same zachwyty: na rozgrzanych tarczach Kodiaq hamuje niemal jak samochód wyczynowy.
Także silnikowi nie byliśmy w stanie postawić żadnych zarzutów. Kodiaq jest szybki, zrywny i oszczędny. Nowej generacji skrzynia automatyczna DSG o siedmiu przełożeniach też jest znakomita, a przeniesienie napędu na cztery koła (jedno
i drugie seryjne z tym silnikiem)
– skuteczne i niezauważalne.
Ze 190-konnym dieslem ceny Kodiaqa zaczynają się od 140 390 zł.
Drogo, ale w zamian mamy tu arcyobfite wyposażenie, a sam samochód
jest wart każdej złotówki z tej kwoty.
No i odpowiedź na pytanie, czy Kodiaq namiesza… Oj, tak! Bardzo! n

Podstawowe informacje – dane fabryczne (wersja 5-osobowa)

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 190 DSG 4X4
NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY

SILNIK
Turbodiesel, R4, 16V, common rail,
umieszczony poprzecznie z przodu
Pojemność
1968 cm3
Średnica cyl./skok tł.
81,0/95,5 mm
Stopień sprężania
15,5:1
Moc maksymalna
140 kW/190 KM
przy obrotach
3500-4000/min
Maks. moment obr.
400 Nm
przy obrotach
1750-3250/min

TEST EURO NCAP: nie badano

NADWOZIE
5-drzwiowe, 5-miejscowe (7-osobowe*)
Pojemność bagażnika: 720-2065 l
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WYKRES MOCY/MOMENTU OBR.
KM
200

maks. moc
140 kW/190 KM
maks. mom.
obr. 400 Nm

Nm
440

WYMIARY WNĘTRZA

170

400
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PRZYSPIESZENIA
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200

0-50 km/h
0-80 km/h
0-100 km/h
0-120 km/h
0-150 km/h
60-100 km/h
80-120 km/h
Prędkość maksymalna

obr./min (x1000)

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Układ napędowy: napęd 4x4, automatyczna,
dwusprzęgłowa, 7-stopniowa skrzynia
biegów DSG
Przełożenia biegów:
I 3,562 II 2,526 III 1,586 IV 0,938 V 0,722
VI 0,688 VII 0,574 bieg wsteczny 2,788
przełożenie główne 3,944

maks. moc
140 kW/190 KM

km/h

1. Miejsce na nogi przód
2. Dł. siedziska fotela przód

90-112 cm
49 cm

7
6

maks. mom.
obr. 400 Nm

5
4
3
2
1

obr./min (x1000)

UKŁAD KIEROWNICZY/JEZDNY
Układ kierowniczy: zębatkowy, wspomagany
elektromechanicznie
Zawieszenie przód: kolumny McPhersona,
adaptacyjne amortyzatory (opcja)
Zawieszenie tył: oś wielowahaczowa,
amortyzatory adaptacyjne (opcja)
Systemy wspomagania: ABS, ASR, ESP, MSR
Hamulce przód
tarcze wentylowane
Hamulce tył
tarcze
Opony testowe przód
235/55 R18
Opony testowe tył
235/55 R18
Continental Sport Contact 5
Felgi przód/tył
7J x 18 cali
Średnica zawracania
11,8 m
MASY
Masa własna
1677 kg (1720 kg)*
Dopuszczalna masa całk. 2352 kg (2510 kg)*
Ładowność
675 kg (790 kg)*
Maks. masa przyczepy
2300 kg (2000 kg )*
Obciążenie dachu
75 kg

rozstaw przód 158,6
szerokość 188,2

3. Wysokość oparcia fotela przód
67 cm
4. Wysokość wnętrza przód
98-105 cm
5. Miejsce na nogi 2./3. rząd 23-48/17-18 cm
6. Dł. siedziska fotela 2./3. rząd 53/34 cm

7. Wys. oparcia fotela 2./3. rząd
66/ cm
8. Wys. wnętrza 2./3. rząd
99/86 cm
9. Szerokość wnętrza przód
154 cm
10. Szer. wnętrza 2./3. rząd
151/121 cm

POMIARY TESTOWE
GŁOŚNOŚĆ W KABINIE
2,5 s
5,9 s
8,1 s (8,6/9,1 s*)
12,9 s
19,4 s
4,8 s
6,7 s
210/209 km/h*

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

34,1 m
32,8 m

* dane fabryczne dla wersji 5-osobowej/7-osobowej
wyniki bardzo dobre
wyniki słabe

WYKRES PRĘDKOŚCI NA BIEGACH

rozstaw tył 157,6

rozstaw osi 279,1
długość 469,7

Przy 0 km/h
Przy 50 km/h
Przy 100 km/h
Przy 130 km/h

46,0 dB
57,0 dB
64,0 dB
68,0 dB

PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h

8,1 s

TESTOWE

9,1 s

FABRYCZNE

Fabryczne przyspieszenie poprawione
aż o sekundę. To się rzadko zdarza.

ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie wg prod.
5,7 l/100 km
Średnie zużycie w teście
7,0 l/100 km
Pojemność zbiornika paliwa
60 l
Zasięg wg spalania test.
857 km
Rodzaj paliwa
ON
150 g/km/151 g/km (7-os.)
Emisja CO2
Norma emisji spalin
Euro 6
Warunki przy pomiarach:
temperatura 11º C, sucha nawierzchnia

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA
TESTOWE
FABRYCZNE

7,0 l/100 km
5,7 l/100 km

Jak na tę wielkość samochodu i tak
dobre osiągi, to wynik marzenie!

EKSPLOATACJA I KOSZTY
EKSPLOATACJA
Gwarancja:
Mechaniczna
Na lakier/perforację
Przeglądy:
Koszt przeglądu
Liczba serwisów w Polsce

2 lata/b.o.
3/12 lat
wg wskazań
b.d.
119

CENY WERSJI 2.0 TDI 190 DSG 4x4
Najniższa: wersja Ambition
140 350 zł
Testowana: wersja Style
149 700 zł
Egz. w teście: wersja Style
+ wyposażenie dodatkowe
ok. 186 000 zł

WYBRANE WYPOSAŻENIE
TESTOWANEJ WERSJI STYLE
Bezpieczeństwo: 7 airbagów, awaryjne
hamowanie autonomiczne, autonomiczne
hamowanie przed przeszkodą przy cofaniu,
adaptacyjne reflektory Full LED, system
kontroli ciśnienia w oponach
Komfort: trójstrefowa klimatyzacja automatyczna, czujniki parkowania tył-przód
bezkluczykowy dostęp i rozruch, tempomat
adaptacyjny, podgrzewane fotele przednie,
skórzana kierownica wielofunkcyjna, zestaw
głośnomówiący Bluetooth

5700 zł
4100 zł
2500 zł
2400 zł
3300 zł
3400 zł
800 zł
200 zł
300 zł

ocena

PODSUMOWANIE
NADWOZIE/WNĘTRZE
: Dopiero SUV-y klasy wyższej
są w stanie konkurować
ze Skodą pod względem przestronności kabiny, ilości miejsca na nogi w drugim rzędzie
i wielkości bagażnika
: Bardzo dobre fotele w dwóch
pierwszych rzędach siedzeń
: Wysoka jakość wykończenia
: Wzorowa obsługa

WYBRANE WYPOSAŻENIE
OPCJONALNE WERSJI STYLE
✔nawigacja/wi-fi/DVD
✔adaptacyjne amortyzatory
✔automatyczna klapa bagażnika
✔alarm martwego pola lusterek
✔system kamer 360°
✔trzeci rząd siedzeń
✔aut. przełączanie świateł
✔ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy
✔rozpoznawanie znaków

KOMFORT/JAZDA
: W tej klasie tylko Mercedes
GLC z pneumatycznym zawieszeniem resoruje lepiej
: Bardzo dobrze wyciszona
kabina przy wyższych
prędkościach
: Seryjna automatyczna
klimatyzacja dwustrefowa
: Seryjny adaptacyjny
tempomat

: Bogate wyposażenie ochronne, w tym autonomiczny
hamulec
: Pewne prowadzenie
SILNIK/OSIĄGI
: Zrywny i oszczędny silnik
: Świetna automatyczna
skrzynia biegów
: Bardzo dobre osiągi
: Fenomenalnie skuteczne

n

na ciepło hamulce
Jak na dużego SUV-a
z mocnym, ale oszczędnym
silnikiem wysokoprężnym
wyraźnie za mały zasięg

EKSPLOATACJA/KOSZTY
: Bardzo rozsądna polityka
cenowo-wyposażeniowa
Jedynie 2 letnia standardowa
gwarancja
n

Naszym zdaniem Choć z pewnością Kodiaq to nie najbardziej dynamicznie jeżdżący po zakrętach SUV, trzeba
przyznać, że Czesi wystawili do walki w segmencie najmocniejszego zawodnika, jaki kiedykolwiek się tu pojawił. Może da się go
pokonać w pojedynczych kategoriach (poza przestronnością), ale jako całość ma razie wydaje się być niezrównany.

* w nawiasach dane dla wersji 7-osobowej
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✔wyposażenie egzemplarza testowego

DANE TECHNICZNE

wymiary w centymetrach,
*opcja (poj. bag. przy 7/5/2 miejscach: 270-630-2005 l)

›pojemność silnika: 1968 cm3 ›moc maksymalna: 190 KM
›0-100 km/h: 8,6 s ›prędkość maksymalna: 210 km/h
›cena testowanej wersji Style: od 149 700 zł

ŠKODA
KODIAQ
NOWY SUV Z GATUNKU
MULTIMEDIALNYCH

Odkryj przestronność i wygodę SUV-a z gatunku multimedialnych.
Wygodna, funkcjonalna i stylowa ŠKODA KODIAQ zachwyca
nowoczesnymi technologiami, dzięki którym będziesz zawsze online.
ŠKODA. Simply Clever.

skoda-auto.pl

ROK
NOWOŚCI
ŠKODY

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,9 do 7,4 l/100 km, emisja CO2 od 129 do 170 g/km (dane na podstawie
świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl

