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Superb L&K, Rapid,
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Skoda w sporcie
– od rajdów po wyścigi;
bicie rekordu prędkości
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decydujące momenty,
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Wydanie specjalne Men’s Health 24 godziny
znajdziesz w salonach prasowych
lub online na www.mpp.pl

OD REDAKTORA

REDAKCJA

NA DOBRY
POCZĄTEK

Kiedy myślę o naszych sąsiadach zza
południowej granicy, zazdroszczę im
ich złocistego trunku z pianką, luźnego
podejścia do życia i Skody.
Szymon Piaskowski
redaktor prowadzący

S

koda to marka globalna. Była zresztą taka niemal od początku, nawet zaraz po tym, jak z producenta rowerów stała się
producentem automobili. O tym, jak czeska marka stawała
się coraz bardziej znana i doceniana, a także, że nieobcy był jej
nowoczesny marketing piszemy na stronie 72. Uwierzycie na przykład, że zaraz po I wojnie światowej w paryskich kinach, przed
seansami, wyświetlano reklamy czeskich samochodów? Nawet
w czasach kiedy Czechy były Czechosłowacją Skoda radziła sobie
nad wyraz dobrze, a jej samochody, w porównaniu z radzieckimi
zacofanymi konstrukcyjnie autami, cieszyły się sporym uznaniem.
Potem przyszedł 1991 rok i Skoda znalazła się pod skrzydłami
Volkswagena. Dla marki, możemy to stwierdzić z perspektywy
czasu, było to jak wygranie losu na loterii. Dzisiaj Czesi inwestują
w rozwój swojej marki setki milionów złotych, a niedługo będą
produkować samochody z napędem elektrycznym (model
Vision E prezentujemy na stronie 6).
Skoda to również kawał historii sportów motorowych, głównie
w wydaniu rajdowym. Mieliśmy okazję pojeździć współczesną
rajdówką (Fabia R5 – tekst na stronie 90) i przyglądaliśmy się
najsłynniejszym autom rajdowym tej marki (piszemy o nich na
stronie 78).
Czeska marka dba też o inwestycje nie związane bezpośrednio
z motoryzacją. Od kilkunastu lat nie tylko sponsoruje kolarskie
klasyki, jak na przykład wyścig Tour de France, ale również dostarcza samochody do ich obsługi (o czym można przeczytać
na stronie 106) i sama (!) projektuje trofea dla jego zwycięzców
(strona 12).
Liczę, że lektura naszego wydania specjalnego poświęconego
Skodzie, marce o bardzo bogatej historii, dostarczy Państwu dużo
przyjemności.
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SPIS TREŚCI

Vision E – elektryczny prototyp
o mocy 301 KM i zasięgu nawet
s. 6
500 km

NAGRODA TOUR DE FRANCE Skoda
projektuje trofea dla zwycięzców
najtrudniejszego i najsłynniejszego wyścigu kolarskiego świata
s. 12

NAJCIEKAWSZE MODELE KONCEPCYJNE
Pokazują, jak będzie wyglądać
przyszłość i na długo zapadają
w pamięć – najbardziej interesujące prototypy Skody
s. 86

BUGGY Od kilku lat w szkole zawodowej Skody uczniowie co roku
konstruują prototyp samochodu
s. 20

KAROQ 1.5 TSI Większy i bardziej dojrzały od swojego poprzednika, z praktycznym wnętrzem, komfortowym zawieszeniem oraz silnikiem o mocy
150 KM
s. 36

SUPERB 2.0 TSI W topowej
wersji Laurin & Klement
ma 280 KM i napęd 4x4.
Do setki rozpędza się
w 5,5 sekundy
s. 60

OSIEM ETAPÓW TWORZENIA KONCEPTU Od wstępnych szkiców, przez budowanie modelu z gliny, po akceptację projektu przez zarząd
s. 16

POLE POSITION

JAZDA

6

VISION E
Koncept Skody z napędem elektrycznym

22 INTERNET W AUCIE

38 KAROQ 1.5 TSI

10

JAK POWSTAJE NOWY
MODEL
Co się dzieje przed produkcją auta

24 TESTOWANIE MATE-

40 CITIGO

12
14

15

16

18

DLA ZWYCIĘZCÓW
O pucharach dla najlepszych w Tour de France
DIGILAB
Think tank Skody opracowuje nowe rozwiązania w motoryzacji
ONEAPP
Aplikacja Skody, która
dostarcza informacji
o aucie
JAK POWSTAJE KONCEPT?
Na przykładzie prototypu Vision E
SKODA I TOPR
O współpracy Skody
i polskich ratowników

20 ZADANIE DOMOWE

Uczniowie zawodowej
szkoły Skody projektują
samochód

www.auto-motor-i-sport.pl 

Na przykładzie systemu
Skoda Connect
RIAŁÓW
„Ścieżka zdrowia”, którą
przechodzi każdy element auta

26 AKCESORIA

Od dachowych boksów
po uchwyty na tablet

27

FINANSOWANIE
Nowoczesny formy
zakupu nowego samochodu

28 GAMA SKODY

Od Citigo po Kodiaqa

Z jego wnętrza można
wyjąć tylne fotele
Po face liftingu – z nowym lakierem Kiwi
Green

42 RAPID 1.0 TSI

Nowe silnik i stylizacja
przodu

44 OCTAVIA RS COMBI

Kombi z pazurem – silnik
TDI o mocy 184 KM

46 SUPERB 2.0 TDI 4X4

W wersji Sportline z obniżonym zawieszeniem

48 KODIAQ 2.0 TSI 4X4
Z silnikiem o mocy
180 KM pali średnio
9,7 l/100 km

54 OCTAVIA COMBI 2.0
TDI
Model po liftingu

56 SUPERB COMBI 2.0 TSI
W topowej wersji

58 KAROQ 1.0 TSI

Z podstawowym silnikiem o mocy 115 KM

RAJDOWA FABIA R5 Pod okiem mistrza świata, Pontusa Tidemanda,
próbujemy okiełznać jego narzędzie pracy
s. 90

HISTORIA
60 SUPERB 2.0 TSI 4X4

72

66 OCTAVIA RS 245

78 RAJDÓWKI

Test wersji topowej

Przyspiesza do setki
w 6,6 sekundy

68 OCTAVIA SCOUT

Z podwyższonym
o 30 mm prześwitem

70 KODIAQ SCOUT

Ma bardziej off-roadowy
wygląd i napęd 4x4

122 LAT SKODY
Fakty, ludzie, wydarzenia
Od Skody Favorit po
Fabię

82 MUZEUM SKODY

Modele – od historycznych po współczesne

86 PROTOTYPY

Przełomowe i oryginalne

FASCYNACJE
90 FABIA R5

280 KM i napęd 4x4

96 SZKOŁA AUTO

Szkolenie na torze

102 NA SZLAKU TDF

Fabia na trasie wyścigu

106 SKODA I ROWERY

Związki z kolarstwem

108 130 RS

Wersje rajdowa i wyścigowa

112 SCOUT W RUMUNII

Wyprawa z Sybina do
Konstancy
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POLE POSITION
NAGRODA W TDF

Cztery statuetki dla
zwycięzców kolarskiego wyścigu Tour de
France projektuje oddział Skoda Design.
STR. 12

JAK POWSTAJE
KONCEPT

Na przykładzie prototypu Vision E wyjaśniamy, jak projektuje się
model koncepcyjny.
Str. 16

W trybie
jazdy autonomicznej kierownica
unosi się, a fotele cofają
– łatwo się wsiada do
auta i wygodnie nim
podróżuje

MODELE

Pełna gama oferowanych w Polsce
Skód – od Citigo przez
Fabię, Rapida, Octavię
po Karoqa, Kodiaqa
i Superba.
Str. 28

Skody, które będą rodziły
się od 2020 r. mają
być „elektromobilne”.
Przedsmakiem modeli
z przyszłości jest prototyp
Vision E.

SKODA

Tekst Szymon Piaskowski

POD PRĄDEM
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POLE POSITION

P

ierwsza „elektryczna” Skoda
wyjedzie na drogi w 2020 r.
i zostanie zbudowana na nowej
płycie podłogowej koncernu VW (MEB)
stworzonej specjalnie do konstruowania
samochodów z napędem elektrycznym.
Christian Strube, członek zarządu Skody
zajmujący się rozwojem technicznym
marki, potwierdził, że pierwszy „elektryk” nie będzie jednak SUV-em ze
ściętym tyłem, którego zapowiedzią
jest Vision E. Można wywnioskować,
że pierwsza na „elektrycznym froncie”
pojawi się Skoda Citigo z rozwiązaniami
technicznymi identycznymi jak w VW
e-Upie. W 2025 r. Czesi chcą mieć
w ofercie pięć modeli z napędem elektrycznym oraz hybrydy typu plug-in.
Według ich założeń co czwarte auto wyjeżdżające z salonu ma być wyposażone
w któryś z tych dwóch rodzajów napędu.

PROSTE FORMY, DUŻO
EKRANÓW

Reflektory LED współpracują
z kamerą, która skanuje drogę,
i dostosowują snop światła do
warunków jazdy
Przez
całą szerokość
zderzaka przebiega pas
LED-owych reflektorów; to
element, którego w wersji
seryjnej raczej nie
zobaczymy

SIŁA ELEKTRONÓW

Tylne lampy zachodzą na boki
nadwozia, co sprawia, że tył
samochodu wydaje się szerszy

www.auto-motor-i-sport.pl 

Najpierw czysta kartka i ołówek, dopiero potem wersja cyfrowa i model z gliny.
Tak był tworzony model Vision E przez
zespół stylistów z ponad 20 krajów.
Trudno już teraz mówić o tym, które
elementy Visiona E pojawią się w wersjach drogowych, a które nie. Wiemy
tyle, że w przyszłych czeskich autach
z napędem elektrycznym raczej nie
należy spodziewać się klasycznej osłony
chłodnicy, takiej jak w modelach z silnikami spalinowymi. Dużą rolę będzie odgrywała aerodynamika, więc nadwozia
przyszłych Skód będą skonstruowane
tak, by powietrze stawiało im jak najmniejszy opór. Duża liczba przeszklonych powierzchni sprawia, że wnętrze
wydaje się większe, a wiele sprytnych
rozwiązań – od wbudowanych w drzwi
ładowarek indukcyjnych, przez system
monitorowania zdrowia kierowcy, po
fotele obracające się w kierunku drzwi
i ułatwiające wsiadanie/wysiadanie –
daje wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać Simply Clever przyszłości.
Vision E korzysta z dwóch silników
elektrycznych o łącznej mocy 225 kW
(301 KM). Skoda podaje również, że
samochód będzie miał zasięg nawet
500 km i rozpędzi się do prędkości 180
km/h. Bardziej interesująca jest jed-
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SKODA VISION E

Rozwiązań z serii Simply Clever
Skoda nie odpuszcza nawet
w modelu koncepcyjnym
– w bagażniku znalazły się pasy
do mocowania bagażu

Obręcze o futurystycznym
designie – ich kształt sprzyja
dobrym właściwościom
aerodynamicznym

Ładowanie akumulatorów w Vision E może
odbywać się indukcyjnie
– wystarczy zaparkować
nad niewielką płytą
ładującą
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System
Educated Parking uczy
się nawyków kierowcy
i zapamiętuje, w których
miejscach lubi
parkować

Na Skodę z nadwoziem w stylu coupé
poczekamy przynajmniej do 2021 r.,
pierwszym czeskim autem z napędem
elektrycznym będzie Citigo (2020 r.),
pierwszą hybrydą plug-in – Superb
(2019 r.)
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Szybkie
ładowanie trwa
tylko pół godziny. Przez
ten czas akumulatory
naładują się w 80%

nak kwestia ładowania akumulatorów
litowo-jonowych. Według wizji Skody
będziemy je ładować indukcyjnie dzięki niewielkiej (65 x 65 x 5 cm) płycie
umieszczonej w podłożu i podpiętej do
instalacji elektrycznej naszego domu.
Całość działa właściwie bezobsługowo,
a naładowanie akumulatorów w trybie przyspieszonym (do 80%) zajmie
jedynie 30 minut. Skoda dzieli jazdę
autonomiczną na pięć poziomów zaawansowania, w którym 1. oznacza
jazdę z aktywnym tempomatem, a 5.
w pełni autonomiczne przemieszczanie
się od startu do mety. Vision E łapie się
na trzeci stopień tej skali. Sam potrafi
utrzymywać tor jazdy na autostradzie,
poruszać się w korkach, wyprzedzać

W każde drzwi
Visiona E
wbudowano
indukcyjną
ładowarkę
do smartfona

inne samochody, zmieniać pas ruchu,
szukać miejsca parkingowego oraz
w nie wjeżdżać i z nigo wyjeżdżać. System uczy się nawet tego, które z tych
miejsc (np. bliżej pracy czy te, w pobliżu
których znajdują się punkty szybkiego
ładowania) lubimy bardziej i stara się
parkować na nich. Pod ciągłą obserwacją znajduje się kierowca, którego ruchy
gałek ocznych są śledzone przez kamery.
Dzięki temu informacje na ekranach
pojawiają się w sposób dla niego najbardziej ergonomiczny. Już w 2019 roku
na drogi wyjedzie Superb z napędem
hybrydowym typu plug-in, potem rozwiąże się worek z czeskimi hybrydami
i autami z napędem elektrycznym.
n
Jedzie nowe.

Łączna moc układu napędowego wynosi
225 kW, czyli nieco ponad 300 KM

Wszystkie siedzenia można przesuwać
i obracać (maksymalnie o 20°)

www.auto-motor-i-sport.pl 
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PROCES PRODUKCJI SAMOCHODU

KAROQ JEST
WYTWARZANY
W KVASINACH.
DOCELOWA ROCZNA
PRODUKCJA
– 300 TYSIĘCY
AUT

PRZED
GODZINĄ ZERO

Żeby samochód mógł opuścić bramy fabryki, potrzeba czasu
i pracy wielu osób. Przyglądamy się procesowi produkcji auta
– na przykładzie Skody Karoq. Tekst Szymon Piaskowski

K

oordynacja, weryfikacja, badanie spójności i powtarzalności
procesów, kontrola jakości części i budowanie egzemplarzy przedprodukcyjnych – to tylko niektóre z działań,
które trzeba wykonać, żeby można było
rozpocząć produkcję seryjną modelu.
Zaczyna się od wyboru fabryki. I to co
najmniej cztery lata zanim pierwsze
auto zjedzie z taśmy produkcyjnej. Dział
zarządzania projektem ocenia, czy dany
model można wytwarzać w ramach
istniejącej już infrastruktury, czy trzeba
ją rozbudować. Ostateczna decyzja,
co do lokalizacji jest podejmowana 33
miesiące przed godziną zero. Na dwa
lata przed rozpoczęciem produkcji są
zamawiane maszyny do wytłaczania
i spawania, w międzyczasie odpowiedni

10 

264

samochody przedprodukcyjne wykorzystała
Skoda, zanim Karoq pojawił się w salonach.
Aut używano między innymi do testów,
sesji fotograficznych i prezentacji

28 000
elementów znajduje się na liście części do modelu Karoq,
są one sprawdzane przez dział jakości

dział zajmuje się dokumentacją techniczną – tworzeniem instrukcji produkcji, montażu i szczegółową listą części.
Dział rozwoju technicznego dostarcza
podstawowych informacji na temat
modelu, głównie wymiarów i danych
projektowych. Pierwsze egzemplarze,
tzw. przedprodukcyjne, wyjeżdżają na
świat osiem miesięcy przed oficjalnym
rozpoczęciem produkcji. Na tym etapie
można jeszcze testować procesy i kontrolować powtarzalność poszczególnych
etapów wytwarzania samochodu. W tym
samym czasie do fabryki są dostarczane
części od poddostawców i przeprowadza
n
się szkolenia załogi. 
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ŠKODA Kredyt Niskich Rat
ze Złotym Godłem Quality International 2017
W XI edycji konkursu Najwyższa Jakość Quality
International 2017 Złote Godło w kategorii QI Product
zdobyły dwa bliźniacze produkty finansowe ŠKODA
Financial Services: ŠKODA Kredyt Niskich Rat i ŠKODA
Leasing Niskich Rat.
Najwyższa Jakość Quality
International – co to takiego?
Najwyższa Jakość Quality International 2017
to największy ogólnopolski program konkursowy promujący jakość produktów i usług.
W tym roku odbywa się jego XI edycja,
realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry
Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Najwyższa Jakość QI skupia przedstawicieli firm i instytucji działających na
terytorium Polski, a Godło Najwyższa
Jakość QI jest znakiem rozpoznawalnym
na arenie międzynarodowej przez klientów
i kontrahentów.
Dlaczego produkty finansowe dedykowane
klientom marki ŠKODA zyskały uznanie
Kapituły Konkursu? Ponieważ stanowią one
element szerokiej oferty opartej na najwyższej jakości: klienci z jednej strony otrzymują niezawodny, świetnie wyposażony
samochód w atrakcyjnej cenie, a z drugiej
– zestaw wygodnych rozwiązań finansowych, serwisowych i ubezpieczeniowych.
ŠKODA Kredyt Niskich Rat
ŠKODA Kredyt Niskich Rat to jakościowa
rewolucja: daje klientom swobodę decydo-

wania o wydatkach na auto, a jednocześnie
jeżdżenia nowym samochodem.
Ten prekursorski na polskim rynku produkt
finansowy zmienia dotychczasowe podejście do auta i związanych z nim kosztów.
Umożliwia klientom swobodne użytkowanie
samochodu i uzyskiwanie większych korzyści niż w klasycznym finansowaniu. ŠKODA
Kredyt Niskich Rat opiera się na rynkowej
wartości końcowej auta, do tej pory wykorzystywanej w finansowaniu firmowych
samochodów. Pozwala to uzyskać dużo
niższe miesięczne raty niż przy tradycyjnym
kredycie, ponieważ nabywca spłaca tylko
spodziewaną utratę wartości samochodu
w okresie umowy kredytowej, a nie za całą
wartość pojazdu. Pozwala to stale korzystać
z nowego samochodu, wymieniając go co 3
albo 4 lata.
Co jeszcze warto wiedzieć
o ŠKODA Kredyt Niskich Rat?
• W ramach korzystnej miesięcznej raty
nabywca może sobie pozwolić na droższy
samochód: lepiej wyposażony i/lub wyższy model.
• Po zakończeniu umowy nabywca może
sam zadecydować, co jest dla niego ko-

rzystniejsze: oddanie samochodu i – na
przykład – wybranie nowego, czy spłata
używanego dotychczas pojazdu, jednorazowa lub w ratach.
• Samochody marki ŠKODA są dzięki temu
bardziej dostępne – poszerza się grono
osób, które mogą sobie pozwolić na
nowe auto zamiast używanego. Pojazdy
jeżdżące po polskich drogach stają się
więc „młodsze”, a tym samym – bezpieczniejsze, bardziej przyjazne dla środowiska,
nowocześniejsze, bardziej ekonomiczne
pod względem zużycia paliwa.
Złote Godło Quality International
dla kredytu i leasingu
ŠKODA Kredyt Niskich Rat oferuje kupującym nowe, lepsze samochody, za miesięcznie mniejsze kwoty i z możliwością częstej
wymiany auta na kolejne, nowe. Jednocześnie z kredytem Złote Godło Quality
International 2017 zdobył również bliźniaczy
produkt ŠKODA Leasing Niskich Rat. Oferuje
on klientom biznesowym szereg korzyści,
w tym możliwość jeżdżenia zawsze nowym
samochodem w ramach niskich miesięcznych rat oraz korzyści podatkowe wynikające
z leasingu operacyjnego.

POLE POSITION

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW TOUR DE FRANCE

TYLKO DLA
NAJLEPSZYCH

Skoda od 14 lat angażuje się w najsłynniejszy wyścig
kolarski na świecie, czyli Tour de France. Czesi nie tylko dostarczają samochody do obsługi imprezy, ale też
sami projektują trofea dla zwycięzców.
Tekst Szymon Piaskowski

4 STATUETKI...
...dla czterech
zwycięzców w czterech
kategoriach indywidualnych. Szklany puchar
na mecie Tour de France
dostaje nie tylko kolarz,
który wygrał wyścig
w klasyfikacji generalnej, ale równie najlepszy
sprinter, najlepszy kolarz
klasyfikacji górskiej oraz
najlepszy zawodnik
w wieku do 26 lat.

Puchar w kolorze zielonym
dostaje tylko najlepszy sprinter
Tour de France

12 
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SKODA

DESIGN

Wymiary statuetki są zawsze
takie same – ma ona 60 cm
wysokości – ale projektanci
co roku nadają jej inną formę

Statuetki wyglądem
nawiązują do koła
roweru. Wszystkie są
projektowane w oddziale marki Skoda Design,
a ich wykonaniem
zajmuje się czeska firma
specjalizująca się w obróbce szkła. Puchar dla
najlepszego sprintera
wyróżnia się kolorem
zielonym, każda statuetka waży 4 kg.

2018
Co najmniej do tego
roku Skoda będzie
oficjalnym partnerem
największej kolarskiej
imprezy na świecie.
Po raz pierwszy Czesi
pojawili się na Tour de
France w 2004 roku.

www.auto-motor-i-sport.pl 
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DIGILAB – PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI

PLANUJĄ PRZYSZŁOŚĆ

O przyszłości wiemy tyle, że nadejdzie. Ale co przyniesie? Na to pytanie
starają się odpowiedzieć ludzie z DigiLabu – komórki Skody, w której
pracuje się nad nowymi rozwiązaniami w motoryzacji. Tekst Szymon Piaskowski

14 

SMART
PARKING

Projekt tzw. inteligentnego parkowania.
Chodzi o to, by –
wykorzystując dane
z sieci komórkowych
– znaleźć wolne miejsce
na parkingu. Pomysł
wywodzi się z czeskiego
start-upu, przeszedł
już fazę testów i jest
wykorzystywany komercyjnie w kilku krajach
europejskich.

MOBILNOŚĆ
I OCHRONA

CARSHARING

Może się wydawać,
że to nic nowego, bo
usługi car-sharingowe
już zyskały sporą
popularność, jednak
członkowie DigiLabu
pracują nad tym,
żeby odpowiednio
zbalansować popyt
i podaż, a także znaleźć
rozwiązania motywujące
ludzi do wspólnego
korzystania z samochodu.

Przypuśćmy, że musimy
zawieźć kogoś do
szpitala, ale mamy
ważne spotkanie
w pracy. W ramach
usługi Mobility with
Care transportem
(prywatnym
autem) zająłby się
wyspecjalizowany
opiekun (prywatna, ale
wyszkolona osoba). Jego
wyboru dokonywałoby
się na podstawie ocen
innych, a sama usługa
byłaby płatna.

WYDANIE SPECJALNE 2018

FOT. SHUTTERSTOCK.COM
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ak będziemy korzystać z aut za 10, 20 czy 30 lat?
W jaki sposób połączyć urządzenia mobilne,
dom i samochód w jeden organizm? Czy upowszechnią się nowoczesne formy użytkowania auta, co
zmniejszyłoby zanieczyszczenie środowiska? Na takie
pytania próbują odpowiedzieć tęgie umysły pracujące
w specjalnym oddziale Skody – DigiLab. Mieści się on
w Pradze, a jego członkowie opracowują nowe rozwiązania w motoryzacji. Obecnie przy udziale start-upów
technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości,
uniwersytetów, mikroprzedsiębiorstw i korporacji jest
analizowanych ponad czterdzieści projektów. Zresztą
każda osoba, również niezwiązana z marką, poprzez
stronę internetową (skodaautodigilab.com) może zgłosić swój pomysł, którym zajmie się DigiLab.
30-osobowy think tank pracuje teraz m.in. nad rozwiązaniem o nazwie Car 2X, które – w największym
skrócie – dotyczy komunikacji nie tylko między samochodami, ale też między samochodem i np. domem.
Chodzi więc o wymianę informacji oraz zdalny dostęp
do urządzeń. Ten projekt jest też częścią tzw. Strategii
2025, czyli wykorzystania cyfrowych technologii. Obok
prezentujemy pomysły, które już zostały (albo niedługo
n
będą) wdrożone w życie.

SKODA

ONEAPP – APLIKACJA SKODY

POLE POSITION

WSZYSTKO W JEDNYM

OneApp to mobilny asystent modeli Skody. Zobacz, w jaki sposób łączy
się z samochodem i co ma do zaoferowania.
Tekst Sebastian Kościółek

SMARTFON
Ściągasz i instalujesz
aplikację dostępną do
telefonów z systemem
operacyjnym Android
lub iOS.

SAMOCHÓD

POŁĄCZENIE

Musi być wyposażony
w system SmartLink+
(mają go Skody
produkowane od czerwca
2016 roku).

Łączysz smartfon
z systemem
multimedialnym kablem USB,
a w modelach wyposażonych
w nawigację Amundsen
lub Columbus – bezprzewodowo, za pomocą Wi-Fi.

STAN
POJAZDU
Jednym kliknięciem
uzyskasz dostęp do najważniejszych informacji
o stanie samochodu.
Przy okazji dowiesz się,
kiedy wypadają przegląd i wymiana oleju
w silniku. Jeśli pojawi się
jakiś problem z autem,
aplikacja zaproponuje
jego rozwiązanie.

www.auto-motor-i-sport.pl 

DZIENNIK
PODRÓŻY

Często podróżujesz
prywatnie i służbowo?
Dzięki OneApp masz
wgląd do wszystkich
tras pokonywanych
samochodem. Podsumowanie każdego
przejazdu wyświetlisz
na ekranie systemu
multimedialnego
lub smartfona. W razie
potrzeby dane możesz
sortować, kasować,
edytować i eksportować
do najpopularniejszych
formatów.

STATYSTYKA
POJAZDU
Podczas podróży aplikacja
rejestruje m.in. prędkość,
zużycie paliwa, moc
silnika i jego moment
obrotowy wykorzystywane w danym momencie.
Po przejechaniu odcinka
można dzięki zebranym
informacjom przeanalizowa swój styl jazdy i uczyć
się jeździć oszczędniej.
Wszystkie dane można
również obserwować
w czasie rzeczywistym
na ekranie telefonu lub
wyświetlaczu MIB.

ODTWARZACZ
MUZYKI

Odtwarzacz muzyczny
dostępny w ramach aplikacji obsługuje wszystkie najpopularniejsze
formaty plików (MP3,
WAV, FLAC), pozwala też
na przesyłanie muzyki
(bezprzewodowo lub
przez USB) z takich
źródeł jak Spotify, NPR
One czy Deezer.

MOBILNY
PRZEWODNIK
Szukasz stacji
benzynowej, parkingu,
bankomatu, a może
dobrej włoskiej restauracji? Skorzystaj z funkcji
zintegrowanego
przewodnika połączonego z nawigacją. Dzięki
OneApp możesz znaleźć
najlepiej oceniane
miejsca, a przy okazji
poznać opinie innych
użytkowników na ich
temat.

CIEKAWE
WIDŻETY

Aplikacja pozwoli
sprawdzić prognozę pogody w miejscu docelowym, obliczyć w czasie
rzeczywistym dokładny
koszt przejazdu jednego
kilometra lub całej trasy
i podzielić koszty na
poszczególnych pasażerów. Kierowca może
monitorować na żywo
pracę turbosprężarki,
wykorzystanie potencjału silnika, położenie
pedałów gazu i hamulca
oraz temperaturę
płynów.
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JAK POWSTAJE MODEL KONCEPCYJNY

SZTUKA TWORZENIA

Przyciąga uwagę i zdradza, jak będzie wyglądała przyszłość danej marki. Ale jak się go tworzy?
Oto osiem etapów powstawania modelu koncepcyjnego – na przykładzie Skody Vision E.
Tekst Szymon Piaskowski

OSIEM KROKÓW DO KONCEPTU

1

RYSUNEK
Na początku styliści określają podstawowe założenia projektu –
czym ma się wyróżniać dany model i do jakiej grupy odbiorców
zostanie skierowany. „Pierwsze rysunki to proste szkice, więc na
tym etapie naszymi jedynymi narzędziami są ołówek i kartka
papieru, ewentualnie marker do podkreślenia konturów” – mówi
Peter Olah, projektant Skody.

2
16 


3

MODEL Z GLINY
Kolejnym krokiem jest wykonanie modelu z gliny.
To najbardziej tradycyjny etap projektowania
samochodu i nie wygląda na to, by w przyszłości
został pominięty. Po modelowaniu „rzeźba” jest
pokrywana folią, która uwydatnia jej kształty
i nadaje połysk.

MODEL KOMPUTEROWY

NADWOZIE

Szkice zostają przeniesione na ekran komputera.
Powstaje model 3D, tzw. Digital Design Model.
Styliści uzupełniają projekt o kolejne detale,
a efekty są omawiane nie tylko przez projektantów,
ale też przez inżynierów, którzy oceniają
funkcjonalność poszczególnych elementów.

Kiedy model jest gotowy i polakierowany,
styliści sprawdzają, jak poszczególne kształty
i detale wyglądają przy różnym świetle.
Ten etap jest szczególnie ważny przy
projektowaniu samochodów seryjnych,
które trafią na rynki całego świata.

4
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SKODA

W
ZESPOŁACH
PRACUJĄ
SPECJALIŚCI
Z CAŁEGO
ŚWIATA

Zanim zostanie zbudowana makieta wnętrza w skali 1:1, wszystkie
szkice powstają na papierze – nie ma od tego wyjątków

5

WNĘTRZE
Makieta wnętrza powstaje w skali 1:1, zespół sprawdza jego
elementy pod kątem funkcjonalnym i estetycznym. Podobnie
tworzy się nadwozie, ale w jego wypadku większe znaczenie
odgrywa druk trójwymiarowy. Żeby projekt koncepcyjny był
jak najbliższy finalnego, glina jest pokrywana materiałami
imitującymi poszczególne powierzchnie.

6

7

KOLORY I MATERIAŁY
Każda osoba pracująca w dziale kolorów i materiałów ma
specjalizację: tapicerki skórzane, tekstylia, kolory wnętrza,
lakiery nadwozia, elementy dekoracyjne. Materiały są
umieszczane obok siebie w wizualizacjach komputerowych,
a projektanci mogą ocenić czy ich zestawienie prezentuje
się dobrze.

ŚWIATŁA

ZATWIERDZENIE PROJEKTU

Mówi się, że światła i szklane elementy to biżuteria
samochodu. W wypadku modelu Vision E ważną rolę
w wizualnym odbiorze całego projektu odgrywa podświetlony
pas przebiegający poniżej maski. Jak mówi Petr Nevrela, jeden
ze stylistów Skoda Design, „szkło i światło to imponujące
połączenie sztuki i technologii”.

Dokumentacja z przygotowywania projektu jest
przedkładana zarządowi, który decyduje o finalnym projekcie
i akceptuje go. Pozostaje już tylko zbudowanie „żywego”
modelu, który najpierw w formie prototypu będzie robił
karierę na wystawach samochodowych, a następnie w wersji
produkcyjnej pojawi się w sprzedaży.

www.auto-motor-i-sport.pl 
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SKODA W SŁUŻBIE TOPR

SKODY
NA POMOC

2003

Piękne, wspaniałe, majestatyczne, fascynujące – takie są Tatry. Ale jeśli nie
czujesz przed nimi respektu, to przepadłeś. Chyba że z opresji wyciągną Cię
ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To specjaliści
światowej klasy i pasjonaci gór. Jeśli akurat się nie wspinają, jeżdżą służbowo
Skodami. Oto kilka faktów dotyczących ich pracy. Tekst Szymon Piaskowski

W tym roku
rozpoczęła
się współpraca Skody
z Tatrzańskim
Ochotniczym
Pogotowiem
Ratunkowym.
Jako pierwsze
w służbie TOPR
zaczęły jeździć
Octavie 4x4
i Scout.

9

Tyle Skód pełni teraz
służbę w TOPR. Flota się stale
powiększa wraz z debiutem
nowych modeli, radzących
sobie w trudnych warunkach
i wyposażonych w napęd 4x4.
Obecnie TOPR wykorzystuje
jedną Skodę Kodiaq, trzy Yeti
oraz pięć Octavii (4x4 i Scout).

5323
Tyle godzin w 2016 roku
spędzili ratownicy TOPR na
interwencjach. Najwięcej wypadków było spowodowanych
upadkiem (np. potknięciem
się) i pogorszeniem się stanu
zdrowia turystów.

600

Jan Gąsienica-Roj
ratownik TOPR

NARZĘDZIE
PRACY
Skoda od kilkunastu lat
wspiera nas w ratowaniu ludzi.
Czeskie auta pozwalają
ratownikom szybko
dotrzeć na miejsce oraz
dowieźć sprzęt – narty,
plecaki, koce. Większość
trudnych wypraw
odbywa się do rejonu
Morskiego Oka, gdzie
w każdych warunkach
docieramy samochodami na wysokość 1400 m
n.p.m. Ratownicy TOPR
korzystają z aut nie tylko
w alarmowych sytuacjach, jeżdżą też nimi na
szkolenia, kursy itd.

Do tylu wypadków dochodzi
średnio w ciągu roku
w Tatrach. Około 20 z nich
kończy się śmiercią turysty.

W 2017 roku we flocie TOPR
pojawiły się Kodiaq oraz
Octavia 4x4 oraz Scout – te
dwa ostatnie to modele po face
liftingu

W akcjach wysokogórskich TOPR
korzysta ze śmigłowca – na 592
akcje w 2016 roku helikopter został
wykorzystany 178 razy

18 
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SKODA

Skody pomagają
TOPR od 2003 roku.
Więcej o współpracy
TOPR-u i Skody na stronie
www.bezpieczniewgory.pl

www.auto-motor-i-sport.pl 
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SZKOŁA PROJEKTOWANIA SKODY

ZADANIE
DOMOWE

ZAPROJEKTOWANIE
AUTA TO WYZWANIE
DLA UCZNIÓW
I REKLAMA SZKOŁY
SKODY

W Skoda Academy, w której budowania aut uczą się młodzi
konstruktorzy, co roku powstaje nietypowy koncept. W tym
roku padło na buggy. Tekst Szymon Piaskowski

M

isją Skoda Academy
(a konkretniej Szkoły
Zawodowej Skody, która
działa w jej ramach) jest „uczenie
i prowadzenie działań badawczo-rozwojowych ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb Skody”.
Co oznacza, że szkoła, przy wsparciu rządu, inwestuje w rozwój młodych projektantów, którzy kiedyś
będą tworzyli nowe samochody. Od
czterech lat uczniowie czeskiego

Dzieło czeskich
uczniów to Skoda
Element z silnikiem
elektrycznym o mocy
82 KM – to klasyczny
pojazd typu buggy
technikum dostają specyficzne zadanie domowe – na bazie istniejącego
modelu muszą zaprojektować coś
„odjechanego”. Ale wcale nie chodzi
o dodanie do auta spojlerów czy
większych obręczy kół, tylko o stworzenie samochodu, który, po pierwsze, będzie jeździł (choć oczywiście
nie wejdzie do produkcji seryjnej),
a po drugie, zostaną w nim zastosowane „przyszłościowe” rozwiązania.
W Skodzie Element takim rozwiązaniem jest silnik elektryczny. Rozwija on moc 82 KM i maksymalny
moment obrotowy 210 Nm, co
pozwala autu rozpędzić się do setki
w 13 sekund i osiągnąć maksymalną
prędkość 130 km/h. Teoeretyczny
zasięg auta, dzięki litowo-jonowym

20 


„MULTIMEDIALNY” BAGAŻNIK
Na zewnętrznej stronie pokrywy bagażnika uczniowie zamontowali panel solarny, który zasila m.in. umieszczoną w kufrze
lodówkę czy telewizor

KABINA NA SPORTOWO
Dostęp do kabiny jest łatwy, bo auto nie ma bocznych drzwi.
W środku zamontowano sportowe, kubełkowe siedzenia, a na
progach aluminiowe tabliczki okolicznościowe

akumulatorom zamontowanym
w podłodze, wynosi do 160 km. To
oczywiście tylko liczby, ale pokazują
faktyczne możliwości samochodu.
Skoda Element ma taką długość jak
Citigo (nieco ponad 3,5 metra), ale
jest od niego wyżej zawieszona i ma
o 6 cm większy prześwit. Uwagę
zwracają żółto-czarne obręcze kół
z oponami typu all-terrain oraz
srebrne osłony podwozia. Z drzwi
zrezygnowano, bo klasyczne buggy
ich nie mają, a na plaży nikt nie kłopocze się z zamykaniem samochodu.
Na pokładzie są za to telewizor
smart (można się z nim połączyć
bluetoothem i sterować za pomocą
smartfona), lodówka oraz 400-watowy system audio. Skoda Element
może więc być dyskoteką, kinem
i barem w jednym.

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

TRZY LATA – TRZY PROJEKTY

Uczniowie Skoda Academy, pracując w grupie, musieli nauczyć się
dysponować budżetem (był ograniczony) i pracować nie tylko nad
kartką papieru, ale również przy
podnośnikach, spawarkach i skrawarkach. Brak dachu wymusił prze-

projektowanie boków samochodu,
a najtrudniejszym zadaniem było
stworzenie nowych części karoserii,
np. pokrywy bagażnika. Swoim doświadczeniem z uczniami dzielili się
pracownicy Skody. Następne zadanie
n
domowe – za rok.

1500

roboczogodzin – tyle czasu zajęło uczniom
szkoły Skody zbudowanie elektrycznego
buggy. Pierwsze szkice samochodu
powstały jesienią 2016 r.

www.auto-motor-i-sport.pl 

CITIJET, FUNSTAR, ATERO
Skoda Element to nie pierwsze dzieło uczniów Skoda Academy. W 2014 roku przerobili
na kabriolet Citigo (dostał nazwę CitiJet), potem na bazie Fabii stworzyli Funstara
(pick-up) oraz Atero (bazującego na Rapidzie Spacebacku)

21
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SKODA CONNECT – INTERNET W AUCIE

Pakiet Care Connect (m.in. z nawigacją i usługami Infotainment
Online) do Octavii Style kosztuje
7500 zł

OKNO NA ŚWIAT

Co to znaczy mieć internet w aucie, czy warto
inwestować w jego podłączenie i jak działają systemy
lokalizowania samochodu – na przykładzie systemu
Skoda Connect. Tekst Szymon Piaskowski

W

smartfonie czy laptopie
internet to element dnia
codziennego, ale w aucie to
wciąż rzadkość, chociaż żadną nowością
też nie jest. Mówiąc „internet w aucie”,
mamy na myśli usługi takie jak otrzymywanie informacji o wolnych miejscach
parkingowych i aktualizowanych na
bieżąco wiadomości, a także możliwość
sprawdzania cen paliw na stacjach – te
dane są wyświetlane na ekranie systemu
multimedialnego.

22 


Tego typu usługi wchodzą w skład pakietu, w którym kupujemy nawigację,
więc dostajemy je niejako z dobrodziejstwem inwentarza – w przypadku Skody za darmo możemy z nich korzystać
przez rok. Żeby jednak wszystko działało, w samochodzie musi być internet.
Jego źródłem może być albo karta SIM
(wtedy trzeba opłacać dodatkowy pakiet danych, ale za to internet jest szybszy – nawet LTE), albo smartfon, który
pracuje jako router (wtedy internet do

samochodu „płynie” z naszego komórkowego pakietu danych). W tym drugim przypadku działanie pokładowego
systemu zależy więc od tego, jak szybki
jest internet w telefonie i jaki mamy
w nim zasięg. Bywa, że połączenie między routerem (telefonem) a systemem
w aucie zrywa się i żeby znów być „online”, trzeba kilkanaście razy dotknąć
na ekranie auta pola „odśwież”. To
irytujące, ale jest to raczej spowodowane słabym zasięgiem sieci telefonu niż
problemami z samym systemem. Innym
minusem tego rozwiązania jest to, że
smartfon w roli routera nie jest w stanie
zapewnić tak szybkiego internetu jak
karta SIM. Działanie poszczególnych
funkcji systemu na przykładzie Skody
n
opisujemy obok.
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SKODA

CARE
CONNECT
Jak działa?

Z usług Care Connect można korzystać, używając trzech przycisków
umieszczonych w podsufitce samochodu. Najważniejsza funkcja to tzw.
połączenie alarmowe (czerwony
przycisk), dzięki któremu kierowca w
razie wypadku może szybko wezwać
służby ratownicze (w największym
uproszczeniu). System jest też na tyle
„inteligentny”, że w sytuacji awaryjnej (np. kiedy wybuchną poduszki
powietrzne) połączy się z numerem
alarmowym automatycznie. Przycisk
z kluczykiem służy do wzywania pomocy drogowej, która dzięki funkcji
GPS dostaje informacje o położeniu
samochodu, natomiast wciskając
przycisk z literką„i” połączymy się z
infolinią Skody (np. żeby umówić się
na serwis.).

Na zatłoczone
parkingi w sam raz –
funkcja odnajdywania
auta z możliwością
uruchomienia w nim
kierunkowskazów
i klaksonu. Namierzanie auta (symbol
samochodu jest wyświetlany na mapie)
działa z dokładnością
do kilkunastu metrów

WIADOMOŚCI
Źródło newsów ze
świata można spersonalizować. Aplikacja
pobiera je zarówno
z serwisów polskich, jak
i zagranicznych, jednak
większość wiadomości
jest dostarczana przez
agencję AFP International. Informacje są
opatrywane zdjęciem,
a panel z wiadomościami jest aktualizowany
na bieżąco.

www.auto-motor-i-sport.pl 

CENY PALIW
To jedna z najbardziej
przydatnych funkcji,
ale okazuje się, że ceny
paliw są aktualizowane
różnie (robią to stacje
paliw) – widzieliśmy
ceny sprzed trzech
dni (nieaktualne), ale
zdarzało się, że zostały
zaktualizowane trzy
godziny wcześniej.
Wyszukane stacje
(z informacją o cenach
wszystkich oferowanych
na nich paliw) można
od razu ustawić jako cel
w nawigacji.

PARKING
Informacje o wolnych
miejscach parkingowych
(zebrane na podstawie
danych zapewnianych
przez np. satelity GPS)
dostarcza firma Inrix.
Danych dostarczają
również same firmy
parkingowe. We Wrocławiu na przykład trudno
je zdobyć, bo system
informował tylko, gdzie
są parkingi (a to akurat
robi każda nawigacja)
i ewentualnie jaka jest
na nim maksymalna
liczba dostępnych
miejsc, a nie ile z nich
jest wolnych.

MONITORING RUCHU
Ze wszystkich funkcji
systemu ta działa najlepiej i najczęściej bywa
używana. Czerwone,
pomarańczowe i zielone
linie informują o natężeniu ruchu, a symbol
zatoru rzeczywiście
pojawia się w tym miejscu, w którym tworzy się
korek. Wszystko działa
tak sprawnie, że sięganie
po smartfon z mapami
Google’a (z których
zresztą korzysta ten
system) staje się zbędne.
Nawigacja wyznacza
trasę tak, żeby ominąć
korek.

POGODA
Można sprawdzać prognozę pogody w okolicy,
w której jesteśmy lub
w miejscu, do którego
jedziemy. Pogodowe
wiadomości dotyczą
trzech kolejnych dni.
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TESTOWANIE ELEMENTÓW AUTA

ŚCIEŻKA ZDROWIA

Materiały do budowy auta pochodzą od różnych podwykonawców, mają różne zastosowanie
i właściwości. Żeby potwierdzić ich wytrzymałość, Skoda testuje je na wiele sposobów.
Tekst Szymon Piaskowski

TWARDOŚĆ ELEMENTÓW

W przeciwieństwie do testów „wytrzymałościowych”,
te sprawdzające twardość poszczególnych części (np.
elementów układu hamulcowego – na zdjęciu bęben
hamulcowy) trwają krótko. Tzw. durometr (twardościomierz) mierzy średnicę odcisku żeliwnego fragmentu bębna hamulcowego.

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Specjalna maszyna jest bezlitosna dla kawałków tapicerki – trze je i ściera, a prędkość
wirowania dochodzi do 50 tys. obrotów na
minutę. Aby materiał przeszedł test pozytywnie, musi pozostać nienaruszony.
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ŚRUBY I NAKRĘTKI

Nie chcielibyśmy zobaczyć w swoim aucie
niedokręconej śrubki. Zdolność zaciskania
i trzymania różnych typów gwintów i nasadek
określa się w laboratorium. Technicy symulują
np. poszczególne etapy mocowania śrub.

TESTY ANTYKOROZYJNE

W tzw. komorze korozyjnej (składa się z bębna, wirników i zlewu) poszczególne elementy
auta (np. obręcze) są zanurzane w wodzie albo
we mgle solnej (solance) – tak sprawdza się
ich podatność na korozję.
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TAPICERKA SIEDZEŃ

Jej wytrzymałość sprawdza specjalna
maszyna drąca, która precyzyjnie określa trwałość materiału. Pasek nierdzewnej stali rozrywa tapicerkę, tak jakby
była kartką papieru.

DZIAŁANIE TEMPERATURY

Samochody są podgrzewane w specjalnej komorze przez
promienie podczerwone przez pięć godzin – w ten sposób
bada się substancje, jakie poszczególne elementy auta wydzielają przy wysokich temperaturach.

PRÓBA SZKŁA

W laboratorium są badane wszystkie typy szkła.
Sprawdza się jego wytrzymałość i zdolność do zapewnienia idealnej widoczności. Tu są wykrywane
wszelkie odstępstwa od norm – nawet takie, których
nie da się zauważyć gołym okiem.

KONTROLA
STRUKTURY

SKŁAD CHEMICZNY

Składu chemicznego materiałów (w tym
wypadku stali z wału skrzyni biegów)
nie sprawdza się w probówkach, lecz
rejestrując długość fal atomów poruszających się wokół elektronów.

www.auto-motor-i-sport.pl 

Pod mikroskopem sprawdza
się wewnętrzną
strukturę gniazd
zaworowych, które
wykonano ze spieku stali. Poddaje
się je obróbce, m.in.
poprzez szlifowanie
i polerowanie.
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AKCESORIA

PRZYJEMNIE
W PODRÓŻY

W sklepie z akcesoriami Skody (www.sklep.skoda.pl) znajdziemy sporo produktów, które sprawią,
że nawet najdłuższe trasy będą przyjemne dla wszystkich pasażerów, a w aucie zapanuje porządek.
Przedstawiamy najciekawsze rozwiązania oferowane w rozsądnych cenach. Tekst Sebastian Kościółek
WIELOFUNKCYJNY
UCHWYT

System Smart Holder składa
się z łącznika montowanego
pod zagłówkiem, do którego
możemy podłączyć uchwyt,
haczyk lub wieszak. Powiesimy
na nim marynarkę i koszulę,
ale sprawdzi się też jako wieszak na plecak, torebkę lub
reklamówkę z zakupami. Jeśli
na kanapie podróżują dzieci,
w uchwycie możemy zamontować tablet lub inne urządzenie
multimedialne, które zapewni
im rozrywkę w czasie jazdy.

Cena: od 51 zł

POJEMNIK NA ŚMIECI

Koniec z upychaniem śmieci i papierków w schowkach. W sklepie z akcesoriami
znajdziemy pomysłowy pojemnik na śmieci, chowany w bocznej kieszeni drzwi, do
którego możemy przymocować worek o rozmiarze 20x30 cm. Pojemnik jest dostępny w kolorach czarnym i beżowym.

Cena: 57 zł

PAS BEZPIECZEŃSTWA DLA PSA

Zabierając w podróż czworonoga, musimy zadbać o jego bezpieczeństwo. Specjalnie przygotowaną uprząż mocuje się do pasa umieszczonego na kanapie. Zwierzę może wygodnie siedzieć
lub leżeć, a w razie hamowania nie ześlizgnie się z kanapy. Pasy
są dostępne w kilku rozmiarach, można je też regulować w bardzo szerokim zakresie, w zależności od rozmiaru psa.

Cena: od 321 zł
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SKOK NA NISKĄ RATĘ
Rozważacie zakup nowego auta za gotówkę? Pewnie nie. Kierowcy
korzystają głównie z kredytu i leasingu, które nie obciążają ich budżetu,
tak jak zakup za gotówkę. Przyglądamy się ofercie Skody. Tekst Kacper Mucha

DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
KREDYT
NISKICH RAT
To propozycja dla tych, którzy
chcą korzystać z auta, płacąc
niskie miesięczne raty za
jego użytkowanie. Wpłata
własna może wynosić od
O%, miesięczne raty są
niskie, bo nie spłaca się
100% wartości samochodu,
a jedynie równowartość
utraty jego wartości w czasie
trwania umowy (2-4
lata), a po jej zakończeniu
auto zwraca się do salonu
i można je wymienić na
nowe w równie korzystnej
ofercie lub wykupuje się,
spłacając pozostałą wartość
jednorazowo lub w ratach.

www.auto-motor-i-sport.pl 

KREDYT
0%
Sprzedałeś swój stary
samochód i masz gotówkę
na pokrycie części zakupu
nowego? Ta oferta może
być dla Ciebie, bo płacisz
50% wartości samochodu,
a resztę spłaty rozkładasz na
36 rat bez oprocentowania
i bez prowizji.

DLA FIRMY

KREDYT
AUTOSTART

LEASING
101%

Klasyczny kredyt
samochodowy, który ma
bardzo dużą zaletę – można
zrezygnować z wpłaty
własnej. Okres finansowania
zakupu samochodu
wynosi nawet 7 lat,
a oprocentowanie 3,99%.

To oferta nie tylko dla
wielkich flot, ale też dla
firm jednoosobowych.
Leasing na auto można
wliczyć w koszty uzyskania
przychodu, a to opłacalne
dla firmy. Wpłata własna nie
jest wymagana, umowa jest
zawierana na okres od 24 do
60 miesięcy, a na jej koniec
można wykupć samochód za
1% jego wartości.

LEASING
NISKICH RAT
Podobnie jak w wypadku
kredytu, Leasing Niskich
Rat pozwala korzystać
z samochodu przy płaceniu
niskich miesięcznych rat.
Spłacamy kwotę równą
spadkowi wartości auta
(w przybliżeniu), okres
umowy to od 2 do 4 lat,
a wpłata własna może
wynieść od 0 do 30%
wartości auta.
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PALETA PEŁNA BARW

Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Karoq, Kodiaq i Superb – oto trzon
oferty Skody. A są jeszcze odmiany RS, Scout, Spaceback, Monte Carlo
i inne – tłumaczymy, jak się w nich rozeznać. Tekst Kacper Mucha
Citigo
to najmniejszy
model Skody, ale mimo
niewielkich gabarytów
ma ponadprzeciętnie
przestronne wnętrze
i bagażnik

Rapid

T

rzeba oddać cesarzowi, co
cesarskie – czeska marka jest
mistrzem w projektowaniu
samochodów „międzyklasowych”.
Najlepszym przykładem takiego modelu jest Rapid, który ma wymiary
auta kompaktowego – długość 4304
mm, rozstaw osi 2602 mm – ale jego
wnętrze okazuje się niemal tak samo
przestronne, a bagażnik równie pojemny jak w samochodach klasy średniej
sprzed kilku lat. Rapid jest oferowany
w dwóch nietypowych wersjach nadwozia, obie to hatchbacki, ale jedna
wyglądem przypomina sedana, a druga
kombi (Spaceback – na zdjęciu). Ten
model to jeden z najbardziej praktycznych samochodów na rynku – jest
przestronny, ma oszczędnie silniki
i jest tani.
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Citigo

M

ała Skoda ma tylko 3,56 m
długości, więc zwinnie porusza się w ciasnych uliczkach. Mimo że jest niewielka, w jej
wnętrzu wygodnie zmieszczą się cztery
osoby, a bagażnik ma pojemność 251
litrów i praktyczną podwójną podłogę.
W wersji z najmocniejszym silnikiem
(75 KM) Citigo przyspiesza do setki
w mało imponującym czasie 13,2 s, za
to nie ma wielkiego apetytu na benzynę, bo średnio zużywa ok. 3,9 l/100 km.
Jeśli ktoś chce jeździć jeszcze oszczędniej, może kupić ten model z fabryczną
instalacją LPG firmy Landi Renzo.

Skoda Citigo 3-drz.

Dostępna z silnikiem 1.0 MPI o mocy
60 KM lub 75 KM oraz w wersji 75
KM ze zautomatyzowaną skrzynią
biegów ASG.
Cena: od 36 900 zł

Skoda Citigo 5-drz.

Ma taką samą długość i silniki jak
wersja 3-drzwiowa, ale jest bardziej
funkcjonalna.
Cena: od 38 400 zł

Skoda Citigo
Monte Carlo

Wyróżniają ją naklejki na nadwoziu,
czarne detale oraz spojlery na przednim zderzaku i pokrywie bagażnika.
Cena: od 44 900 zł

Skoda Rapid

Dostępna z silnikami 1.0 TSI (95
i 110 KM), 1.4 TSI (125 KM), 1.4 TDI
(90 KM) oraz 1.6 TDI (115 KM). W opcji jest skrzynia DSG.
Cena: od 57 600 zł

Skoda Rapid
Spaceback

Spaceback jest krótszy i ma mniejszy
bagażnik, ale wygląda bardzo efektownie – można do niego zamówić
szklane dach i pokrywę bagażnika.
Cena: od 57 600 zł

Skoda Rapid
Monte Carlo

To bogato wyposażona wersja,
dostępna ze wszystkimi silnikami,
z jakimi jest oferowany Rapid.
Cena: od 75 150 zł

Skoda Rapid Spaceback Monte Carlo

Obręcze kół, specjalne kolory,
sportowe fotele i zawieszenie – to
wyróżniki odmiany Monte Carlo.
Cena: od 77 900 zł

Skoda Rapid Spaceback ScoutLine

ScoutLine występuje tylko jako Spaceback i ma „offroadowe” dodatki
m.in. srebrne osłony zderzaków
Cena: od 69 700 zł

Rapida
odświeżono
na początku 2017 roku –
zmieniono jego wygląd,
wzbogacono wyposażenie
i wprowadzono nowy
silnik do oferty
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Skoda Fabia
Monte Carlo

Fabia

T

en miejski model Skody to najczęściej kupowany nowy
samochód w Polsce. Fabia przekonuje do siebie bardzo
przestronnym wnętrzem jak na tak niewielkie auto oraz
szeroką paletą silników (o mocy od 60 do 115 KM). Od czasu
debiutu w 2014 r. wciąż wygląda nowocześnie, ale za rogiem czeka
już wersja po face liftingu, którą poznamy na początku 2018 roku.
Wybór spośród 13 lakierów, 3 odcieni dachu i 11 wzorów obręczy
kół pozwala stworzyć Fabię jedyną w swoim rodzaju.

Fabia
zachwyca
dynamicznymi silnikami, ilością dostępnych
kolorów, dekoracji wnętrza
oraz obręczy kół

Dostępna ze wszystkimi silnikami Fabii oraz w wersjach
hatchback i kombi.
Cena: od 54 040 zł

Skoda Fabia

Dostępna z silnikami 1.0 MPI
(60 i 75 KM), 1.0 TSI (95 i 115
KM) oraz 1.4 TDI (90 i 105
KM). W opcji skrzynia DSG.
Cena: od 41 590 zł

Skoda Fabia
Combi

Ma bagażnik o pojemności
od 530 do 1395 litrów.
Cena: od 46 090 zł

Skoda Fabia
Black Edition

Wersja limitowana, dostępna tylko jako hatchback z silnikiem 1.0 TSI/110 KM.
Cena: od 63 670 zł

Skoda Fabia
ScoutLine

Oferowana tylko jako kombi;
plastikowe nakładki dodają
jej „terenowego” wyglądu.
Cena: od 57 890 zł

„Skromnie, ale czysto” – wnętrze prezentuje się elegancko. W każdej wersji
wyposażenia jest oferowany radioodtwarzacz z USB i AUX, a w opcji system
multimedialny z ekranem o przekątnej 6,5 cala

www.auto-motor-i-sport.pl 
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Octavia
Skoda
Octavia to
znak firmowy czeskiej
marki. Samochód wygląda
jak elegancki sedan, ale
pokrywę bagażnika ma
jak w hatchbacku

M

ówisz Skoda, myślisz – Octavia. Ten kompaktowy
liftback łączy cechy sedana
klasy średniej (bardzo dużo miejsca dla
pasażerów, wielki bagażnik, klasyczna trójbryłowa karoseria) z zaletami
auta kompaktowego (nieprzesadnie
duże wymiary zewnętrzne, pokrywa
bagażnika podnoszona wraz z szybą).
W styczniu 2017 roku samochód został
zmodernizowany – zmieniono kształt
świateł i zderzaków, dostał też bogatsze
wyposażenie. W aucie znalazł się nowy
system multimedialny, którego ekran wraz

z przyciskami funkcyjnymi przykryto
szkłem. Octavia w gamie Skody to model, który ma najbogatszą paletę wersji
silnikowych (20 konfiguracji) oraz największą liczbę odmian. Wystarczy wspomnieć rodzinę modeli RS, oferowanych
ze 184-konnym dieslem oraz dwoma silnikami benzynowymi o mocy 230 i 245
KM; każdy RS jest również dostępny
w wersji kombi. Elegancko stylizowana
odmiana Octavii to Laurin & Klement,
wersja Scout to natomiast kombi z napędem na cztery koła, elastycznymi
osłonami podwozia i plastikowymi nakładkami na karoserii.

Przednie reflektory przedzielone na pół
fragmentem zderzaka to charakterystyczny element nowej Skody Octavii

Skoda Octavia

Dostępne silniki: 1.0 TSI
(115 KM), 1.2 TSI (85 KM),
1.5 TSI (150 KM), 1.8 TSI
(180 KM), 1.6 TDI (90 i 115
KM), 2.0 TDI (150 i 184 KM).
Cena: od 66 800 zł

Skoda Octavia
Combi

Skoda Octavia
Combi 245 RS

Skoda Octavia
Combi RS

Skoda Octavia
L&K

Usportowiony model z silnikami 2.0 TSI/230 KM lub
2.0 TDI/184 KM.
Cena: od 115 560 zł

Jest bardzo szybka, tak
jak liftback, i może mieć
przekładnię DSG.
Cena: od 134 400 zł

Jej bagażnik ma pojemność od 610 do 1740 l.
Cena: od 70 750 zł

Szybki i praktyczny samochód, w wersji 2.0 TDI
może mieć napęd 4x4.
Cena: od 119 840 zł

Najbogatsza odmiana
Octavii – ma eleganckie
tapicerkę i wzory felg.
Cena: od 107 830 zł

Skoda Octavia
Scout

Skoda Octavia
245 RS

Skoda Octavia
Combi L&K

Oferowana jako kombi
z napędem 4x4 i silnikami
o mocy powyżej 150 KM.
Cena: od 121 100 zł
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Skoda Octavia
RS

245 KM pozwala na sprint
do setki w 6,6 s. To najszybsza Octavia w historii.
Cena: od 129 120 zł

Wersje Laurin & Klement są
wyposażane w silniki o mocy co najmniej 150 KM.
Cena: od 111 900 zł
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Octavia jest wzorem pod względem
ergonomii; do wyboru jest kilka
kolorów tapicerki i deski rozdzielczej

Octavia liftback
i kombi są oferowane
w usportowionej odmianie
RS z silnikami o mocy
nawet 245 KM

Ogromne 19-calowe obręcze kół, czarne
detale karoserii, mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu na przedniej
osi i przyspieszenie do setki w 6,6 s to
wyróżniki wersji RS 245

www.auto-motor-i-sport.pl 
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Karoq

P

o sukcesie Kodiaqa Skoda poszła za ciosem i zaprezentowała mniejszego SUV-a – Karoqa. Ten kompaktowy model wyróżnia się m.in. wyposażeniem,
ponieważ jest pierwszym modelem czeskiej marki, który
ma cyfrowy zestaw wskaźników. W skrócie – analogowe
wskaźniki zastąpiono świetnej jakości ekranem, który nie
tylko pokazuje obrotomierz i prędkościomierz w cyfrowej
formie, ale przede wszystkim pozwala kierowcy wybrać te
wskazania, które są dla niego ważne. Nawigacja na całym
ekranie? Proszę bardzo. Nawigacja, komputer pokładowy
i multimedia wyświetlane w jednej chwili? Nie ma problemu.
Ale wyposażenie to niejedyna zaleta Karoqa – ten model jest
bardzo funkcjonalny (ma 20 praktycznych rozwiązań Simply
Clever), a jego wnętrze i bagażnik można aranżować dzięki
systemowi VarioFlex (trzy osobne fotele drugiego rzędu dają
się niezależnie od siebie przesuwać, odchylać, składać i wymontować). Pozwala to albo zwiększać ilość miejsca na nogi
pasażerów siedzących na kanapie, albo zwiększać pojemność
bagażnika (z 479 do 1810 l). Karoq w wersji 2.0 TDI o mocy
150 KM jest oferowany z napędem 4x4 oraz przekładnią mechaniczną lub dwusprzęgłową. W przyszłości powinniśmy
doczekać się nowych wersji, m.in. sportowo stylizowanej
SportLine i „uterenowionej” Scout.

Dwa dobrej jakości ekrany,
podświetlenie wnętrza,
czarne błyszczące wstawki,
tapicerka z alcantarą
– wnętrze Karoqa jest
nowoczesne i eleganckie

Cyfrowy zestaw wskaźników
(dostępny w połowie 2018 r.)
pozwala na wybranie
jednego z czterech ustawień

Karoq
ma kompaktowe wymiary, ale jest
bardzo przestronny. To
także najnowszy i najnowocześniej wyposażony
model Skody

Reflektory LED dostosowują snop światła do
warunków na drodze

Skoda Karoq

Dostępna z silnikami 1.0 TSI (115
KM), 1.5 TSI (150 KM), 1.6 TDI (115
KM) i 2.0 TDI (150 KM). W opcji są
przekładnia DSG i napęd 4x4.
Cena: od 87 900 zł
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Kodiaq to największy
model Skody, oferowany
z napędem 4x4 i w wersji
7-miejscowej

Skoda Kodiaq

Dostępna z silnikami 1.4 TSI
(125 i 150 KM), 2.0 TSI (180 KM)
oraz 2.0 TDI (150 i 190 KM).
Cena: od 92 400 zł

Kodiaq

Wersję SportLine wyróżniają wzór obręczy i pakiet
stylistyczny

J

ego długość wynosi 4,69 m, a rozstaw
osi 2,79 m. Słowem, Kodiaq to duży
i przestronny samochód. Wysoka pozycja za kierownicą, komfortowy układ jezdny,
napęd na cztery koła oraz ogromne wnętrze
i bagażnik to największe zalety pierwszego
dużego SUV-a marki i jednego z najtańszych
aut w swoim segmencie. Kodiaq może też
być siedmioosobowy – dwa dodatkowe fotele w trzecim rzędzie rozkłada się z podłogi
bagażnika. Jest to pierwszy model Skody
wyposażony w system Skoda Connect,
czyli taki, który zapewnia łączność samochodu z internetem. Dzięki temu kierowca
otrzymuje informacje o pogodzie, korkach,
najbliższych parkingach i cenach paliwa
na stacjach benzynowych. Napęd 4x4 jest
dostępny z silnikami o mocy co najmniej
150 KM, a w „uterenowionej” wersji Scout
jest seryjny. Pod koniec 2017 roku w ofercie
Skody pojawi się sportowo stylizowana wersja SportLine, a w drugiej połowie 2018 roku
bardzo szybka odmiana RS.

Skoda Kodiaq
wersja 7-osobowa

Dwa dodatkowe fotele rozkłada się
z podłogi bagażnika; po ich złożeniu
podłoga jest równa.
Cena: od 97 100 zł

Skoda Kodiaq
Scout

Ma seryjne napęd 4x4, plastikowe
nakładki na zderzakach i fotele
z tapicerką z alcantary.
Cena: od 135 500 zł

Skoda Kodiaq
SportLine

Sportowo stylizowana odmiana.
Cena: od 138 700 zł

Kierowca Kodiaqa siedzi wysoko, więc widzi więcej i czuje się
bezpiecznie

www.auto-motor-i-sport.pl 
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POLE POSITION

MODELE SKODY

W 2017 roku
Superb dostał bogatsze
wyposażenie – m.in.
najnowszy system
multimedialny

Nowy system multimedialny zawiera nawigację
z mapami 3D oraz funkcją
informowania o korkach

Superb

N

ajbardziej eleganckim samochodem w gamie
jest Skoda Superb. Jest to też jedno z najbardziej
popularnych aut marki – jeżdżą nim rodziny,
menedżerowie firm oraz głowy państw. Z czego słynie
ten model? Zapewnia niespotykaną w tej klasie aut ilość
miejsca na nogi dla pasażerów siedzących na tylnej
kanapie. Superb jest też bardzo praktyczny, bo mimo
że wygląda jak sedan, w rzeczywistości jest liftbackiem
– pokrywa podnosząca się wraz z szybą zapewnia fantastyczny dostęp do bagażnika. Ogromnego bagażnika,
dodajmy, bo ma on pojemność 625 l, a po złożeniu
oparcia kanapy nawet 1760 litrów. Superb jest oferowany
z bardzo mocnymi silnikami – wysokoprężnym 2.0 TDI
o mocy 190 KM i benzynowym 2.0 TSI osiągającym
280 KM, obydwa mogą być łączone z przekładnią DSG
i napędem 4x4. W cenniku znajdują się także odmiana
kombi, sportowo stylizowana wersja SportLine oraz
elegancka i bogato wyposażona Laurin & Klement – to
topowa odmiana tego modelu.
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Skoda Superb

Dostępna z silnikami 1.4 TSI
(125 i 150 KM), 1.8 TSI (180
KM), 2.0 TSI (220 i 280 KM)
oraz 2.0 TDI (150 i 190 KM).
Cena: od 90 130 zł

Superb to najbardziej elegancki model w gamie Skody – ma
stylowe wnętrze i dwa praktyczne parasole w drzwiach,
jak limuzyny Rolls-Royce’a

Skoda Superb
Combi

Ma ogromny bagażnik
– o pojemności od 660 do
1950 l.
Cena: od 93 880 zł

Skoda Superb
SportLine

Ma silniki o mocy od 150
KM, kubełkowe fotele
i niewielki spojler na pokrywie bagażnika.
Cena: od 122 710 zł

Skoda Superb
Combi SportLine

Łączy sportowy wygląd
z praktycznym nadwoziem.
Cena: od 126 410 zł

Skoda Superb
L&K

Najlepiej wyposażona,
topowa wersja Superba –
ma skórzaną tapicerkę i system audio firmy Canton.
Cena: od 138 180 zł

Skoda Superb
Combi L&K

Najdroższa Skoda w ofercie.
Cena: od 141 850 zł

Wersja SportLine ma sportowe
fotele, czarne dodatki i obręcze kół o oryginalnym wzorze

Do Superba są oferowane
specjalnie zaprojektowane
uchwyty na tablet i smartfon

Superb to
flagowy model marki,
duży sedan klasy średniej,
którym jeździ nawet
prezydent Republiki
Czeskiej
www.auto-motor-i-sport.pl 
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SKODA KODIAQ

Kompaktowy SUV, ale
z większym wnętrzem
niż u rywali i opcjonalnym trzecim rzędem
foteli. W teście wersja
2.0 TSI z napędem
4x4. Str. 48

SKODA SUPERB
L&K

Wersja topowa
z 280-konnym silnikiem, napędem 4x4
i skrzynią DSG. Do setki przyspiesza w 5,5 s!
Str. 60

SKODA OCTAVIA
RS 245

ŻYCIE
PO YETI

Yeti było wyraziste, Karoq jest bardziej konwencjonalny
– przynajmniej jeśli chodzi o stylizację. Zmieniło się jednak więcej
niż opakowanie. Siadamy za kierownicą nowego SUV-a Skody.
Tekst Szymon Piaskowski.

Najszybsza i najmocniejsza Octavia
w dziejach – moc
245 KM, setka w 6,6 s.
Str. 66
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SKODA KAROQ

TESTY I JAZDY

A

JAZDA
W YDANIA

Z A K IE R OW
N
SKODY IC Ą
K AR O Q

teca, Tiguan, większy, ale
w sumie niewiele droższy
Kodiaq – już po samej liczbie
modeli z grupy VW widać,
że tłok w klasie kompaktowych SUV-ów
jest coraz większy. Czy Karoq wpuszcza
do niej odrobinę świeżego powietrza?

I DROGO, I TANIO

Na szczegółowe analizy cenników
przyjdzie czas, kiedy Karoqa postawimy naprzeciw rywali, więc na początek
podstawowe fakty. Ceny zaczynają się
od 87 900 zł (1.0 TSI/115 KM) za wersję
wyposażenia Ambition. W standardzie
dostaniemy w niej m.in. system automatycznego hamowania (również ten
działający podczas cofania), automatyczną dwustrefową klimatyzację, 17-calowe
obręcze, system multimedialny z 6,5-calowym ekranem dotykowym oraz, co nie
jest bez znaczenia, pakiet przeglądów

Karoqowi udało się wyrobić
własny charakter w grupie VW
– stawia na komfort

FOT. IVO HERCIK

Cyfrowa rzeczywistość przed oczami
kierowcy to
w Skodzie nowość;
spośród ustawień
można wybierać
np. klasyczne (po
lewej), podstawowe (w środku) lub
z mapą nawigacji;
cyfrowe wskaźniki
(jako opcja) będą
dostępne od połowy 2018 roku

na cztery lata lub do przebiegu 60 tys.
km (według Skody wart 2450 zł). Wersja
Style kosztuje od 103 tys. zł i za tę kwotę
można mieć mocniejszy silnik ze skrzynią mechaniczną (1.5 TSI/150 KM) lub
słabszy z przekładnią DSG (1.0 TSI/115
KM). Taka wersja jest bogatsza m.in.
o reflektory przednie Full LED, 8-calowy
ekran dotykowy i 18-calowe obręcze kół.
Z jednej strony 100 tys. zł z okładem to
sporo, z drugiej – konkurenci cenią się
jednak wyżej. Punkt dla Skody.
Tradycyjnie już Czesi wykładają na stół
cały zestaw praktycznych cech. Tym
posunięciem Skoda chce się odróżnić od
nieco większego VW Tiguana i nastawionego bardziej na „wrażenia dynamiczne” Seata Ateki. Po to rzecz jasna, żeby
w obrębie koncernu VW nie wchodzić
sobie w drogę. Na pokładzie mamy więc
parasol pod fotelem pasażera, haczyki
i zestaw siatek w bagażniku, a za dopłatą
mieć możemy, i to jest coś, czego kon-

www.auto-motor-i-sport.pl 
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kurentom brakuje, system VarioFlex
(1800 zł ekstra), który umożliwia wyjęcie
tylnych foteli (wszystkich albo każdego
z osobna) z wnętrza. W Karoqu podoba
nam się też bagażnik – ma regularne
kształty, jego krawędź znajduje się nisko,
a pojemność jest największa w klasie;
nawet jeśli jest większa zaledwie o litr
od tej, jakie mają drudzy w zestawieniu
VW Tiguan i Peugeot 3008. Rzadko
spotykanym rozwiązaniem jest też roleta
bagażnika montowana przy pokrywie
i unosząca się wraz z nią. Pod względem
przestrzeni w kabinie Karoq nie dystansuje rywali, tak jak w swojej klasie robi
to Kodiaq, ale i tak miejsca w każdym
kierunku jest sporo. Jedynie środkowe tylne siedzenie okazuje się mniej
wygodne, bo jego oparcie jest węższe
i bardziej wypukłe niż na skrajnych miejscach kanapy.
Zza kierownicy Karoq nie sprawia wrażenia dużego samochodu (od Yeti jest
dłuższy o 16 cm), pewnie dlatego, że
można w nim zająć wygodną pozycję
dzięki szerokiej regulacji fotela i kierownicy. Być może znaczenie ma tu też
fakt, że auto potrafi zawrócić w kole
o średnicy 10,2 m, a być może chodzi
o możliwość zajęcia takiej pozycji, która
gwarantuje łatwe wyczucie wymiarów
samochodu. Najpewniej jednak rolę
grają wszystkie te czynniki. Materiały
w kabinie są z kategorii dość miękkich
(górna część deski rozdzielczej) oraz
„raczej twardych” (obicia drzwi) i twardych, ale tymi ostatnimi wykończono
elementy, z którymi jest rzadki kontakt.
System multimedialny Columbus obsługuje się za pomocą eleganckiego ekranu,
ale wolelibyśmy, żeby obok niego znalazły się pokrętła do regulacji głośności
i dostosowywania widoku mapy – jak w
tańszych wersjach systemu (Swing, Bolero, Amundsen).

Pozycja za kierownicą – bez zarzutu;
w tryb pracy dwóch
cylindrów silnik 1.5
przechodzi przy stałej
prędkości (nawet
przy 100 km/h)
i lekkim gazie

1.5 TSI pracuje łagodnie i najlepiej czuje się
w średnim zakresie obrotów, kiedy ma
wystarczającą siłę napędową

NOWE USTAWIENIE

Karoqa posadowiono na tej samej płycie
podłogowej co Tiguana i spółkę, ale na
drodze wyczuwa się różnice charakterów.
Skoda wycelowała w środek, bo nie jest
tak zwinna jak Ateca, ale też nie sprawia
wrażenia ociężałej jak Tiguan. W zakrętach jej nadwozie przechyla się znacznie,
jednak koła nie gubią przyczepności,
a ESP interweniuje łagodnie. Zawieszenie wielowahaczowe z tyłu mają wersje
wyposażone w silnik 2.0 TDI, w pozosta-
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łych jest belka skrętna. Nie cierpi na tym
komfort będący chyba największą zaletą
Karoqa, który nawet na 18-calowych kołach szybko wygładza nierówności drogi.
Z tak skalibrowanym zawieszeniem
można zastanowić się nad sensem zamawiania amortyzatorów o zmiennej sile
tłumienia – kiedy pojawią się w cenniku
w 2018 r. Karoq we wszystkich wersjach,
oprócz tej z 2.0 TDI, ma napęd na przednie koła. Najlepszym silnikiem wydaje
się 1.5 TSI, który raczej łagodnie nabiera
obrotów, ale zapewnia przyzwoitą siłę
napędową i nie drenuje zbiornika paliwa
w zastraszającym tempie. Średnio w czasie jazd silnik ten zużył 7,5 l/100 km,
a jego elastyczność okazała się lepsza niż
wynikałoby to z subiektywnych odczuć

Tylne fotele
można niezależnie przesuwać,
regulować kąt
pochylenia ich
oparć, a nawet
wyjmować
(system VarioFlex
za 1800 zł);
roleta unosi się
razem z pokrywą
bagażnika

(60-100 km/h osiągane w około 7 i 6 s
odpowiednio na IV i III biegu). Mniejsza
jednostka, 1.0 TSI, ma o dziwo bardziej
żywiołowy charakter, a świetnie wygłuszona kabina pozwala zapomnieć o braku jednego cylindra. Komfort akustyczny
w Karoqu jest bardzo wysoki.
Nowy SUV Skody nie rewolucjonizuje
segmentu, ale lista jego zalet jest długa.
n
Pierwsze wrażenie – pozytywne.

Cena

103 000 zł

Silnik

benzynowy, R4
turbo, 1498 cm3

Moc maksymalna
w zakresie obrotów

150 KM
5000-6000/min

Maks. moment obrotowy
w zakresie obrotów

250 Nm
1500-3500/min

Rodzaj napędu

na przednie koła

Skrzynia biegów

6-biegowa przekł.
mechaniczna

0-100 km/h

8,4 s

Prędkość maksymalna

204 km/h

Zużycie paliwa

5,4 l/100 km

Emisja CO2

122 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV, długość x
szerokość x wysokość 4382 x 1841 x 1603 mm, rozstaw
osi 2638 mm, masa własna 1378 kg, pojemność bagażnika 521/1630 l, pojemność zbiornika paliwa 50 l.

Małe wielkie udogodnienia
– tę sztukę Skoda ma opanowaną do perfekcji

www.auto-motor-i-sport.pl 
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KIWI GREEN

Tak nazywa się jaskrawozielony lakier w Citigo po face liftingu.
Zapamiętajcie jego nazwę, bo to jedna z największych zmian
w małej Skodzie. Tekst Kacper Mucha

A

z pewnością najbardziej rzucająca się w oczy, bo pozostałe
innowacje, które wprowadzono
w połowie 2017 roku, by nieco odświeżyć wizerunek najmniejszej Skody
okazują się niewielkie. Modernizacja
objęła głównie nadwozie – zmieniono
nieco kształt maski, osłony chłodnicy
i przedniego zderzaka, wyposażenie
wzbogacono o nowy wzór 15-calowych
obręczy kół i przyciemniono tylne

40 

Tylko radio Swing
ma kolorowy
wyświetlacz
i bluetooth.
Smartfon z aplikacją Move&Fun
zastępuje ekran
systemu multimedialnego

lampy. Modyfikacje są niewielkie, ale
skłamalibyśmy, gdybyśmy powiedzieli,
że niewidoczne. Bez zmian pozostaje
oferta silników – wciąż do dyspozycji
jest tylko litrowa trzycylindrowa jednostka wolnossąca (o mocy 60 lub 75
KM). Jeździliśmy wersją z mocniejszym
silnikiem, który, sądząc po parametrach,
powinien być słaby (choć typowy dla aut
tej klasy), jednak w praktyce okazuje się
zaskakująco dynamiczny. Razem z dość
sztywnym zawieszeniem i przyjemnie
pracującym układem kierowniczym
daje nawet coś na kształt radości z jazdy.
W wyniku face liftingu nie zmieniło się
to, co w Citigo najlepsze – pudełkowate nadwozie nadal zapewnia czterem
osobom dość dużo miejsca i świetną
widoczność. Wyposażenie auta w wersji
Ambition wzbogacono o gniazdo USB
w konsoli środkowej, a w wersji Style o
wielofunkcyjną kierownicę. Jeśli takie
zmiany kogoś nie satysfakcjonują, za
jedyne 500 zł może zamówić lakier Kiwi
Green – wtedy zmieni się wszystko.  n

Dzięki światłom do jazdy dziennej LED, miejska Skoda
Citigo wygląda równie nowocześnie jak większe
modele marki. Reflektory przeciwmgielne mogą
mieć funkcję doświetlania zakrętów
DA N E T E C H N I C Z N E
Cena

39 850 zł

Silnik

benzynowy, R3,
999 cm3

Moc maksymalna
przy obrotach

75 KM
6200/min

Maks. moment obrotowy
przy obrotach

95 Nm
3000/min

Rodzaj napędu

na przednie koła

Skrzynia biegów

5-biegowa przekł.
mechaniczna

0-100 km/h

13,2 s

Prędkość maksymalna

171 km/h

Zużycie paliwa

4,6 l/100 km

Emisja CO2

106 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowy, 4-miejscowy hatchback,
dł. x szer. x wys. 3597 x 1641 x 1478 mm, rozstaw osi
2420 mm, masa własna 929 kg, pojemność bagażnika 251/951 l, pojemność zbiornika paliwa 35 l.
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PROMOCJA

MOŻESZ JEŹDZIĆ SWOIM AUTEM JUŻ ZA...

399 zł

369 zł

Testowana wersja

Popularna wersja

ŠKODA Citigo 1.0 MPI, 75 KM, 5-drzwiowa: 39 850 zł
ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty
0%

48 rat

36 rat
5%

10 tys.

10 % 15 %

20 tys.

399 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

MIESIĘCZNA RATA

48 rat

ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty

20 % 25 % 30 %

0%

30 tys.

10 tys.

40 tys.

399 zł
netto

Warto wiedzieć

1793 zł/
rok

0 zł

ŠKODA Citigo 1.0 MPI, 60 KM, 3-drzwiowa: 36 900 zł

48 rat

36 rat
5%

10 % 15 %

20 tys.

369 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

20 % 25 % 30 %
30 tys.

40 tys.

369 zł

MIESIĘCZNA RATA

netto

Warto wiedzieć

1661 zł/
rok

0 zł

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 1514 zł

48 rat

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 1402 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

od
600 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (600 zł)
lub 120 000 km (1100 zł).

od
600 zł/
pakiet

od
600 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (600 zł)
lub 120 000 km (1100 zł).

od
600 zł/
pakiet

ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,30%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
to 52 813 zł, całkowita kwota do zapłaty 59 713 zł, oprocentowanie zmienne 0,72%, całkowity koszt kredytu 6 901 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1 253 zł,
ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 090 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 558 zł), 48 miesięcznych rat równych po 666 zł; rata finalna 27 755 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 17.07.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia
komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą ŠKODA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce)
oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi). 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.

Więcej na: l
fs.p
www.skoda

TESTY I JAZDY

SKODA RAPID

RUTYNOWY
LIFTING

Na początku 2017 r. Skoda Rapid przeszła kurację odmładzającą, a pod jej
maskę trafił nowy silnik. Sprawdzamy, czy jednostka 1.0 TSI jest warta uwagi.
Tekst Sebastian Kościółek

Rapid jest oferowany w wersjach liftback
i hatchback (Spaceback). Ceny obu wersji
są zbliżone
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SKODA

P

ięć lat po premierze to najwyższy
czas, żeby przeprowadzić face
lifting. Osoby kupujące Rapida
to raczej konserwatywne grono, dlatego
próżno oczekiwać od Skody rewolucji
i ekstrawagancji. Czesi podrasowali
wygląd dotychczasowej sprawdzonej
konstrukcji – zainstalowano nowe reflektory z paskiem diod do jazdy dziennej, przyciemniono klosze tylnych lamp,
zmieniono kształt zderzaków i osłony
chłodnicy. W ofercie pojawiły się również nowe wzory obręczy kół i kolory
lakierów – to tyle, jeśli chodzi o wygląd
zewnętrzny. We wnętrzu największym

do Spacebacka o 135 litrów mniej.
Najwięcej zmian zaszło pod maską,
klienci mają do wyboru pięć jednostek
(trzy benzynowe i dwie wysokoprężne). Benzynowy silnik 1.2 TSI zastąpiła
zupełnie nowa jednostka napędowa.
Podstawowym silnikiem odświeżonego
Rapida jest teraz trzycylindrowy 1.0 TSI,
dostępny w dwóch odmianach mocy
– 95 i 110 KM. Za auto z tą mocniejszą
jednostką zapłacimy o 2,9 tys. zł więcej;
słabszy silnik jest oferowany z pięciobiegową przekładnią mechaniczną lub ze
skrzynią DSG, mocniejszy zaś występuje
tylko z sześciobiegową mechaniczną.

DA N E T E C H N I C Z N E
Cena

60 550 zł

Silnik

benzynowy, R3
turbo, 999 cm3

Moc maksymalna
przy obrotach

95 KM
5000/min

Maks. moment obrotowy
w przedziale obrotów

160 Nm
1500-3500/min

Rodzaj napędu

na przednie koła

Skrzynia biegów

7-biegowa przekł.
dwusprzęgłowa

0-100 km/h

11,3 s

Prędkość maksymalna

189 km/h

Zużycie paliwa

4,6 l/100 km

Emisja CO2

107 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowy, 5-miejscowy hatchback,
długość x szerokość x wysokość 4483 x 1706 x 1461
mm, rozstaw osi 2602 mm, masa własna 1085 kg,
poj. bagażnika 550 l, poj. zbiornika paliwa 55 l.

zmianom poddano konsolę centralną.
Zmieniono wygląd panelu obsługi klimatyzacji, a na liście wyposażenia dodatkowego pojawiły się nowe urządzenia
multimedialne łączące się z internetem
i współpracujące z nowoczesnymi smartfonami. Z tyłu jest sporo miejsca na nogi
i nad głową, ale komfortowo może tam
podróżować najwyżej dwoje dorosłych
pasażerów. Wrażenie robią funkcjonalność i pojemność bagażnika – do kufra
liftbacka można zapakować 550 l bagażu,

www.auto-motor-i-sport.pl 

Podczas jazd testowych wzięliśmy pod
lupę Rapida ze słabszym silnikiem
i z wygodniejszą dwusprzęgłową przekładnią DSG. Dużą bolączką konstrukcji składających się z trzech cylindrów
są wyczuwalne drgania podczas pracy
na biegu jałowym. Jednak w tym przypadku działanie systemu start/stop
skutecznie eliminuje tę niedogodność.
Gdy wciśniemy mocniej gaz, charakterystyczny warkot silnika daje się we
znaki, ale nie irytuje podczas jazdy. Du-

We wnętrzu
znajdziemy
rozwiązania
z serii Simply
Clever (schowki,
uchwyty, czy
dwa wejścia USB
dla pasażerów
z tyłu) oraz
nowe urządzenia
multimedialne

żo bardziej przeszkadza hałas w kabinie
przy wyższych prędkościach, ale trzeba
mieć na uwadze, że Rapid nie jest samochodem na dalekie dystanse. Najlepiej
sprawdza się w miejskich warunkach,
gdzie liczy się sprawne przyspieszanie spod świateł do maksymalnej,
dopuszczalnej prędkości. Podczas jazdy w trasie i w czasie
wyprzedzania małej jednostce
brakuje elastyczności, a skrzynia próbuje ratować sytuację,
nerwowo zmieniając bieg na
niższy. Odczujemy to szczególnie,
gdy samochodem oprócz kierowcy
podróżują pasażerowie. Jeżeli najbardziej zależy nam nie na osiągach, lecz
na w miarę niedużym zużyciu paliwa,
Rapid z jednolitrowym silnikiem zda
egzamin. Średnie spalanie podczas jazdy
w mieście nie przekraczało 5,5 l/100 km.
Dopłacanie za diesla zupełnie mija się
z celem, zaoszczędzone pieniądze lepiej
przeznaczyć na zakup lepszego wyposażenia. Zawieszenie i układ kierowniczy
gwarantują wysoki komfort, kierowca
ma przy tym pełne poczucie kontroli
nad autem.
Skoda Rapid po liftingu to samochód
dla klientów poszukujących wygodnego i oszczędnego miejskiego pojazdu
w rozsądnej cenie. I wszystko jest w porządku, dopóki mamy na myśli ceny
wersji podstawowej. Kilka dodatków
zwiększających wygodę powoduje jednak, że robi się drogo, a w głowie rodzi
się myśl, czy nie kupić Octavii, auta od
n
Rapida sporo większego.
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SKODA OCTAVIA RS

KOMBI Z PAZUREM

Skoda Octavia RS pozwala na dynamiczną jazdę przy akceptowalnym
zużyciu paliwa, a dzięki nadwoziu kombi nie straciła nic ze swoich
walorów praktycznych. Tekst Piotr Ceran

J

eszcze kilkanaście lat temu nie do
pomyślenia byłoby, żeby samochód
o sportowym wizerunku miał nadwozie kombi i silnik Diesla. A takie
zestawienie dostajemy właśnie w Octavii
RS; dodatkowo w najmocniejszej wersji
z jednostką wysokoprężną jest opcjonalny napęd na cztery koła. I bardzo
dobrze, bo silnik 2.0 TDI ma spory potencjał, a napęd 4x4 gwarantuje maksy-

malną trakcję nawet na nawierzchniach
o nie najlepszej przyczepności. Osiągi
również są więcej niż satysfakcjonujące.
Nie ma efektu turbodziury, więc Octavia
sprawnie się rozpędza i bez większego
wahania reaguje na wciśnięcie pedału
gazu przy wyższych prędkościach. Nie
pustoszy przy tym portfela. Nawet jeśli
usiłujemy wczuć się w rolę kierowcy rajdowego, to średnie spalanie nie powinno

DA N E T E C H N I C Z N E

Deska rozdzielcza
uporządkowana,
a zestaw wskaźników czytelny.
Czerń materiałów
wykończeniowych
przełamują czerwone
przeszycia kierownicy
i tapicerki
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przekroczyć siedmiu litrów na 100 km.
Symbol RS w oznaczeniu modelu zobowiązuje, szukamy więc sportowych akcentów. Spoglądając na auto z zewnątrz,
nie sposób przeoczyć tylnego spojlera,
18-calowych sportowych obręczy kół
z lekkich stopów i lakierowanych na
czerwono zacisków hamulcowych.
Wewnątrz są świetnie wyprofilowane
sportowe fotele ze zintegrowanymi
zagłówkami i dobrze leżąca w rękach
trójramienna sportowa kierownica. Jest
też przycisk do wyboru trybu jazdy – po
aktywowaniu sportowego rośnie szybkość reakcji skrzyni DSG i czułość pedału gazu, a dźwięk silnika zyskuje rasowe
n
brzmienie. 

Cena

137 870 zł

Silnik

turbodiesel, R4,
1968 cm3

Moc maksymalna
w przedziale obrotów

184 KM
3500-4000/min

Maks. moment obrotowy
w przedziale obrotów

380 Nm
1750-3250/min

Rodzaj napędu

na cztery koła

Skrzynia biegów

6-biegowa przekł.
dwusprzęgłowa

0-100 km/h

7,7 s

Prędkość maksymalna

224 km/h

Zużycie paliwa

5,1 l/100 km

Emisja CO2

136 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowe, 5-miejscowe kombi,
dł. x szer. x wys. 4689 x 1814 x 1452 mm, rozstaw osi
2680 mm, masa własna 1572 kg, pojemność bagażnika 610/1740 l, pojemność zbiornika paliwa 55 l.
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TESTY I JAZDY

PROMOCJA

MOŻESZ JEŹDZIĆ SWOIM AUTEM JUŻ ZA...

1379 zł

1198 zł

Testowana wersja

Popularna wersja

ŠKODA
ŠKODACitigo
Octavia
1.0RSMPI,
2.0 75
TDI,KM,
4x4,
5-drzwiowa:
184 KM: 137
39870
850zł
zł
ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty
0%

48 rat

36 rat
5%

10 tys.

10 % 15 %

20 tys.

1379 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

MIESIĘCZNA RATA

48 rat

ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty

20 % 25 % 30 %

0%

30 tys.

10 tys.

40 tys.

1379 zł
netto

Warto wiedzieć

4274 zł/
rok

0 zł

ŠKODA
ŠKODA
Citigo
Octavia
1.0 MPI,
RS 2.0
60 TSI,
KM, 230
3-drzwiowa:
KM: 119 36
840900
zł zł

48 rat

36 rat
5%

10 % 15 %

20 tys.

1198 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

20 % 25 % 30 %
30 tys.

40 tys.

1198 zł

MIESIĘCZNA RATA

netto

Warto wiedzieć

3715 zł/
rok

0 zł

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 4136 zł

48 rat

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 3595 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

od
1250 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (1250 zł)
lub 120 000 km (2400 zł).

od
1250 zł/
pakiet

od
1250 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (1250 zł)
lub 120 000 km (2400 zł).

od
1250 zł/
pakiet

ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,30%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
to 52 813 zł, całkowita kwota do zapłaty 59 713 zł, oprocentowanie zmienne 0,72%, całkowity koszt kredytu 6 901 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1 253 zł,
ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 090 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 558 zł), 48 miesięcznych rat równych po 666 zł; rata finalna 27 755 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 17.07.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia
komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą ŠKODA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce)
oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi). 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.

Więcej na: l
fs.p
www.skoda

TESTY I JAZDY

SKODA SUPERB

SPORTOWY
MAKIJAŻ

Wersję SportLine warto rozważyć choćby
z powodu znakomitych foteli
– bardzo wygodnych

W nowej wersji SportLine Skoda Superb stała się niemal sportowcem.
Z naciskiem na niemal. Tekst Szymon Piaskowski

C

46 

W trybie Drive (w Sport już nie) skrzynia
szarpie przy ruszaniu. Nie tego oczekujemy od
limuzyny tej klasy.
DA N E T E C H N I C Z N E

Zawieszenie
obniżono o 15
mm, resorowanie
jest „zdecydowane”, ale wciąż
komfortowe

zdecydowanie. Z napędem na cztery
koła i z 2-litrowym, 190-konnym dieslem
Superb pozostaje znakomitym pochłaniaczem kilometrów – zużywa około 7
litrów, ma spory zbiornik paliwa i wnętrze tak duże, że aż onieśmiela, do tego w
zakrętach wykazuje się świetną trakcją.
n
Jak na niemal sportowca przystało. 

Cena

156 210 zł

Silnik

turbodiesel, R4,
1968 cm

Moc maksymalna
w przedziale obrotów

190 KM
3500-4000/min

Maks. moment obrotowy
w przedziale obrotów

400 Nm
1750-3250/min

Rodzaj napędu

na cztery koła

Skrzynia biegów

7-biegowa przekł.
dwusprzęgłowa

0-100 km/h

8,0 s

Prędkość maksymalna

229 km/h

Zużycie paliwa

5,2 l/100 km

Emisja CO2

136 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowy, 5-miejscowy hatchback,
dł. x szer. x wys. 4861 x 1864 x 1458 mm, rozstaw osi
2836 mm, masa własna 1615 kg, pojemność bagażnika 625/1760 l, pojemność zbiornika paliwa 66 l.
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SKODA

FOT. JACEK HANUSZ

zarne lusterka i ramka osłony
chłodnicy, atrapy końcówek
wydechu, do tego czarny spojler
na pokrywie bagażnika, okolicznościowe
plakietki w środku i na zewnątrz, ozdobne listwy na progach, drzwi w części
pokryte alcantarą, imitacje włókna węglowego na desce rozdzielczej oraz sportowa,
trójramienna kierownica ze srebrnymi
przeszyciami – tak odziana Skoda Superb
(z dopiskiem Sportline) puszcza oko do
tych klientów, którzy od czeskiej limuzyny oczekują nieco sportowego charakteru.
Sportline to również obniżone o 15 mm
zawieszenie i, za ekstra 700 zł, układ
kierowniczy o zmienionym przełożeniu
przekładni kierowniczej (skrajne położenia kół dzielą teraz nieco ponad dwa
obroty kierownicą). Niestety, mechanicznych koni nie przybyło w żadnej wersji.
Superb posadzony bliżej ziemi i na 19-calowych kołach (dopłata 2200 zł), choć nie
traci swojego komfortowego charakteru,
z nierównościami nawierzchni rozprawia
się jednak, takie mamy wrażenie, bardziej

PROMOCJA

MOŻESZ JEŹDZIĆ SWOIM AUTEM JUŻ ZA...

1562 zł

1227 zł

Testowana wersja

Popularna wersja

ŠKODA Superb Sportline 2.0 TDI, DSG 4x4, 190 KM: 156 210 zł
ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty
0%

48 rat

36 rat
5%

10 tys.

10 % 15 %

20 tys.

1562 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

MIESIĘCZNA RATA

48 rat

ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty

20 % 25 % 30 %

0%

30 tys.

10 tys.

40 tys.

1562 zł
netto

Warto wiedzieć

4686 zł/
rok

0 zł

ŠKODA Superb Sportline 1.4 TSI, 150 KM: 122 710 zł

48 rat

36 rat
5%

10 % 15 %

20 tys.

1227 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

20 % 25 % 30 %
30 tys.

40 tys.

1227 zł

MIESIĘCZNA RATA

netto

Warto wiedzieć

3681 zł/
rok

0 zł

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 4686 zł

48 rat

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 3681 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

od
1400 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (1400 zł)
lub 120 000 km (2700 zł).

od
1400 zł/
pakiet

od
1400 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (1400 zł)
lub 120 000 km (2700 zł).

od
1400 zł/
pakiet

ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,30%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
to 52 813 zł, całkowita kwota do zapłaty 59 713 zł, oprocentowanie zmienne 0,72%, całkowity koszt kredytu 6 901 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1 253 zł,
ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 090 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 558 zł), 48 miesięcznych rat równych po 666 zł; rata finalna 27 755 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 17.07.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia
komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą ŠKODA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce)
oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi). 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.

Więcej na: l
fs.p
www.skoda
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Skoda Kodiaq przerasta
swoich konkurentów
wielkością i zaskakuje
bogactwem wyposażenia.
W teście wersja z silnikiem
2.0 TSI o mocy 180 KM
i z napędem 4x4.
Tekst Roman Skąpski,
Heinrich Lingner

S

UV Skody, który wszedł do sprzedaży pod koniec 2016 roku, należy
do największych przedstawicieli
swojego gatunku. Długość nadwozia wynosi 4,7 metra, a rozstaw osi prawie 2,8
metra, co mocno wykracza poza standardy samochodów klasy kompaktowej.
Takie wrażenie Kodiaq robi również,
gdy się na niego patrzy z zewnątrz, bo
projektanci jego wielkości nie tuszowali
żadnymi stylistycznymi sztuczkami.
Przetłoczenia nadwozia, na których
załamuje się światło oraz masywne
kanciaste nadkola sprawiają, że Kodiaq
wydaje się wielki i solidny, nie potrzeba
nawet przyrządów pomiarowych, by
stwierdzić, że jest większy na przykład
od Volkswagena Tiguana, mimo że obydwa modele skonstruowano na tej samej
płycie podłogowej. Kodiaq o 32 cm przerasta również spokrewnionego z nim
Seata Atecę, produkowanego w tej samej
fabryce w Kvasinach.
Wnętrze czeskiego samochodu okazuje
się ponadstandardowo przestronne,
zwłaszcza z tyłu, bo z przodu kabina
wydaje się może nieco szersza niż u konkurentów, ale nie wykracza poza poziom
klasy kompaktowej. Co innego, gdy
zajmie się miejsca na którymś z foteli
w trzecim rzędzie albo gdy złoży się fotele drugiego i trzeciego rzędu. Bagażnik
ma pojemność 270 litrów (przy rozłożonych fotelach nr 6 i 7, a w wersji 5-miejscowej – 720 l), maksymalnie może zaś
mieć nawet 2065 litrów, co wystarcza do
zaspokojenia najbardziej wygórowanych
potrzeb transportowych. Dostęp do bagażnika, po uniesieniu wielkich tylnych
drzwi, jest bardzo dogodny, jego próg
znajduje się jednak na wysokości 74 cm,
co zmusza do pewnego wysiłku przy
podnoszeniu bagaży.
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Area View z systemem kamer 360 stopni
pokazuje otoczenie wokół auta; cena 3300 zł

Gadżetów nigdy dość – uchwyt na tablet
w zagłówkach przednich foteli kosztuje 88 zł

ZDJĘCIA MARKUS HEIMBACH

Kodiaq ma spory zestaw systemów asystujących, wśród nich
przeznaczony do jazdy terenowej

www.auto-motor-i-sport.pl 
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Funkcjonalność zwiększają rozwiązania
z gatunku Simply Clever. Jest wśród
nich na przykład gniazdo elektryczne
12 V umieszczone w bagażniku, słynne
parasole w drzwiach kierowcy i pasażera
z przodu czy zestaw haczyków w bagażniku. Za niektóre elementy wyposażenia
trzeba jednak zapłacić dodatkowo, na
przykład za siatkę między bagażnikiem
a kabiną pasażerską (700 zł), składane
stoliki w oparciach przednich foteli (400
zł), czy za dwustronną matę na podłogę
bagażnika (403 zł). Za luksus automatycznego otwierania pokrywy bagażnika
poprzez ruch stopą koło zderzaka trzeba
zapłacić 2500 zł.

DOBRY SILNIK

W naszym teście występuje Kodiaq
wyposażony w benzynowy silnik 2.0
TSI o mocy 180 KM. Ta jednostka jest
oferowana tylko do samochodów z dwusprzęgłową 7-biegową skrzynią DSG
i z napędem na cztery koła. W najtańszej
Wnętrze estetyczne i starannie
wykonane. Przypomina inne Skody
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wersji (Active) taki Kodiaq kosztuje
124 400 zł, my testowaliśmy wersję Style, droższą od podstawowej o 17 500 zł.
Dwulitrowy turbodoładowany silnik
benzynowy pracuje cicho i spokojnie,
dwusprzęgłowa przekładnia DSG
zmienia biegi w sposób niezauważalny
– i jedno, i drugie zapewnia pasażerom
komfort, jakiego należy oczekiwać
od czterocylindrowej jednostki napędowej. Ten silnik jest zresztą jednym
z najlepszych w koncernie Volkswagena, jeszcze w 2016 roku zadebiutował pod maską Audi A4. Pracuje
według tzw. cyklu Millera, co oznacza
w uproszczeniu, że zawory dolotowe
pozostają otwarte dłużej niż w obiegu Otto, przez co podczas pracy pod
częściowym obciążeniem silnik zasysa
mniej powietrza. Dzięki temu skróceniu ulega faza sprężania, a to z kolei
dzięki doładowaniu powoduje, że stopień sprężania jest wyższy, a sprawność
silnika większa.

www.auto-motor-i-sport.pl 

Z tego powodu dwulitrowa jednostka
napędowa Skody Kodiaq nie staje
się jednak oszczędniejsza. W teście
samochód zużywał średnio 9,7 litra paliwa na 100 km; producent podaje, że
według normy NEDC zużycie wynosi
7,3 l/100 km. Trzeba jednak pamiętać,
że czeski model waży około 1,8 tony
i właśnie ta masa odbija się na zuży-

Skoda Kodiaq jest większa
z zewnątrz i przestronniejsza
w środku niż typowe SUV-y klasy
kompaktowej
ciu benzyny. Z tego punktu widzenia
osiągi Kodiaqa można uznać za dobre
– na przyspieszenie od zera do 100
km/h SUV Skody potrzebował według
naszych pomiarów 8,6 sekundy; jego
maksymalna prędkość wynosi natomiast 207 km/h.

WYSOKI KOMFORT

Testowy egzemplarz był wyposażony
w zawieszenie DCC z amortyzatorami
o zmiennej sile tłumienia nierówności
(dopłata 4100 zł) oraz w system Drive
Select, który oprócz zwykłych trybów
jazdy ma jeszcze te przeznaczone do
poruszania się w terenie. Na luźnym
podłożu system ten tak zmienia sposób
pracy ABS-u i kontroli trakcji, że samochód lepiej odpycha się od podłoża,
seryjny system XDS (elektroniczna
blokada mechanizmu różnicowego)
pracuje bardziej zdecydowanie, aktywowane są również systemy wspomagające podjazd lub zjazd ze wzniesienia.
Wszystko to bardzo dobrze działało
podczas testowej próby off-roadowej.
Dzięki prześwitowi wynoszącemu
prawie 20 cm Kodiaq i tak lepiej radzi
sobie w terenie niż można by się po
nim spodziewać. Na asfalcie też niczego
mu nie brakuje. Podczas jazdy w trybie
Normal lub Comfort zawieszenie nie
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pozwala odczuć nierówności drogi,
jednak w zakrętach nadwozie lekko się
kołysze. To nic złego, bo wzmaga to
poczucie podróżowania samochodem
dużym i wygodnym, a poza tym można
zwiększyć siłę tłumienia amortyzatorów. Przechyły stają się wtedy mniejsze, za to nierówności drogi bardziej
odczuwalne.
Z usztywnionymi amortyzatorami Kodiaq staje się zwinniejszy w zakrętach.
Zmierzona bezpieczna prędkość, z jaką
pokonuje slalom oraz ta, z jaką pozostając pod kontrolą kierowcy błyskawicznie zmienia pas ruchu, by następnie
powrócić na poprzedni, potwierdzają,
że te manewry czeski samochód potrafi
wykonać odrobinę szybciej niż lżejszy
od niego Volkswagen Tiguan. Subiektywne wrażenie kierowcy jest zbieżne
z tym, co wynika z pomiarów.
Zwinność zapewnia Kodiaqowi nie tylko
napęd na cztery koła szybko reagujący
Za dodatkowe fotele nr 6 i 7
trzeba zapłacić od 4000 do
4700 zł (zależnie od wersji
wyposażenia auta). I być
może warto, bo w miarę
wygodnie mogą na nich podróżować nie tylko dzieci. Po
złożeniu wszystkich siedzeń
pojemność bagażnika wynosi dwa metry sześcienne,
zmieści się w nim (prawie)
wszystko

na zmianę przyczepności kół, ale również bardzo czuły i bezpośredni układ
kierowniczy. Samochód neutralnie i zawsze w obliczalny sposób pokonuje zakręty. Nawet szybkie zmiany obciążenia
kół ani umyślne ruchy kierownicą nie są
w stanie wybić go z rytmu.
Jest parę drobiazgów w Kodiaqu, na które można by ponarzekać, ale naprawdę
mają niewielkie znaczenie. Do obsługi
pokładowych funkcji za pomocą 8-calowego ekranu (w wersji Style) trzeba
przywyknąć, bo bez choćby krótkiego
spojrzenia na wyświetlacz niewiele da
się zrobić. A do obsłużenia w Skodzie
jest wiele, na przykład systemy asy-

Jak duże jest
wnętrze Kodiaqa
widać zwłaszcza
z tyłu – pasażerowie mają
tu mnóstwo
miejsca na
stopy i wokół
głowy. Siedzi
się wysoko na
nieźle wyprofilowanych fotelach

Średnio w teście silnik 2.0 TSI
(180 KM) zużywał 9,7 litra
benzyny na 100 km
52 


Trzystrefowa klimatyzacja jest
w standardzie najbogatszej
wersji Style

stujące (wiele z nich za dopłatą) – od
ułatwiającego poruszanie się w korku, aż
po Area View z kamerą 360 stopni, z nawigacją, systemem MirrorLink, Apple
CarPlay i Android Auto. Pod względem
oferty systemów wspomagających jazdę
Kodiaq na pewno trzyma współczesne
standardy. Podobnie jest z jakością

wykonania. Testowany egzemplarz prezentował się wręcz perfekcyjnie, miejsca
łączenia różnych materiałów we wnętrzu
wykonano bardzo starannie, tworzywa
wyglądają przyjemnie i takie też pozostawiają wrażenie po dotknięciu. Wygląda na to, że ten czeski model zechce
n
obłaskawić wielu klientów. 
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S KO D A KO D I A Q 2 . 0 T S I D S G 4 X 4 S T Y L E

K O S Z T Y U Ż Y T K O WA N I A

CENY

System Park Assist

1400 zł

Asystent pasa ruchu

1600 zł

System rozpoznawania znaków drogow.

PRZYSPIESZENIE

CAŁOŚĆ

300 zł

Rodzaj 

benzynowy, R4 turbo

0–40 km/h

1,8 s

Czujnik monitorujący martwe pole

2400 zł

Umieszczenie

poprzecznie z przodu

0–80 km/h

5,7 s

Elekr. sterow. fotel kierowcy z pamięcią

2100 zł

Składane oparcie fotela pasażera

Rozrząd

0–100 km/h

8,6 s

1984 cm3

0–120 km/h

12,8 s

Nawigacja z SD, USB, MP3 itp.

2000 zł

132 kW (180 KM)
3900/min

0–140 km/h

18,2 s

Elektrycznie ogrzewana szyba przednia

1200 zł

0–160 km/h

26,7 s

0–180 km/h

42,2 s

Moc maksymalna
przy obrotach
Maksymalny moment obrotowy
przy obrotach

320 Nm
1400/min

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj

na cztery koła

Skrzynia biegów

7-biegowa dwusprzęgłowa

PRZYSPIESZENIE
0–100 km/h

7,8 s

ZUŻYCIE PALIWA (WG NORMY NEDC)
w mieście

9,0 l/100 km

poza miastem

6,3 l/100 km

średnie

7,3 l/100 km

Emisja CO2

168 g/km
Euro 6

Norma emisji spalin
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie: niezależne, wahacze
poprzeczne, kolumny McPhersona, stabilizator

Zawieszenie tylne: wahacze poprzeczne i wzdłużne,
sprężyny śrubowe, amortyzatory, stabilizator
Układ kierowniczy: przekładnia zębatkowa ze
wspomaganiem elektromechanicznym, przełożenie
przekładni kierowniczej 13,9:1, 2,5 obrotu kołem
kierownicy

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA
mminimalne

7,7 l/100 km

maksymalne

11,8 l/100 km

średnie

9,7 l/1 00 km

ELASTYCZNOŚĆ
60–100 km/h

5,2 s

80–120 km/h 

7,1 s

ODCHYLENIE PRĘDKOŚCIOMIERZA
wskazanie
130/160 km/h 

Komplet opon (Continental SportContact 5) 3200 zł

tys. zł

Podzespoły 

80

78,0%

60

67,2%

58,1%

40
20
0

1 rok
15 tys. km

2 lata i 30
tys. km

3 lata i 45
tys. km

Utrata wartości w ciągu trzech lat obliczona na podstawie danych
Eurotax, liczone od ceny wersji testowanej (145 700 zł)

D O DAT K O W E K O S Z T Y *

Przeglądy (pierwszy przegląd po 30 tys. km lub po
dwóch latach, kolejne co rok lub co 30 tys. km)
w cenie auta (do 4 lat lub do przebiegu 60 tys.
km)
Paliwo (przy przebiegu 15 tys. km/rok)*** 6663 zł

G WA R A N C JA

2 lata bez limitu kilometrów

Perforacja nadwozia/lakier

618
km

WA R T O Ś Ć R E Z Y D UA L NA

Ubezpieczenie (pakiet dealera AC/OC/NNW)**
4371 zł
Dla wersji testowanej

CENY CZĘŚCI

762 zł

ZASIĘG

60 l

Czołowe poduszki, kurtyny powietrzne, boczne
poduszki z przodu, poduszka chroniąca kolana kierowcy, uchwyty Isofix na zewnętrznych siedzeniach
z tyłu, Front Assist (kontrola odstępu z funkcją
awaryjnego hamowania), reflektory i tylne lampy
w technologii LED, Light Assist z czujnikiem deszczu, funkcja start/stop, trójstrefowa klimatyzacja,
czujniki parkowania (tył i przód), podgrzewanie
foteli z przodu, wybór profilu jazdy, aktywny
tempomat, bluetooth, 8 głośników, kierownica
wielofunkcyjna, podłokietniki z przodu i z tyłu.

1528 zł

59,4 m

• zużycie paliwa
• przeglądy

Wartości po 3 latach użytkowania wersji testowanej

100

Klocki hamulcowe przód (kpl.)

35,4 m

Pojemność
zbiornika
paliwa

W Y P O S A Ż E N I E S E RY J N E

Tarcze hamulcowe przód (kpl.)

ze 130 km/h na zimno

• spadek wartości
• ubezpieczenie

120

78/98 km/h

ze 100 km/h na zimno, nieobciążony

19 989 zł

140

127/157 km/h

DROGA HAMOWANIA

0 zł
10 727 zł

* – w ujęciu rocznym
** – 3% wartości auta
*** – cena benzyny bezołowiowej LOB95 – 4,58 zł/litr

12 lat/3 lata

F I NA N S O WA N I E

Wynajem długoterminowy (klient ind.)

(I wpłata 10%, na 3 lata, przebieg do 20 tys. km rocznie)

2120 zł

Wynajem długoterminowy (firma, netto) 1450 zł
I wpłata 10%, okres umowy 3 lata, przebieg do 20 tys. km rocznie,
ubezpieczenie komunikacyjne 3%

Rata kredytowa (klient indywidualny)

4192 zł

(I wpłata 10%, na 3 lata, obejmuje m.in. koszty serwisu)

Rata leasingowa (firma, netto)

2904 zł

I wpłata 10%, okres umowy 3 lata, na końcu wykup samochodu
za 1% wartości
b. dobry,

Opony Continental SportContact 5 235/55 R 18V

prędkość rzeczywista

80/100 km/h

Hamulce z tyłu: tarczowe o średnicy 300 mm
ESC z ABS, MSR, ASR

207 km/h

ZUŻYCIE PALIWA

Hamulce z przodu: tarcze wentylowane o średnicy
340 mm
Układy wspomagające

400 zł

dohc, 4 zawory na cylinder

Pojemność skokowa 

91 624 ZŁ

dojazdowe

Kierowca

Dziecko

92%
Pieszy

77%

PLUSY

MINUSY

54%

+	b. dużo miejsca, pojemny bagażnik, wygodny dostęp do wnętrza, staranne wykonanie
+	komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cichy silnik, płynnie pracująca skrzynia DSG
+	bezpłatne przeglądy i materiały ekspolatacyjne przez 4 lata lub do 60 000 km
+	neutralne zachowanie w zakrętach, b. dobra trakcja, lekko pracujący układ kierowniczy
+	dobre hamulce, dużo systemów asystujących

–	przeciętna widoczność do tyłu, wysoki próg bagażnika, duża masa własna
– przechyły nadwozia w trybie jazdy Comfort
–	wysokie zużycie paliwa podczas szybkiej jazdy (11,8 l/100 km)
–	brak mechanicznej blokady międzyosiowego mechanizmu różnicowego
–	funkcja hamowania awaryjnego tylko do 34 km/h

Systemy bezp.

71%

www.auto-motor-i-sport.pl 

NASZA OCENA: Duży, wygodny i praktyczny na co dzień SUV. Ma duże wnętrze i przepastny bagażnik, sporo funkcjonalnych dodatków i nowoczesne
wyposażenie. Zawieszenie zapewnia komfort, a silnik – przy dużej masie auta – wystarczające osiągi, zużywa jednak sporo benzyny.

przeciętny,

WYNIKI TESTU EURO-NCAP

słaby,

Koło zapasowe

doskonały.

P O M I A RY T E S T O W E

SILNIK

141 900 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (POLECANE)

dobry,

DA N E FA B RYC Z N E

Cena modelu testowanego (Style) 

60 908 zł

84 792 zł

Masa własna/ładowność 1974/616 kg

124 400 zł

98 094 zł

2791 mm
4697 mm

Cena modelu podstawowego (Active)
z 2.0 TSI (180 KM), DSG i 4x4

113 821 zł

1882 mm

1679 mm

270/560/2065 l
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ZACHOWAJ
TWARZ

Ma teraz dość kontrowersyjnie wyglądające reflektory, ale poza tym
zmieniła się nieznacznie – i dobrze. Sprawdzony przepis na „kompakt
plus” doprawiono kilkoma nowymi detalami.
Tekst Szymon Piaskowski

P

rzy okazji prezentacji nowego
modelu rzadko tyle czasu poświęca się jednemu detalowi stylizacyjnemu. Nam kilka słów na temat
dzielonych reflektorów Octavii zdradził
Christian Strube – członek zarządu
czeskiej marki zajmujący się rozwojem
technicznym i designem. „Do tej pory
przody samochodów Skody były dość
jednolite, Octavia jest pierwszym autem,
które z tym zrywa. Ale poczekajcie na
kolejne modele, które zostaną zaprezentowane w najbliższych latach” – dodał
z uśmiechem. OK, Mr. Strube, poczekamy. Tymczasem uważamy, że dzielone
reflektory (tak naprawdę po otwarciu
maski widać, że to jeden reflektor z nałożonym nań plastikiem) zyskają tyle
samo przeciwników co zwolenników –
w redakcji jest ich dokładnie po połowie.
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9,2-calowy ekran
wygląda szykownie. Nawigacja
informuje
o utrudnieniach
na drodze i tak
planuje trasę, aby
je ominąć

Musimy jednak przyznać, że przód zyskuje przy bliższym poznaniu. Dlatego,
że Octavia po raz pierwszy może mieć
światła w pełni diodowe, a to zwiększa
możliwości stylizacyjne tego, co „dzieje
się” wewnątrz reflektora. Szczególnie
ładnie wyglądają ułożone w paski diody
świateł pozycyjnych.

Ten model od początku trudno było
zaliczyć do samochodów, w których
można się zakochać. Za to nie można mu odmówić funkcjonalności.
Octavia przestała być tania, choć
jeśli chodzi o przestrzeń, bagażnik
i zagęszczenie sprytnych rozwiązań
na metr kwadratowy, wciąż daje więcej niż konkurenci. Cennik otwiera
85-konna wersja za 66 800 zł. Za samochód w wersji liftback z silnikiem
1.4 TSI (150 KM) wyposażony sensownie (klimatyzacja automatyczna,
8-calowy wyświetlacz, tempomat,
czujniki parkowania z przodu
i z tyłu) trzeba zapłacić prawie
87 tys. zł. A jeśli dokupimy nawigację
i reflektory LED, cena wzrośnie
do 94 tys. zł. Kombi jest droższe
o 4 tysiące złotych.
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DA N E T E C H N I C Z N E

Do jazd testowych wybraliśmy Octavię z 2-litrowym TDI o mocy 150 KM
i skrzynią DSG. W trybie Komfort
nierówności drogi neutralizuje miękko (zwłaszcza w wersji z amortyzatorami o zmiennej sile tłumienia),
natomiast w trybie Sport skok amortyzatorów staje się wyraźnie krótszy,
a Octavia sztywna. Emocji w czasie
jazdy jest tyle, co przy sprzątaniu, ale
to, co ma robić dobrze, Octavia robi
lepiej niż się spodziewasz. Skrzynia
szybko zmienia przełożenia na wyższe, może momentalnie zredukować
bieg, a silnik zużywa 6-7 litrów oleju
napędowego na setkę, choć potrafi
mniej niż 5 litrów.
Nowy ekran nawigacji teraz może
mieć przekątną 9,2 cala (a nie osiem
jak dotąd), a zamiast okalających go
przycisków mamy szykowną taflę szkła
z polami reagującymi na dotyk. Działa
to i wygląda elegancko, grafiki są przejrzyste, płynność taka, jak należy. Do
tego drobiazgi – dwa gniazda USB dla

Pełne diodowe
reflektory to jeden
z elementów, których do tej pory
nie było. Kosztują
4200 zł (lub 3600
zł w wersji Style)

Cena

107 490 zł

Silnik

turbodiesel, R4,
1968 cm3

Moc maksymalna
w zakresie obrotów

150 KM
3500-4000/min

Maks. moment obrotowy
w zakresie obrotów

340 Nm
1750-3000/min

Rodzaj napędu

na przednia koła

Skrzynia biegów

6-biegowa przekł.
dwusprzęgłowa

0-100 km/h

8,6 s

Prędkość maksymalna

213 km/h

Zużycie paliwa

4,5 l/100 km

Emisja CO2

118 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowe, 5-miejscowe kombi, długość
x szerokość x wysokość 4667 x 1814 x 1465 mm,
rozstaw osi 2686 mm, masa własna 1374 kg, pojemność
bagażnika 610/1740 l, pojemność zbiornika paliwa 50 l.

pasażerów siedzących z tyłu, większy
(wreszcie!) uchwyt na telefon, dzięki
czemu mieszczą się w nim nowsze,
większe modele smartfonów, a także

Na drodze Octavia nie zapewnia
szczególnych emocji, ale to, co ma
robić dobrze, robi lepiej niż się tego
spodziewasz. I to jej największa siła
pojemnik na butelki z wypustkami,
które mają ułatwić ich odkręcanie
jedną ręką (działa dobrze, ale tylko
wtedy, jeśli zakrętka była wcześniej
odkręcona).
W Octavii możemy teraz korzystać
z internetu LTE (jeśli zainstalujemy
kartę SIM), a nawigacja w czasie rzeczywistym informuje o utrudnieniach
w ruchu i odpowiednio dostosowuje
trasę. Są też nowe systemy asystujące
– pomogą kierowcy przy parkowaniu
tyłem, podpowiedzą manewry przy
cofaniu z przyczepą oraz zapewnią
możliwość kontaktu z serwisem i automatycznie wezwą służby ratunkowe
w razie wypadku.
Podsumowując, Skoda Octavia to
wciąż tak samo dobry i funkcjonalny
samochód, a dzięki małym zmianom
teraz bardziej przyjazny na co dzień. n
Wnętrze jest stonowane i mało oryginalne, za to poukładane i świetnie
zmontowane

www.auto-motor-i-sport.pl 
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SKODA SUPERB

WSZYSTKO
„NA MAKSA”

176 350 zł – tyle kosztuje dziś najdroższy model Skody.
Sprawdzamy, czy warto tyle wydać na topową wersję
Superba. Tekst Adam Majcherek

N

adwozie długie na niemal 4,9
metra, kabina jak średniej wielkości sala weselna i bagażnik
jak paka w dostawczym aucie – to ma
każdy Superb, nawet ten najtańszy, za
niewiele ponad 90 tys. zł. Płacąc dwa
razy więcej, dostajesz auto w wersji Laurin & Klement z 280-konnym silnikiem
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benzynowym 2.0 TSI, w razie potrzeby
napędzającym cztery koła. Piszemy
„w razie potrzeby”, bo w normalnych
warunkach silnik napędza koła przedniej osi. Dopiero gdy elektronika wykryje uślizg przednich kół, w ciągu ułamka
sekundy część momentu obrotowego
trafia na tylną oś dzięki zmianie siły

Mimo że obręcze
kół Superba mają
średnicę aż 19
cali, w kabinie
nie ma mowy
o niedostatkach
komfortu

docisku tarczek sprzęgła napędu 4x4.
Gdybyś chciał kupić Superba z myślą
o częstym opuszczaniu ubitej drogi,
zamów osłonę silnika i skrzyni biegów
(kosztuje 500 zł) – jednak niecałe 15 cm
prześwitu wskazuje, że model w wersji
4x4 tak naprawdę wcale nie lubi wyjeżdżać w teren. Za to na mokrym asfalcie
daje kierowcy mnóstwo pewności siebie.
Jest bardzo stabilny, przewidywalny i
trzeba się bardzo postarać, by wyprowadzić go z równowagi. Dzięki możliwości
wyboru trybu jazdy możesz decydować,
czy auto ma być sztywne i błyskawicznie
reagować na polecenia kierowcy (tryb
Sport), czy raczej wolisz, by było wielką „kanapą”, która będzie przyjemnie
kołysać pasażerów, przejeżdżając po
nierównościach (tryb Comfort). Zawsze
możesz też postawić na tryb Eco, w
którym elektronika koncentruje się na
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Gdy potrzebujesz
przewieźć
drobiazgi albo
oddzielić bagaże,
z pomocą przychodzą siatki

oszczędzaniu paliwa.
Silnik 2.0 TSI Superba imponuje osiągami. Zaskakuje przyspieszeniem przy
każdej prędkości, a z drugiej strony,
jeśli zechcesz, silnik będzie zaskakująco
oszczędny. Realne średnie zużycie paliwa wynoszące poniżej 9 litrów w aucie
o takich gabarytach, mocnym silniku
i słusznej masie (1635 kg) uznajemy za
wynik godny pochwały.
Standardowym elementem wyposażenia
wersji Laurin & Klement jest system
nawigacji satelitarnej Columbus, który

W wersji za
176 tys. zł za
skórzaną
tapicerkę nie
trzeba dodatkowo płacić

www.auto-motor-i-sport.pl 

Cena

176 350 zł

Silnik

benzynowy, R4 turbo,
1984 cm3

Moc maksymalna
w zakresie obrotów

280 KM
5600-6500/min

Maks. moment obrotowy
w zakresie obrotów

350 Nm
1700-5600/min

Rodzaj napędu

na cztery koła

Skrzynia biegów

6-biegowa przekł.
dwusprzęgłowa

0-100 km/h

5,8 s

Prędkość maksymalna

250 km/h

Zużycie paliwa

7,2 l/100 km

Emisja CO2

164 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowe, 5-miejscowe kombi, długość
x szerokość x wysokość 4856 x 1864 x 1477 mm,
rozstaw osi 2841 mm, masa własna 1635 kg, pojemność
bagażnika 660/1950 l, pojemność zbiornika paliwa 66 l.

Wyświetlacz systemu nawigacyjnego Columbus w
Superbie ma przekątną aż 9,2 cala.

Elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika można otworzyć
i zamknąć ruchem stopy pod zderzakiem

DA N E T E C H N I C Z N E

pozwala na podłączenie smartfona za
pośrednictwem Apple CarPlay oraz Android Auto. Natomiast dzięki aplikacji
Skoda Connect możliwy jest zdalny dostęp do auta – możesz np. z domu zaplanować trasę podróży w nawigacji.
Najdroższa Skoda Superb jest znakomicie
wyposażona, ale lista płatnych dodatków
wciąż nie jest krótka. Zaskoczyło nas,
że dopłaty wymaga np. kamera cofania
(1600 zł). Spodziewaliśmy się również, że
aktywny tempomat i asystent parkowania, samodzielnie wprowadzający to naprawdę duże auto w miejsce parkingowe,
też będą należały do wyposażenia standardowego, a jednak Skoda każe za nie
dopłacać, odpowiednio, po 1600 i 1400 zł.
Za to idealnym dodatkiem do wersji 4x4
jest składany hak (za 3500 zł) – to auto
może pociągnąć aż 2,2-tonową przyczepę.
Maksymalnie doposażony Superb kosztuje około 205 tys. zł. Za lepiej urodzonych,
choć wcale nie większych krewniaków
z Grupy VW trzeba zapłacić odczuwalnie
n
więcej.


Również siedzący z tyłu mogą rozpieszczać się
podgrzewanymi siedzeniami
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SKODA KAROQ

W Karoqu standard to 17-calowe
obręcze kół, za „18” trzeba dopłacić co najmniej 1600 zł

JEDEN ZERO
DLA KAROQA

Tekst Szymon Piaskowski

P

ierwsze, co się zauważa to świetne
wyciszenie kabiny od irytującego
terkotu trzech cylindrów. Może
trochę tu fantazjujemy, ale mamy wrażenie, że w jej wygłuszaniu brali udział pracownicy Skody, którzy przeszli gruntowne
szkolenie w Ingolstadt. Niezależnie od
tego, z jaką prędkością jedziemy, jedyne,
co da się usłyszeć to szum opon i opływającego nadwozie powietrza. Ba, nawet
kiedy zredukujemy do trzeciego biegu
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1-litrowy silnik
jest żywiołowy,
pod warunkiem
że kręci się
z prędkością
co najmniej
2000 obr/min

(będzie to konieczne, ale o tym za chwilę), powiedzmy przy 100 km/h, w kabinie
dalej jest cicho! Druga rzecz to spalanie.
Pompa paliwowa na 100 km przetłacza
średnio ok. 6,5 l benzyny (trasa, autostrada, miasto, spokojna jazda), choć oczywiście można uzyskać zarówno niższe,
jak i dużo wyższe zużycie paliwa. Lepiej
nie kierować się systemem podpowiedzi
zmiany biegów, który sugeruje np., że 65
km/h to znakomita prędkość do wrzucenia „szóstki”. Owszem jest tak, jeśli ktoś
chce poczuć na kierownicy wibracje i pozbawić się zupełnie możliwości przyspieszania. Według nas, w ramach tzw. jazdy
o kropelce, szósty bieg można wrzucić
przy stałej prędkości od 90 km/h w górę.
Tak czy inaczej, manewr wyprzedzania
warto wykonywać na maksymalnie
czwartym biegu (przyspieszenie od 60 do
100 km/h trwa wtedy ok. 9 s; na „trójce”
ok. 7 s). W mieście dynamika na trzech
pierwszych biegach jest niezła, choć trzeba pamiętać o opóźnieniu reakcji silnika
na dodanie gazu – co jest typowe dla małych jednostek turbodoładowanych.

W wersjach bez systemu audio Canton na szczycie
deski rozdzielczej zamontowano zamykany schowek
W niemałym, ale dość lekkim Karoqu
1-litrowy silnik sprawdza się nieźle, szczególnie w mieście, gdy auto nie dźwiga na
n
barkach dodatkowego obciążenia.
DA N E T E C H N I C Z N E
Cena

87 900 zł

Silnik

benz., R3 turbo,
999 cm3

Moc maksymalna
w zakresie obrotów

115 KM
5000-5500/min

Maks. moment obrotowy
w zakresie obrotów

200 Nm
2000-3500/min

Rodzaj napędu

na przednie koła

Skrzynia biegów

6-biegowa przekł.
mechaniczna

0-100 km/h

10,6 s

Prędkość maksymalna

187 km/h

Zużycie paliwa

5,2 l/100 km

Emisja CO2

117 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV,
dł. x szer. x wys. 4382 x 1841 x 1603 mm, rozstaw osi
2638 mm, masa własna 1340 kg, pojemność bagażnika 521/1630 l, pojemność zbiornika paliwa 50 l.
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FOT. IVO HERCIK

Małolitrażowe silniki to już chleb powszedni w motoryzacji. Jak więc
spisuje się podstawowy 1.0 TSI w Skodzie Karoq? Odpowiedź poniżej.

PROMOCJA

MOŻESZ JEŹDZIĆ SWOIM AUTEM JUŻ ZA...

879 zł

999 zł

Testowana wersja

Popularna wersja

ŠKODA Karoq 1.0 TSI, 115 KM: 87 900 zł
ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty
0%

48 rat

36 rat
5%

10 tys.

10 % 15 %

20 tys.

879 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Karoq 1.6 TDI, 115 KM: 99 900 zł

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

MIESIĘCZNA RATA

48 rat

24 raty

20 % 25 % 30 %

0%

30 tys.

10 tys.

40 tys.

879 zł
netto

Warto wiedzieć

2725 zł/
rok

0 zł

ŠKODA Kredyt Niskich Rat
48 rat

36 rat
5%

10 % 15 %

20 tys.

999 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

20 % 25 % 30 %
30 tys.

40 tys.

999 zł

MIESIĘCZNA RATA

netto

Warto wiedzieć

3097 zł/
rok

0 zł

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 2637 zł

48 rat

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 2997 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

od
1300 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (1300 zł)
lub 120 000 km (2500 zł).

od
1300 zł/
pakiet

od
1300 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (1300 zł)
lub 120 000 km (2500 zł).

od
1300 zł/
pakiet

ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,30%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
to 52 813 zł, całkowita kwota do zapłaty 59 713 zł, oprocentowanie zmienne 0,72%, całkowity koszt kredytu 6 901 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1 253 zł,
ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 090 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 558 zł), 48 miesięcznych rat równych po 666 zł; rata finalna 27 755 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 17.07.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia
komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą ŠKODA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce)
oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi). 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.

Więcej na: l
fs.p
www.skoda
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SKODA SUPERB L&K

UKĄSIĆ KLASĘ
PREMIUM

Czy Skoda Superb za blisko 200 tys. zł to fanaberia, czy auto,
które może realnie konkurować z modelami z tzw. wyższej półki?
W teście najszybsza i najbardziej luksusowa Skoda w historii.
Tekst Sebastian Kościółek

Opcjonalne (dopłata 1500 zł) 19-calowe czarne
obręcze to modny dodatek do białego nadwozia
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Pod względem dbałości o szczegóły Superb nie
ustępuje konkurentom z segmentu premium

Emblematy Laurin & Klement na przednich błotnikach
zdradzają, że mamy do czynienia z topową wersją

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

2.0 TSI
280 KM

ZDJĘCIA JACEK HANUSZ

PRZYSPIE
SZENIE
D O SE T K I
W 5,5 s!

www.auto-motor-i-sport.pl 
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SKODA SUPERB L&K

W kabinie panuje niemiecki
porządek. Wszystko podporządkowano ergonomii, a na jakość
materiałów wykończeniowych nie
można narzekać. Od połowy 2017
roku w Superbie montowany jest
inny niż przedstawiony na zdjęciu,
nowocześnie wyglądający ekran w
stylistyce Glass Design

T

est każdego modelu Skody zwykle zaczyna się od sprawdzenia,
jak bardzo funkcjonalne jest
jego wnętrze. Jednak tym razem tak
nie będzie. Ponieważ w nasze ręce trafił
najmocniejszy Superb, jaki kiedykolwiek
został wyprodukowany, zastanowimy
się, czy może on stać się realnym rywalem dla samochodów z klasy premium.

musimy zapomnieć – teraz na topie jest
downsizing. Na szczęście do czterech
cylindrów jednostki 2.0 TSI dołożono
turbodoładowanie i bezpośredni wtrysk,
dzięki czemu osiąga ona moc 280 KM.
Warto dodać, że ten sam silnik napędza
hot hatche – np. VW Golfa R czy Seata
Leona Cuprę. Jeśli jednak wciąż sceptycznie podchodzicie do możliwości

Skoda Superb Laurin & Klement to auto
kompletne – ma bogate wyposażenie,
komfortowe wnętrze, a napęd zapewnia
sportowe wrażenia
Testowany model nie jest wyposażony
w silnik TDI, bo diesle są już passé,
a Skoda to marka lubiąca podążać za
trendami. Pod jego maską pracuje silnik
benzynowy – i tutaj lekkie zaskoczenie – o pojemności tylko dwóch litrów.
Niestety, o charakternej jednostce V6
dostępnej w modelu drugiej generacji
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dwulitrowego silnika, zerknijcie do danych technicznych, a szczególną uwagę
zwróćcie na przyspieszenie od 0 do 100
km/h. Według producenta wynosi ono
5,8 sekundy, w rzeczywistości jest jednak
lepsze – po zmierzeniu osiągów Superba
okazało się, że sprint do setki wynosi...
5,5 sekundy! Jeszcze do niedawna takie

Superbowi ilości
miejsca na kanapie
mogą pozazdrościć
pasażerowie podróżujący VW Passatem
i Audi A6

wartości były zarezerwowane dla małych
i lekkich samochodów sportowych, teraz
może się nimi pochwalić niemal 2-tonowa limuzyna Skody. Model 530ix BMW,
marki uchodzącej za najbardziej sportową z segmentu premium, jest wolniejszy
od Superba o 0,5 s, a jest od niego droższy o ponad 40 tys. zł.
Pod względem zużycia paliwa silnik 2.0
TSI pokazuje dwa oblicza. Spalanie zależy od tego, jaki temperament ma osoba
siedząca za kółkiem. Podczas zwykłej
jazdy na naszym testowym szlaku udało
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Wersja 4x4 nie jest
przeznaczona do
jazdy poza asfaltem,
ale taki napęd daje
kierowcy dużo
pewności siebie
na mokrej i śliskiej
nawierzchni

Przednie fotele są
równie wygodne jak
kanapa w salonie. Po
kilkuset kilometrach
jazdy kierowca
wysiada z Superba
zrelaksowany

się uzyskać średni wynik na poziomie
8,5 l/100 km. Gdy tylko zaczęła nas ponosić fantazja, a przy takich osiągach
o to nietrudno, komputer wskazywał
ponad 10 l/100 km, zużycie paliwa bez
trudu można jednak zwiększyć nawet
do 13 l/100 km. Wystarczy runda po

www.auto-motor-i-sport.pl 

niemieckiej autostradzie. Stara jednostka V6 o większej pojemności byłaby
pewnie oszczędniejsza. Przy całkiem
sporym, 66-litrowym zbiorniku paliwa
będziemy regularnie, co 600 kilometrów,
odwiedzać stację benzynową, a rachunki
za paliwo nie będą najniższe, mimo że

wysilona jednostka bez problemu przyjmuje 95-oktanową mieszankę zamiast
zalecanego przez producenta paliwa
98-oktanowego.

POTRAFI ZASKOCZYĆ

W Superbie wyposażonym w najmocniejszy silnik TSI dostaniemy bez dopłaty napęd na cztery koła oraz skrzynię
DSG – tylko 6-biegową, ale z trybem
launch control znanym choćby z modeli
Porsche. Napęd 4x4 sprawia, że spokojnie wyglądająca limuzyna wystartuje
spod świateł szybciej niż niejeden hot
hatch. Nie służy on rzecz jasna do jazdy
w terenie, ale zapewnia maksymalną
przyczepność na mokrej nawierzchni.
Faktycznie podczas dynamicznej jazdy
Superb jest bardzo neutralny, choć spodziewaliśmy się po nim dość mocnej
podsterowności. Na bardzo dobrą ocenę
zasługują progresywny układ kierowniczy oraz zawieszenie DCC z możliwością wyboru jednego z ustawień (Sport,
Comfort, Normal, Eco, Indywidualny).
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SKODA SUPERB L&K

Silnik 2.0 TSI (280 KM) ma sportowe osiągi
i zużywa średnio 8,5 l/100 km – to bardzo
dobry wynik

W dobie wielkich, dotykowych ekranów o wysokiej
rozdzielczości analogowe zegary zaczynają powoli
trącić myszką. Napęd w schowku czyta płyty DVD.
Elektryczny fotel kierowcy „pamięta” trzy ustawienia
Wystarczą dwa kliknięcia, by zawieszenie usztywniło się do tego stopnia, że
nadwozie niemal nie będzie wychylało
się w zakrętach albo by sprawić, żeby
samochód miękko połykał nierówności
jezdni.

ROZSĄDNY WYBÓR

Żaden konkurencyjny model w tym przedziale cenowym (Mondeo, Insignia, Optima czy Passat) nie jest w stanie dorównać
Superbowi ilością miejsca w kabinie. Co
więcej, nawet dużo droższe samochody
(Audi A6 za 223 200 zł, czy BMW serii
5 kosztujące 243 300 zł) nie rzucają pod
tym względem Superba na kolana. Jedynym elementem, którym czeski model
odstaje od rywali znad Renu jest jakość
plastików. Duże połacie tego materiału
(przyjemnego w dotyku) nie dodają cze-
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skiej limuzynie luksusowego sznytu.
Podczas testu zastanawialiśmy się, czy
wygodniej jest za kierownicą czy na
kanapie. Jeśli o nas chodzi – wybór był
oczywisty, ale nie omieszkaliśmy sprawdzić, jak „żyje się” z tyłu. Miejsca jest tam
tyle, że pasażer o wzroście ponad 1,85
metra może założyć nogę na nogę, a nad
głową ma naprawdę dużo powietrza.
Jego komfort podróżowania zwiększają
dodatkowo podgrzewane siedzisko kanapy oraz możliwość „ustalenia” trzeciej
strefy klimatyzacji. W podłokietniku lub
na zagłówkach przednich foteli można
zainstalować uchwyty, a do nich przymocować np. tablet (fabrycznych ekranów
multimedialnych Skoda nie oferuje nawet
za dopłatą). W samochodzie jest też dostęp do internetu za pośrednictwem Wi-Fi. Brakuje tylko składanego stolika, na
którym można byłoby położyć laptop lub
przeglądać dokumenty.
Skoda Superb w podstawowej wersji
kosztuje 90 130 zł (1.4 TSI Active), my
do testu wybraliśmy auto z drugiego
bieguna cennika, wersję Laurin & Kle-

ment. Zastanawia nas jednak pewna
rzecz. Dlaczego w wersji, której ceny
zaczynają się od kwoty ponad 138 tys.
zł trzeba dopłacać za kamerę cofania
(1600 zł) elektrycznie podgrzewaną
przednią szybę (1200 zł), aktywny tempomat działający do 210 km/h (3000
zł, 1600 zł kosztuje taki działający do
160 km/h), czy rolety przeciwsłoneczne
przy tylnych szybach (700 zł). Skoda,
wzorem innych producentów, albo
zrobiła „skok na kasę”, albo po prostu
zaczyna coraz mocniej akcentować swoją wartość.
Można rozprawiać o prestiżu marki,
ale temat zamyka szybka analiza. Mając do dyspozycji 200 tysięcy złotych,
możecie wybrać Audi A6, BMW serii
5 czy Mercedesa klasy E, które oczywiście zrobią wrażenie na Waszych
sąsiadach. Ale Skoda będzie tańsza,
a przy tym pojemniejsza, bardziej
funkcjonalna, lepiej wyposażona, a na
koniec zostawi wszystkie wyżej wymienione modele w tyle – bo jest z tej
n
czwórki najszybsza. 
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SKODA

S KO D A S U P E R B 2 . 0 T S I D S G 4 X 4 L A U R I N & K L E M E N T

K O S Z T Y U Ż Y T K O WA N I A

Cena modelu podstawowego (Active)
z 1.4 TSI (125 KM)
Cena modelu testowanego (L&K) 

2841 mm
4861 mm

Masa własna/ładowność

DA N E FA B RYC Z N E

P O M I A RY T E S T O W E

SILNIK

PRZYSPIESZENIE

Rodzaj 

benzynowy, R4 turbo

0–40 km/h

1,5 s

Umieszczenie

poprzecznie z przodu

0–80 km/h

3,9 s

Rozrząd

dohc, 4 zawory na cylinder

0–100 km/h

5,5 s

1984 cm3

0–120 km/h

7,5 s

206 kW (280 KM)
5600-6500/min

0–140 km/h

9,9 s

0–160 km/h

13,0 s

0-180 km/h

16,8 s

Pojemność skokowa 
Moc maksymalna
w przedziale obrotów

Maksymalny moment obrotowy
350 Nm
w przedziale obrotów
1700-5600/min
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj

na cztery koła

Skrzynia biegów

6-biegowa dwusprzęgłowa

PRZYSPIESZENIE
0–100 km/h

5,8 s

ZUŻYCIE PALIWA (WG NORMY NEDC)
w mieście

8,9 l/100 km

poza miastem

6,1 l/100 km

średnie

7,1 l/100 km

Emisja CO2

160 g/km
Euro 6

Norma emisji spalin
UKŁAD JEZDNY

Zawieszenie przednie: kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem
Zawieszenie tylne: wielowahaczowe z wahaczami
wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem
Układ kierowniczy: przekładnia zębatkowa ze
wspomaganiem elektromechanicznym

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA
minimalne

7,8 l/100 km

maksymalne

12,5 l/100 km

średnie

8,5 l/1 00 km

ELASTYCZNOŚĆ
60–100 km/h

2,8 s

80–120 km/h 

3,6 s

ODCHYLENIE PRĘDKOŚCIOMIERZA
80/100 km/h
130/160 km/h 

77,5/96,2 km/h
126,4/154,3 km/h

ze 100 km/h na zimno, nieobciążony

37,0 m

ze 130 km/h na zimno

61,5 m

ZASIĘG

Opony Pirelli Cinturato P7 235/40 R19
zestaw naprawczy

1400 zł

Kamera cofania

1600 zł

System rozpoznawania znaków drogow.

66 l

4500 zł

Aktywny tempomat (do 210 km/h)

3000 zł

Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych z tyłu 700 zł
Pakiet Simply Clever

1200 zł

0 zł
12 055 zł

• spadek wartości
• ubezpieczenie

199 330 zł

WA R T O Ś Ć R E Z Y D UA L NA
140
120

W Y P O S A Ż E N I E S E RY J N E

100

Zawieszenie adaptacyjne DCC z wyborem profilu
jazdy, Smart Light Assist (automatyczne światła
drogowe), funkcja monitorowania martwego pola,
asystent pasa ruchu, trójstrefowa klimatyzacja
automatyczna, nawigacja satelitarna Columbus,
tapicerka skórzana, czujniki parkowania z tyłu
i z przodu, elektrycznie sterowana pokrywa
bagażnika, elektrycznie sterowane, podgrzewane
i ściemniające się lusterka boczne, komputer
pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, kurtyny
powietrzne, boczne poduszki bezpieczeństwa,
2 parasole w schowkach drzwi, system audio
Canton (12 głośników)
CENY CZĘŚCI

Tarcze hamulcowe przód (kpl.)

1528 zł

Klocki hamulcowe przód (kpl.)

762 zł

Komplet opon (Pirelli Cinturato P7)

3014 zł

• zużycie paliwa
• przeglądy

Wartości po 3 latach użytkowania wersji testowanej

tys. zł

Cena egzemplarza testowanego

17 518 zł

80

72,6%

60

64,3%
56,6%

40
20
0

1 rok
15 tys. km

2 lata i 30
tys. km

3 lata i 45
tys. km

Utrata wartości w ciągu trzech lat obliczona na podstawie danych
Eurotax, liczone od ceny wersji testowanej (169 450 zł)

D O DAT K O W E K O S Z T Y *

Ubezpieczenie (pakiet dealera AC/OC/NNW)**
5083 zł
Dla wersji testowanej
Przeglądy co 30 tys. km lub co dwa lata, wymiana
oleju wg wskazań licznika – maksymalnie co dwa
lata/30 tys. km lub raz na rok/15 tys. km w cenie
auta (do 4 lat lub do przebiegu 60 tys. km)
Paliwo (przy przebiegu 15 tys. km/rok)*** 5839 zł
* – w ujęciu rocznym
** – 3% wartości auta
*** – cena benzyny bezołowiowej LOB95 – 4,58 zł/litr

G WA R A N C JA

2 lata bez limitu kilometrów
12 lat/3 lata

F I NA N S O WA N I E

Wynajem długoterminowy (klient ind.)

(I wpłata 10%, na 3 lata, przebieg do 20 tys. km rocznie)

2456 zł

Wynajem długoterminowy (firma, netto) 1774 zł
I wpłata 10%, okres umowy 3 lata, przebieg do 20 tys. km rocznie,
ubezpieczenie komunikacyjne 3%

Rata kredytowa (klient indywidualny)

5006 zł

(I wpłata 10%, na 3 lata, ubezpieczenie komunikacyjne 3%)

Rata leasingowa (firma, netto)

3687 zł

I wpłata 10%, okres umowy 3 lata, na końcu wykup samochodu
za 1% wartości)
b. dobry,

Pojemność
zbiornika
paliwa

300 zł

Elektr. sterow. okno dachowe

Perforacja nadwozia/lakier

ESC z ABS

CAŁOŚĆ

102 882 ZŁ

System Park Assist

Podzespoły 
680
km

Hamulce z tyłu: tarczowe o śr. 310 mm

Koło zapasowe

prędkość rzeczywista

DROGA HAMOWANIA

Hamulce z przodu: tarczowe wentylowane
o śr. 340 mm
Układy wspomagające

250 km/h

ZUŻYCIE PALIWA

wskazanie

172 680 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (POLECANE)

doskonały.

1864 mm

73 309 zł

90 130 zł

96 141 zł

625/1760 l

109 179 zł

1468 mm

CENY

123 265 zł

D A N E FA B RYC Z N E

86%
Pieszy

86%

PLUSY

MINUSY

76%

+ solidnie wykonane wnętrze
+ bogate wyposażenie
+	komfortowe fotele, dużo miejsca na tylnej kanapie
+	dynamiczny silnik
+ bardzo dobry stosunek jakości do ceny

– brak 7-biegowej skrzyni DSG
–	wysokie zużycie paliwa podczas dynamicznej jazdy
– materiały we wnętrzu

Systemy bezp.

71%

www.auto-motor-i-sport.pl 

NASZA OCENA: Krytycy powiedzą, że Skodzie Superb brakuje prestiżu. Jednak patrząc na ten model bez emocji, trzeba stwierdzić,
że jest najrozsądniejszym wyborem w tej klasie samochodów. Żaden konkurent nie oferuje tak wiele za tak niewiele.

dobry,

Dziecko

przeciętny,

Kierowca

słaby,

WYNIKI TESTU EURO-NCAP
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SKODA OCTAVIA RS

NA CZESKICH
DOPALACZACH

Skoda Octavia RS na
początku 2017 r. przeszła
face lifting – teraz wersja
RS 245 to najmocniejsza
Octavia w historii. Czy
wyróżnia się czymś więcej
niż zwiększoną o 15 KM
mocą silnika?
Tekst Kacper Mucha
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O

kazuje się, że tak. RS 245 została wyposażona w blokadę mechanizmu różnicowego (VAQ),
czyli sterowaną elektronicznie mechaniczną „szperę”. Nie jest to elektroniczny
system XDS+ (dostępny w zwykłym RS),
lecz wydajniejszy mechanizm, znany
m.in. z VW Golfa GTI Performance,
po raz pierwszy dostępny w Octavii.
Częściowa blokada mechanizmu różnicowego poprawia właściwości jezdne
auta dzięki temu, że rozdziela moment
obrotowy między przednie koła, kierując

więcej siły napędowej na koło o większej
przyczepności. W praktyce wygląda to
tak, że nawet podczas maksymalnego
wciskania gazu w zakręcie – co mieliśmy
okazję sprawdzić na włoskim torze Vallelunga – nie występuje podsterowność.
Inną zmianą, niewielką, ale znaczącą,
jest zwiększenie o 38 mm rozstawu kół
tylnej osi. Nie chodzi tylko o to, aby
19-calowe obręcze kół (w standardzie)
ładnie wypełniały nadkola, ważniejsze
jest to, że większy rozstaw kół zapewnia
większą stabilność auta w szybkich łu-

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

Octavia RS 245
rozpędzi się maksymalnie do 250 km/h.
Pewnie mogłaby jechać jeszcze szybciej,
gdyby jej prędkości
nie ograniczono
elektronicznie

Wersja RS 245
jest taka, jak
można się było
spodziewać
– przestronna,
wygodna
i szybka

kach i w trakcie mocnego hamowania.
I to daje się odczuć.
Na oklaski zasługuje też silnik 2.0 TSI,
którego maksymalny moment obrotowy
o wartości 370 Nm jest osiągany w bardzo szerokim zakresie obrotów – od
1600 do 4300/min, i który dzięki zwiększonej do 245 KM mocy rozpędza Octavię RS 245 w 6,6 sekundy do 100 km/h.
Jak każdy silnik z turbosprężarką, na gaz
reaguje z niewielkim opóźnieniem, ale
tylko podczas przyspieszania z niższych
obrotów – w ich górnym zakresie reakcja jest wystarczająco ostra. Zmieniono
też przekładnię dwusprzęgłową, która
teraz jest dostępna z siedmioma przełożeniami. Mamy wrażenie, że działa ona
szybciej niż w poprzedniej Octavii, a już
z pewnością żwawiej reaguje na zmiany
biegów łopatkami przy kierownicy – teraz jazda w trybie manualnym daje nie
tylko frajdę, ale na serio pozwala przejąć
kontrolę nad skrzynią.

www.auto-motor-i-sport.pl 

Tryb jazdy RS, sportowy wydech i elektromagnetyczny generator dźwięku (nie jest nachalny) są
w standardzie, ale amortyzatory o zmiennej sile
tłumienia DCC trzeba dokupić za 3600 zł

Czerwone przeszycia oraz logo RS na spłaszczonej
u dołu kierownicy to wyróżniki każdego RS-a

Octavia RS 245 jest taka, jak można się
było spodziewać – bardzo przestronna,
wygodna na zwykłych drogach (poza
trybem RS), szybka w sprincie i w zakrętach (dzięki „szperze”). Nam nie „przypasowały” jedynie kubełkowe fotele (już
w standardzie obszyte skórą i alcantarą),
które wyglądem obiecują wiele, ale podczas sportowej jazdy zapewniają mizerne
podparcie boczne. Jednak jeśli na Twojej
trasie z domu do pracy nie ma toru Vallelunga, możesz się tym nie przejmować. n
DA N E T E C H N I C Z N E
Cena

137 120 zł

Silnik

benzynowy, R4
turbo, 1984 cm3

Moc maksymalna
w przedziale obrotów

245 KM
5000-6700/min

Maks. moment obrotowy
w przedziale obrotów

370 Nm
1600-4300/min

Rodzaj napędu

na przednie koła

Skrzynia biegów

7-biegowa przekł.
dwusprzęgłowa

0-100 km/h

6,6 s

Prędkość maksymalna

250 km/h

Zużycie paliwa

6,4 l/100 km

Emisja CO2

146 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowy, 5-miejscowy hatchback,
długość x szerokość x wysokość 4689 x 1814
x 1448 mm, rozstaw osi 2680 mm, masa własna
1465 kg, pojemność bagażnika 590/1580 l, pojemność zbiornika paliwa 50 l.
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SKODA OCTAVIA SCOUT

MOŻE WIĘCEJ

Odświeżona w 2017 roku
Skoda Octavia Scout ma
większy prześwit i lepszą
przyczepność. Wybraliśmy
się nią poza asfaltowe
drogi.
Tekst Sebastian Kościółek
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M

oda na SUV-y i crossovery
nie słabnie, ale uterenowione
kombi z Mladej Boleslav wciąż
ma wierne grono nabywców. Tak zwane
podwójne reflektory w odświeżonej Octavii przestały już wyglądać kontrowersyjnie i także my jesteśmy skłonni przyznać,
że poprzednia wersja nie wygląda tak
zadziornie jak najnowsza. Skoda Octavia
Scout jest przygotowana do jazdy po
bezdrożach, nawet w podstawowej wersji.
Zmieniono kształt zderzaków i osłon
podwozia, prześwit w porównaniu ze
zwykłym kombi zwiększono o 3 centymetry, a przy tym Skoda jest tak pewna terenowych właściwości jezdnych Octavii, że

Octavia Scout jest
dostępna tylko
w wersji kombi i jest
o 30 mm wyższa niż
standardowy model
zaserwowała jej parametry samochodów
terenowych – kąt natarcia wynosi 16,6
stopnia, a kąt zejścia 14,5 stopnia.
Żeby sprawdzić możliwości kompaktowego kombi, trzeba najpierw opuścić
asfaltowe drogi, po których Octavia
Scout porusza się bardzo sprawnie.
Wszystko za sprawą dobrze znanej,
dwulitrowej jednostki TDI o mocy 150
KM. Silnik ten bardzo dobrze radzi sobie
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Bagażnik nie dość,
że pojemny
(610 l), to ma
podwójne dno
(opcjonalnie)

Kabinę Scouta
poznamy po
dyskretnym
logo na kierownicy i oznaczeniu 4x4 na
dźwigni zmiany
biegów

z masą samochodu, pozwalając na dynamiczną jazdę. Bardziej wymagający kierowcy mogą wybrać wersję z silnikiem
o mocy 184 KM, która kosztuje
129 850 zł. Podstawową odmianę z jednostką 2.0 TDI połączono z sześciobiegową skrzynią mechaniczną, która
pracuje całkiem sprawnie. Mimo to warto dla wygody dopłacić 7910 zł za skrzynię DSG, tym bardziej że jej działanie nie
wpływa negatywnie na zużycie paliwa
(w czasie jazd wynosło ono średnio 6,5
l/100 km). Scouta wyposażono w ten typ
zawieszenia, które z pokorą znosi wszelkie nierówności – zza kierownicy masz
wrażenie, że nic nie jest w stanie wytrącić go z równowagi. Fakt, że nadwozie
wychyla się bardziej w zakrętach wynika
z wyżej umieszczonego środka ciężkości.
Po zjechaniu na nieutwardzoną drogę
można włączyć tryb Offroad, który
zmienia czułość systemów kontroli trakcji, ABS-u i uruchamia asystenta zjazdu
– na mocno pochyłym zboczu komputer

zadba o to, żeby samochód bezpiecznie
zjechał na dół. Uterenowione kombi jest
wyposażone w sprzęgło typu haldex 5.
generacji, które niewyczuwalnie dołącza
napęd tylnej osi. Scout pozwala na wiele,
o czym przekonaliśmy się na lekkiej trasie off-roadowej przygotowanej do jazd
testowych. Podwyższony prześwit bez
większych problemów umożliwia wjazd
w dość głębokie koleiny, a napęd oraz
szosowe opony dobrze radzą sobie w
błocie, na piasku i szutrowej nawierzchni. Czasami dochodziło do takiego wykrzyżu osi, że moment napędowy trafiał
tylko do jednego koła – takie możliwości
daje system XDS+. Sterowanie elektronicznymi blokadami mechanizmów różnicowych pozwala skierować nawet 95%
momentu napędowego do jednego koła.
Octavia Scout to samochód dla osób
poszukujących eleganckiego i bardzo
dobrze wyposażonego kombi, którym
od czasu do czasu można wyjechać poza
n
utarte szlaki. 
DA N E T E C H N I C Z N E
Cena

121 100 zł

Silnik

turbodiesel, R4,
1968 cm3

Moc maksymalna
w przedziale obrotów

150 KM
3500-4000/min

Maks. moment obrotowy
w przedziale obrotów

340 Nm
1750-3000/min

Rodzaj napędu

na cztery koła

Skrzynia biegów

6-biegowa przekł.
mechaniczna

0-100 km/h

9,1 s

Prędkość maksymalna

207 km/h

Zużycie paliwa

5,0 l/100 km

Emisja CO2

130 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowe, 5-miejscowe kombi,
długość x szerokość x wysokość 4667 x 1814
x 1463 mm, rozstaw osi 2680 mm, masa własna
1458 kg, pojemność bagażnika 610/1740 l,
pojemność zbiornika paliwa 55 l.

www.auto-motor-i-sport.pl 
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TESTY I JAZDY

SKODA KODIAQ SCOUT

DA N E T E C H N I C Z N E

SUV ZOSTAŁ
SKAUTEM

Nowa odmiana Scout nie zwiększa i tak sporych możliwości terenowych
Skody Kodiaq, ale podkreśla je „terenowym” designem. Tekst Kacper Mucha

S

koda reklamuje Kodiaqa w wersji
Scout hasłem: „bojowy wygląd
podkreśla jego możliwości terenowe”. Co to oznacza? Mianowicie
to, że największy SUV marki w swojej
„uterenowionej” odmianie ma standardowo płytę ochronną pod silnikiem
i srebrne nakładki na przednim i tylnym
zderzaku. To niewiele? Ma także mniej
„bojowe” elementy, takie jak emblematy modelu, srebrne obudowy lusterek,
oryginalny wzór 19-calowych obręczy
kół oraz sportowe fotele obszyte skórą
i alcantarą. Scout poza stylistyką nie oferuje kierowcy niczego szczególnego poza
tym, co ma każdy inny Kodiaq. Występuje natomiast tylko w wersjach, które
na to „zasługują” – czyli z napędem 4x4.
Oznacza to, że Kodiaq może być „skautem”, tylko jeśli ma silnik o mocy powyżej 150 KM, a to daje klientowi wybór
spośród dwóch silników benzynowych
i dwóch wysokoprężnych. W prezentowanym egzemplarzu pracuje topowa
jednostka 2.0 TDI o mocy 190 KM, która
osiąga moment obrotowy o imponującej

Cena

162 000 zł

Silnik

turbodiesel, R4,
1968 cm3

Moc maksymalna
w przedziale obrotów

190 KM
3500-4000/min

Maks. moment obrotowy
w przedziale obrotów

400 Nm
1750-3250/min

Rodzaj napędu

na cztery koła

Skrzynia biegów

7-biegowa przekł.
dwusprzęgłowa

0-100 km/h

8,6 s

Prędkość maksymalna

210 km/h

Zużycie paliwa

5,7 l/100 km

Emisja CO2

150 g/km

Nadwozie: 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV,
dł. x szer. x wys. 4706 x 1882 x 1676 mm, rozstaw osi
2791 mm, masa własna 1752 kg, pojemność bagażnika 650/2065 l, pojemność zbiornika paliwa 60 l.

Scout w każdej
wersji ma
wstawki imitujące drewno – są
matowe i przyjemne w dotyku,
ale ich wygląd
nie wszystkim
przypadnie
do gustu

wartości 400 Nm. Silnik może przekazywać siłę napędową na wszystkie koła
tylko poprzez szybką 7-biegową przekładnię DSG. Napęd jest taki sam jak
w innych Skodach, czyli w normalnych
warunkach są napędzane przednie koła,
ale w każdej chwili moment obrotowy
może zostać przeniesiony do kół tylnej
osi. „Inteligentny” napęd sterowany
elektroniką i system EDS (elektroniczna
blokada mechanizmu różnicowego)

sprawiają, że Kodiaqa w żaden sposób
nie da się wyprowadzić z równowagi –
siła napędowa w czasie rzeczywistym
przenoszona między kołami (do 85% na
jedno koło) i system blokujący koło tracące przyczepność nie pozwalają ani na
poślizg podsterowny, ani nadsterowny.
Scout to naprawdę bardzo bezpiecznie
prowadzący się samochód.
Każdy Kodiaq ma dobre właściwości
terenowe, dzięki trybowi jazdy Offroad,
dużemu prześwitowi (19,4 cm), świetnym kątom natarcia (22°), zejścia (23,1°)
i rampowemu (19,7°), ale to właśnie
odmiana Scout najbardziej podkreśla
terenowe aspiracje największej ze Skód.n

Prześwit (194 mm) jest taki sam
jak w każdej innej Skodzie Kodiaq

Wyróżniki odmiany Scout to srebrne nakładki na
zderzakach i oryginalny wzór 19-calowych obręczy

70 

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

FOT. JACEK HANUSZ

W trybie jazdy Offroad kierowca widzi wskaźniki
przydatne w terenie, np. kąt skrętu przednich kół

PROMOCJA

MOŻESZ JEŹDZIĆ SWOIM AUTEM JUŻ ZA...

1620 zł

1355 zł

Testowana wersja

Popularna wersja

ŠKODA Kodiaq Scout 2.0 TDI, 4x4, 190 KM: 162 000 zł
ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty
0%

48 rat

36 rat
5%

10 tys.

10 % 15 %

20 tys.

1620 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

MIESIĘCZNA RATA

48 rat

ŠKODA Kredyt Niskich Rat
24 raty

20 % 25 % 30 %

0%

30 tys.

10 tys.

40 tys.

1620 zł
netto

Warto wiedzieć

5022 zł/
rok

0 zł

ŠKODA Kodiaq Scout 1.4 TSI, 4x4, 150 KM: 135 500 zł

48 rat

36 rat
5%

10 % 15 %

20 tys.

1355 zł
RRSO
4,30%

20 %
30 tys.

25 % 30 %
40 tys.

ŠKODA Leasing Niskich Rat
Liczba rat

36 rat

24 raty

Wkład własny
Roczny limit
kilometrów

0%
10 tys.

5%

10 %

15 %

20 tys.

20 % 25 % 30 %
30 tys.

40 tys.

1355 zł

MIESIĘCZNA RATA

netto

Warto wiedzieć

4201 zł/
rok

0 zł

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 4860 zł

48 rat

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW oraz Assistance)
na 1 rok jest wliczone w raty kredytu: 4065 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

0 zł

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy
(robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne
z planem serwisowym). Zakres pakietu jest określony w umowie.
Pakiet przeglądów do 60 000 tys. km otrzymujesz teraz w cenie auta.

0 zł

od
1400 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (1400 zł)
lub 120 000 km (2700 zł).

od
1400 zł/
pakiet

od
1400 zł/
pakiet

 Pakiety pogwarancyjne to program, który pozwala na przedłużenie
serwisowania nowego samochodu na kolejne 2 lata lub do
osiągnięcia określonego limitu kilometrów: 60 000 km (1400 zł)
lub 120 000 km (2700 zł).

od
1400 zł/
pakiet

ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,30%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
to 52 813 zł, całkowita kwota do zapłaty 59 713 zł, oprocentowanie zmienne 0,72%, całkowity koszt kredytu 6 901 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1 253 zł,
ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 090 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 558 zł), 48 miesięcznych rat równych po 666 zł; rata finalna 27 755 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 17.07.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia
komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą ŠKODA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce)
oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi). 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.

Więcej na: l
fs.p
www.skoda

HISTORIA

SKODA
W RAJDACH

Jej auta jeździły po
OS-ach całego świata
– rajdowe Skody to
ważna część historii
tego sportu.
STR. 78

MUZEUM

Znajduje się w nim 340
eksponatów – nie ma
lepszego miejsca do
zapoznania się z historią marki niż muzeum
w Mladej Boleslav.
Str. 82

PROTOTYPY

Od modelu koncepcyjnego o aerodynamicznym kształcie z lat
30. po futurystyczne
samochody z serii
Vision.
Str. 86

122 LATA
SUKCESÓW

Skoda, wielka fabryka w niewielkich
Czechach, to już 122 lata dobrej
roboty, świetnych własnych projektów,
pogmatwanej historii i zadziwiających
sukcesów – 20 mln sprzedanych
samochodów. Tekst Julian Obrocki

Laurin i Klement
zakładają w Mladej
Boleslav fabrykę rowerów,
motocykli i automobili

1895
72 
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Już na początku XX wieku, przed I wojną światową, auta L&K elegancją i starannym wykonaniem podbijają wiele
rynków europejskich. L&K wybiera dla
siebie również cesarz Japonii

Tak się wszystko zaczęło. Małe,
zgrabne roadstery L&K, w różnych
wykonaniach, chociaż niezbyt silne
i żwawe, ale bardzo sprawne, robiły
na ulicach furorę

D

www.auto-motor-i-sport.pl 

Bez nich nie
byłoby legendy
Skody. To oni –
cichy, małomówny oraz skromny
mechanik Václav
Laurin (z prawej)
i dynamiczny,
przebojowy
przedsiębiorca
Václav Klement
stworzyli małą
manufakturę, dziś
będącą światowym potentatem

mi A, B, C, D, E. L&K dbał o udział swoich motocykli i samochodów w rajdach
i wyścigach. Z ogromnymi sukcesami
– odniósł np. wielkie zwycięstwo w prestiżowym wyścigu w Wielkiej Brytanii, jadąc
z prędkością 118 km/h. Efekty był widoczne – ruszył eksport do wielu krajów.
Pierwsza w Czechach firma taksówkowa
kupiła flotowo właśnie auta L&K. I wojna
światowa to upadek rynku samochodów.
L&K, chroniąc załogę przed poborem do
wojska, realizował zamówienia rządowe
na wojskowe ciężarówki. Po wojnie ogólna
bieda nie sprzyjała sprzedaży samochodów, a gdy wraciła koniunktura, w 1924 r.
potężny pożar zniszczył fabrykę.

ERA SKODY

Po roku beznadziejnych prób odbudowy zakładów Laurin i Klement spotkali

Václav Klement zawsze pilnował, by pojazdy L&K
były ozdobą okładek prasowych
się z innym czeskim, dużo większym,
potentatem – Emilem Skodą. Jego firma
to zupełnie inna historia. W 1859 r. (158
lat temu!) Europa była w epicentrum
rewolucji przemysłowej (maszyny parowe, silniki elektryczne, akumulatory,
żarówki, telefon...), a czeski hrabia Arnost
Waldstein założył w Pilznie manufakturę
maszyn wszelakich. Po 10 latach fabrykę
od hrabiego odkupił jej główny inżynier
Emil Skoda, a jego nazwisko stało się
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awno, dawno, ponad 120 lat temu, w 1894 r., za lasami i górami
(niedaleko, Sudetami) czeski
przedsiębiorca i kolarz Václav Klement
chciał mieć nowy rower. W Mladej
Boleslav w miejscowym sklepie wybrał
najlepszy. Niemiecki. Niestety psuł się
nagminnie. Wściekły nabywca napisał
do sprzedawcy reklamację. Została odrzucona, a w odpowiedzi napisano, że
rozpatrywane są skargi tylko w języku niemieckim. Pan Klement wściekł się jeszcze
bardziej i oznajmiając, że sam zrobi lepszy
rower, rozstał się ze sprzedawcą. W okolicy mieszkał znany wszystkim mechanik,
konstruktor, złota rączka i serwisant rowerów – Václav Laurin. Smykałka techniczna
jednego i biznesowa drugiego zaowocowały w 1895 r. powstaniem spółki Laurin
& Klement (L&K). Zaczęli od rowerów,
ale Laurin edukował się w Niemczech,
gdzie poznał motocykle i auta. Jego pierwszy własny motocykl miał rewelacyjne
parametry i był sensacją na rynku. Firma
rosła, a Laurin nie myślał już o rowerach,
ale o samochodach. W 1905 r. pierwsze
małe 2-osobowe auta L&K Voiturette
A (moc 7 KM, szybkość 40 km/h) robiły
furorę, a L&K stał się szybko największym
producentem samochodów w ogromnym
austro-węgierskim cesarstwie Franciszka
Józefa. Co parę miesięcy (!) na rynek trafiał coraz nowocześniejszy model. Kolejne,
coraz lepsze pojazdy były oznaczane litera-

HISTORIA

122 LATA SKODY

nazwą zakładów. Nowy właściciel był miłośnikiem broni i militariów i wiedział, że
produkcja wojskowa jest zawsze pewniejsza od chimerycznych rynków cywilnych.
A cesarstwo austro-węgierskie miało armię ogromną. Zakłady Skoda szybko stały
się czołowym koncernem w cesarstwie,
porównywalnym z niemieckimi zakładami
Kruppa. Budowały turbiny dla wodospadów Niagara czy maszynownie dla Kanału
Sueskiego. I wojna światowa to oczywiście
złoty okres dla branży wojskowej – Skoda
miała pełen portfel zamówień, zatrudniała aż 30 tys. ludzi, chroniąc ich przed
wysłaniem na front. Ale wojna się kończy
– to dla branży zbrojeniowej moment
tragiczny. Skoda zwalnia ludzi. Cesarstwo
Franciszka Józefa nie istnieje. Nikt nie chce
kupić ani jednej armaty. Na szczęście było
zapotrzebowanie na lokomotywy, mosty
stalowe, elektrownie, samoloty. Na świecie
eksplodowała motoryzacja. Ale tu Skoda
nie miała doświadczenia. Robiła trochę
ciężarówek, a zamiast czołgów trochę
traktorów. Zmieniła logo na ładniejsze niż
na sprzęcie wojskowym. Za oknem szalał
popyt na samochody. Na krótko ruszył
montaż licencyjnych francusko-hiszpańskich samochodów Hispano-Suiza, ale
było to auto zbyt drogie na rynek czeski.
Skoda z zazdrością patrzyła na zakłady

Wszystkie modele miały wersję towarową. Kierownica po
prawej stronie, bo w Czechach obowiązywał wtedy ruch
lewostronny. Aż do aneksji przez III Rzeszę w 1939 roku!
Laurin i Klement dbali
nie tylko o niezwodność swoich produktów, ale też o estetykę
każdego detalu.
Przecież piasta koła
może być piękna

Legendarne
i znane
w świecie logo
L&K w 1925 r.
zastąpiono znakiem firmowym
Skody
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Od początku istnienia koncern Skody przykładał
ogromną wagę do materiałów reklamowych
L&K, które marnie przetrwały wojnę, a teraz miały kolejkę chętnych na ich świetne
samochody. Ale w 1924 roku fabrykę
L&K strawił pożar. To była idealna okazja
dla Skody – w 1925 r. zarząd spotkał się
z Laurinem i Klementem. Rok po pożarze
fuzja doszła do skutku. Skoda wchłonęła
słabszego partnera. I wchłonęła jego historię, uznając, że ciągłość produkcji należy
liczyć od 1895 roku. Na już produkowa-
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W bogatej palecie pojazdów Skody ważną częścią
były kiedyś niezbędne w gospodarce i wojsku
pojazdy dostawcze i ciężarowe
nych modelach, obok logo L&K miała być
teraz też Skoda. Na kolejnych tylko Skoda.
Oczywiście taki zastrzyk kapitału przyspieszył wdrażanie nowych modeli, więc
legendarne logo L&K przeszło do historii.
Chociaż na ulicach wiele przepięknych
i niezawodnych aut marki L&K jeździło
jeszcze wiele lat, a dziś mają ogromną wartość kolekcjonerską.

WIELKA EKSPANSJA

Zarząd Skody (założyciel Emil Skoda już
nie żył) miał kontakty na całym świecie,
wiedział, co to nowoczesny marketing
i miał do dyspozycji bardzo grubą teczkę
projektów stworzonych przez Václava
Laurina. Z takimi atutami się wygrywa.
Z wielkim rozmachem ruszyła produkcja
nowych modeli. Zmieniły się oznaczenia.
Pierwszy samochód, Skoda 150, zebrał
świetne recenzje. Posypały się zamówienia. Powstały punkty dealerskie. Fabryka
zbudowała nowoczesne linie montażowe.
Oprócz eleganckich modeli z teczki L&K
rynek chciał tańszego, masowego samochodu popularnego. W roku 1933 powstała
legendarna, porównywalna z niemieckim
Garbusem, Skoda 420 Popular (symbol
420 oznaczał 4 cylindry i 20 KM). Do
tego dodatkowe wersje – 2- i 4-drzwiowy
sedan, 2- i 4-drzwiowy kabriolet, piękny
roadster i furgon. I liczne odmiany wyposażeniowe. Kolejne wersje z mocniejszymi
silnikami dostały nazwę Rapid. Skoda
miała globalne plany i dbała o globalny
marketing – 4 Skody 420 ruszyły w 1934
roku w wielomiesięczną podróż do Indii.
Na całej trasie odbyło się wiele pokazów
promocyjnych. Wszystkie 4 auta bezawa-

www.auto-motor-i-sport.pl 

ryjnie dojechały do celu. Model z podrasowanym silnikiem świetnie zadebiutował
w 1936 r. w Rajdzie Monte Carlo. Pomógł
niewielki ciężar rajdówki, bo Skody
były produkowane nie na powszechnej
w świecie ramie kratownicowej, ale lżejszej, prostej, tańszej ramie składającej się
z jednej, centralnej, mocnej rury (genialne
rozwiązanie stosowane przez wiele lat,
wyparte dopiero przez nadwozia samonośne). Skoda 420 podbiła świat – była
eksportowana do 50 krajów, w tym do

Podpisanie umowy
łączącej zakłady Skoda
i Laurin & Klement

1925

Autobus
Skoda 706 był
przez wiele lat
produkowany
w Polsce jako
Jelcz „Ogórek”
Skoda to nie
tylko samochody
– dużą część produkcji stanowiły
parowozy, samoloty, turbiny
elektryczne,
tramwaje
i trolejbusy

Chin i Indii. W 1935 r. jeden egzemplarz
wjechał po zboczu na sam szczyt Śnieżki, gdzie jego kierowca cudem uniknął
aresztowania przez niemieckich celników.
Wjechał też na Czarną Górę, a mając takie
doświadczenia wybrał się, skutecznie,
w podróż dookoła świata. W 1936 r. zupełnie seryjny Rapid przez rok objeżdżał
całą Afrykę. A na rzekach nie istniały tam
mosty – ambasady uprzedzały, że każdorazowo szofer musi zbudować tratwę.
Po powrocie sprawę bardzo nagłośniono
w świecie, co spowodowało rekordowy
wzrost sprzedaży aut Skody na wielu
rynkach. Czesi słynęli też z doskonałej
reklamy wizualnej – świetne plakaty było
widać w Paryżu, Londynie czy Nowym
Jorku. Kolejne modele były produkowane
najczęściej w 6 (!) zupełnie odmiennych
wersjach – sedan, roadster, kabriolet,
landaulet, phaeton i coupé. Dużo większy
model Skoda 430 to już poważna, elegancka limuzyna. Odpowiadając na potrzeby
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122 LATA SKODY

Model, który rzeczywiście zmotoryzował Czechy
i wiele innych krajów – Skoda 420 Popular

Skoda 1000 MB
(powstała z okazji
tysiąclecia założonego w 974 r. miasta
Mlada Boleslav)
to masowe auto
w zupełnie nowej,
ekonomicznej filozofii – silnik z tyłu.
W Polsce na MB
czekało się w długich
kolejkach

Zgodnie ze światową modą w roku 1968 Skoda
rozpoczęła produkcję świetnego wielofunkcyjnego busa o symbolu 1203. Był produkowany przez
ponad 30 lat!
wielu rynków, w ofercie pojawił się pojazd
jeszcze większy i bardziej komfortowy,
flagowy dla koncernu, Superb 640 z 6-cylindrowym silnikiem. Auto zbudowane
w konwencji „szoferskiej”, a więc „jaśnie
państwo pasażerowie” w osobnej kabinie
z tyłu, a z przodu w osobnym przedziale
szofer. Dużą popularność w latach 30. zdobył też tańszy i nieco mniejszy od Superba
Favorit (obie nazwy powróciły po wielu
latach) zrealizowany bez przedziału szoferskiego, zgodnie z nową modą „właściciel
za kierownicą”. Ale „dla dyskrecji” można
było dokupić dodatkową szybę oddzielającą ewentualnie szofera od wracającego
z imprezy towarzystwa, a Favorit i Superba
zamówić w bardzo różnych wykonaniach,
nawet 6-osobowych. Favorit w takiej
wersji był w Czechach najpopularniejszą
taksówką. Wielkim sukcesem marketingowym okazały się mocno nagłaśniane kolejne wyprawy na odległe kontynenty, co
skutkowało powstawaniem salonów Skody
na całym świecie.

II WOJNA ŚWIATOWA

Aneksja Czech przez Hitlera i II wojna
światowa zatrzymały rozwój nowych
aut. Okupant potrzebował wielkiej
i nowoczesnej fabryki do produkcji
zbrojeniowej. Zakłady wytwarzały sprzęt
wojskowy. Prawie do końca wojny fabry-
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ka była w dobrym stanie, ale kilka dni
przed klęską III Rzeszy potężny nalot
dywanowy aliantów bardzo uszkodził
większość budynków i maszyn pracujących dla Niemiec.

SOCJALIZM

Po II wojnie Czechy trafiły pod wpływy
ZSRR, a odbudowywana upaństwowiona fabryka w kierat socjalistycznej
gospodarki planowej. Ruszyła produkcja
przedwojennych modeli, a wielu cze-

Skoda to dzisiaj wielki producent
globalny – bramy zakładu opuściło
dotąd 20 milionów aut!
skich świetnych fachowców niezupełnie
przejęło się wytycznymi z Moskwy,
tworząc nie tylko siermiężne wersje dla

ludu i władzy ludowej, ale też przepiękne
auta luksusowe wdrażane jako „krótkie
serie” i „potrzebne na eksport”. Czesi na
tyle demonstrowali swoją niezależność
od Rosjan, że dla najważniejszych osób
w partii nie przyjęli z Moskwy samochodów Pobieda i Wołga, ale samodzielnie
zbudowali luksusowe Skody VOS (Vladny Osobny Special, czyli specjalne auta
dla władzy!). Auto świetnym wyglądem
konkurowało z amerykańskimi krążownikami. Powstała też wersja pancerna
(z szybami o 5-centymetrowej grubości)
odporna na ówczesne karabiny i granaty. Wożono nimi nie tylko prezydenta
Czech, ale, nie pytając nikogo o zgodę,
oficjalne delegacje ZSRR, Chin i... Polski.
W tym towarzysza Bieruta.
Masową motoryzację obsługiwała produkowana w dużych ilościach Skoda
1101 Tudor. Nazwa dowcipna, miała być
zrozumiała na rynkach zachodnich (eks-

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

Ogromnym światowym sukcesem Skody
był – wprowadzony
ponad 50 lat temu –
bardzo udany model
pierwszej Octavii

Od tego roku fabryki
Skody w 100% należą
do niemieckiego
koncernu Volkswagena

Słynna pierwsza
powojenna,
socjalistyczna (po
nacjonalizacji) Skoda Tudor z sukcesem
eksportowana na
cały świat

2000

Inżynier i przemysłowiec Emil
Skoda – twórca
całego imperium. Za jego
czasów dominowała produkcja
wojskowa. Motoryzację rozwinęli
następcy

Przedziwny przypadek – na bazie bardzo
popularnej w Nowej
Zelandii (!) Skody Octavii
powstała tam terenówka
Skoda Trekka
port), a niezrozumiała przez cenzurę, bo
Tudor to „two door” – po prostu wersja
dwudrzwiowa. Czesi, nie przejmując się
siermiężnym socjalizmem, już w roku
1946 wznowili produkcję eleganckiego
Superba. Wszystkie modele aut były wytwarzane w wersjach roadster i kabriolet,
pomimo ostrzeżeń, że to symbol burżuazyjny, a w ZSRR kabriolety nie występują.
W 1955 r. pojawiła się mniejsza i nowatorska Skoda 440, znana powszechnie pod
nazwą Spartak, będąca bazą do budowy
popularnej też w Polsce legendarnej Oc-
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tavii. Octavia w wersji kabrio nazywała
się Felicia. Eleganckie Octavie z ponad
50-konnym silnikiem bardzo przewyższały nasze pierwsze 30-konne Syreny,
a konkurowały (na rynkach
socjalistycznych) tylko
ze wschodnioniemieckimi
Wartburgami. Kolejki
były w bratnich krajach
po Octavię ogromne.
Oczywiście obowiązywały
talony dla wybranych zwolenników rządzących partii.

SILNIK Z TYŁU

Wielki przełom to rok 1964, kiedy Skoda
wprowadziła na rynek proste auto dla mas,
z silnikiem z tyłu, a bagażnikiem z przodu
– model 1000 MB. W Czechach, jak w wielu wtedy krajach, podejrzliwie traktowano
przedni napęd, więc chcąc obniżyć koszty,
przybliżono silnik do napędzanych kół
tylnych. (Sprawdzone w milionach Garbusów, a potem w naszych Fiatach 126p).
Auto miało niezłe parametry, ale fatalną
jakość socjalistycznego hutnictwa (lepsza
stal na zbrojenia, gorsza na samochody),
co spowodowało, że 1000 MB, też masowo
sprzedawane w Polsce, miało duże kłopoty
z korozją, psując dobrą opinię legendarnej
marce. Auto poważnie modernizowano
i kolejne wersje – Skody 100/110 i 105/120
– sprzedawały się dobrze na całym świecie. Skoda uparcie tkwiła przy koncepcji
silnika z tyłu, gdy cały świat niższe koszty
produkcji, lepszą strefę zgniotu i większy
bagażnik miał już w autach przednionapędowych, przez co straciła wiele rynków.
Gdy zrozumiano ten błąd, sytuacja zakładów była bardzo kiepska. Na szczęście
świetni czescy konstruktorzy szybko
opracowali dobre auto przednionapędowe – model Favorit, ale odrobienie strat
nie było łatwe, a samotna walka ze światowymi potentatami jeszcze trudniejsza.
Potrzebne było wsparcie finansowe. Część
akcji wykupił koncern VW, a potem udział
Niemców stale rósł i w 2000 r. czeska fabryka całkowicie weszła w jego struktury.
Kolejne nowe modele – Octavia, Fabia,
Roomster i Yeti – były już budowane
z Volkswagenem. Dziś Skoda to wielki
globalny producent, 20 mln sprzedanych
aut, światowa jakość i 122 lata wielkiego dziedzictwa i wielkiej historii. Przez
ostatnie ponad sto lat Skoda stworzyła
dokładnie 150 (!) podstawowych modeli
samochodów. Odliczając nawet ostatnie
10 wspomaganych przez VW, kreatywność
imponująca. Tak jak cała historia Skody –
wielkiej fabryki w niewielkich Czechach.n

Dla Skody od zawsze głównym narzędziem
promocji był udział w słynnych wyścigach
i rajdach. Tu Supersport z 1951 roku
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RAJDOWE
STRZAŁY
Colin McRae, Stig Blomqvist, Jan
Kopecky, Esappeka Lappi, Toni
Gardemaister, Didier Auriol, Andreas
Mikkelsen i Juho Hanninen – to jedni
z najlepszych kierowców rajdowych w
historii. Co ich łączy? Wszyscy ścigali się
samochodami marki Skoda.
Tekst Kacper Mucha
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R

ajdowa historia Skody jest bardzo
bogata. I nie chodzi tylko o sukcesy z ostatnich lat odnoszone
przez Fabie S2000 i R5 ani nawet o udział
w WRC, gdzie kierowcy ścigali się Fabią
i Octavią. Ta historia zaczęła się dużo
wcześniej – w 1895 roku, kiedy ojcowie
czeskiej marki, Václav Klement i Václav
Laurin, założyli fabrykę. Początkowo
produkowano w niej rowery i motocykle,
dlatego w rajdach jako pierwsze zaczęły
startować właśnie motocykle. Już w 1901
roku Narcis Podsedníček motorem marki
L&K nieoficjalnie wygrał rajd z Paryża do
Berlina – nieoficjalnie, bo kierowca przyjechał na metę o 3 nad ranem, na długo

przed sędziami, którzy nie spodziewali
się, że kierowcy będą jechali tak szybko...
Pierwsze zwycięstwa automobilu czeskiej marki przyszły w 1905 roku, kiedy
czterocylindrowym modelem Laurin
& Klement FCS z silnikiem o mocy 95
KM kierowcy wygrywali wyścigi górskie
i wytrzymałościowe, a w 1908 roku pobili rekord prędkości toru Brooklands
w Wielkiej Brytanii – 109 lat temu czeski
samochód rozpędził się do 108 km/h.
Największe sukcesy Skoda odnosiła
jednak w rajdach. Pierwsze ważne starty
odbyły się w latach 1936 i 1937, kiedy
modele Popular Roadster i Rapid Coupé
wzięły udział w legendarnym Rajdzie
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Swój pierwszy
sezon w WRC
Skoda zaliczyła
w 1999 roku,
ale jej rajdowa
historia
rozpoczęła się
98 lat wcześniej

SKODA FABIA WRC			

SKODA OCTAVIA WRC		

Dwulitrowy silnik z turbosprężarką, 300 KM, 600 Nm momentu
obrotowego, stały napęd na cztery koła, sekwencyjna skrzynia
biegów, ogromne tarcze hamulcowe i masa około 1200 kg – Fabia
WRC to bardzo szybki samochód. Nie potwierdziła tego w rajdach,
bo jej kierowcy ani razu nie stanęli na podium, ale w znacznym
stopniu przyczyniła się do sukcesu Fabii S2000.

Dłuższy skok tłoka i pięć zaworów na cylinder to elementy, które
odróżniały silnik Skody Octavii od jednostek jej rywali w WRC.
Pomimo 300-konnego silnika sukcesy Octavii to tylko 4. miejsce
w Rajdzie Monte Carlo i 3. miejsce w Rajdzie Safari – na zdjęciu
Octavia WRC przygotowana właśnie na ten rajd (z osłoną chłodnicy, zwiększonym prześwitem, filtrem powietrza na dachu).

Octavia WRC
i Fabia WRC to
bardzo szybkie
samochody, którymi startowali
także Polacy,
m.in. Leszek
Kuzaj i Grzegorz
Grzyb.
Wiele tych
aut sprzedano
prywatnym
kierowcom

Monte Carlo, czyli rundzie mistrzostw
świata. Warto też wspomnieć o Skodzie
1000 MB, pierwszym modelu z silnikiem
umieszczonym za tylną osią, który na
rajdowych OS-ach zadebiutował w 1964
roku. Wtedy jeszcze nikt nie mógł przewidzieć, że samochody z silnikiem z tyłu
na stałe wpiszą się w historię marki. Tak
się stało, bo w 1974 roku Skoda zaprezentowała modele 180 RS i 200 RS, które są
uznawane za jedne z najważniejszych w
jej rajdowej historii. Obydwa samochody
to prototypy, które powstały na bazie
seryjnej Skody 110 R, ale żaden z nich
nie wystartował w oficjalnych zawodach,
bo budowanie aut zbiegło się w czasie
ze zmianą regulaminu w rajdowych mi-

strzostwach świata, co sprawiło, że gotowe auta nie były już z nim zgodne. Jednak
korzystając z doświadczenia zdobytego
przy budowie i rozwoju tych samochodów, stworzono 130 RS – legendarny
rajdowy model marki. Ta mała Skoda
była wyposażona w silnik 1.3 o mocy do
145 KM, co przy masie własnej 750 kg
pozwalało jej na przyspieszenie do setki
w 7,2 sekundy. 130 RS to jedna z najbardziej znanych rajdówek sprzed lat (więcej
o tym aucie na stronie 108), która wy-

Skoda 130 RS
z silnikiem z tyłu była
uznawana za
Porsche Wschodu
grywała w swojej klasie m.in. w Rajdzie
Monte Carlo.
Kolejnym ważnym modelem była… Skoda Favorit. Samochód, jeszcze kilkanaście
lat temu bardzo popularny na polskich
ulicach, czterokrotnie wygrał Rajd Monte
Carlo w klasie F2 (w latach 1991-1994).
Następczynią popularnej „Favoritki”
była Felicia (zadebiutowała w 1995 roku),
która była modelem zbudowanym w specyfikacji Kit Car – pod maską miała silniki o mocy nawet 170 KM, przekazujące
napęd na przednie koła. Felicia wygrała
wiele rajdów w swojej klasie, a dobry
kierowca – taki jak Stig Blomqvist – był
w stanie wycisnąć z niej naprawdę dużo.
Blomqvist, mistrz świata z 1984 roku
jeżdżący B-grupowym Audi Quattro
– w 1996 roku podczas RAC Rally zdobył
Felicją trzecie miejsce w klasyfikacji gene-
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ralnej, wygrywając z wieloma kierowcami
w czteronapędowych samochodach.
W trakcie sezonu 1997 Felicję zastąpiła
Octavia, również samochód klasy Kit
Car. Zadaniem tego 250-konnego auta
nie było odnoszenie zwycięstw, ale raczej
„zbieranie doświadczeń”, które miały zostać wykorzystane do stworzenia Octavii
w wersji WRC.
Octavia zadebiutowała w sezonie 1999, w
pierwszym pełnym roku startów Skody
w WRC, i była samochodem bardzo
zaawansowanym technicznie – jej 2-litrowy silnik z turbodoładowaniem jako
jedyny w stawce miał pięć zaworów na
każdy z czterech cylindrów, co pozwoliło

Fabią S2000
kierowcy wciąż
ścigają się na
całym świecie.
Model ten
startował także
w mistrzostwach Polski

SKODA FELICIA KIT CAR

SKODA FABIA S2000

Zaprezentowana w 1995 roku przednionapędowa Felicia Kit
Car występowała z kilkoma silnikami – 1.3 (136-147 KM), 1.5
(ok. 160 KM) i 1.6 (174 KM). Samochód startował w klasie F2
i w swojej kategorii wygrał wiele rajdów, m.in. Monte Carlo.
Skoda zbudowała niemal 50 tych samochodów, jeszcze kilka lat
temu można je było zobaczyć na krajowych OS-ach.

Skoda Fabia S2000 to samochód popularnej klasy Super 2000,
w której jeździły czteronapędowe auta z silnikami 2.0 bez
turbodoładowania. Takie samochody miały ułatwić ściganie się
prywatnym zespołom, dlatego musiały być stosunkowo tanie –
stosunkowo, bo kosztowały nieco ponad milion złotych, a to i tak
cztery razy mniej niż trzeba zapłacić za samochód klasy WRC.
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na uzyskanie mocy 300 KM w całości
przenoszonej na cztery koła. Liderem
zespołu Skoda Motorsport był w tym
czasie Armin Schwarz, któremu Octavią,
samochodem wciąż rozwijającego się
zespołu, dopiero w 2001 roku podczas
ultratrudnego Rajdu Safari rozgrywanego w Kenii udało się zakończyć rajd
na podium. Druga i trzecia generacja
Octavii nie zmieniły dorobku zwycięstw
ani miejsc na podium, ale cztery lata
startów miały pomóc zespołowi rozwinąć
skrzydła. Wielkie nadzieje wiązano ze
Skodą Fabią WRC, która zadebiutowała
w sezonie 2003. Jej silnik miał podobną
moc jak jednostka Octavii, Fabia była

jednak bardziej kompaktowa i zwinniejsza. Niestety nie powiodło się i
tym razem, bo nawet gwiazda zespołu
Toni Gardemeister nie był w stanie nawiązać nią walki z fruwającym po oesach
9-krotnym mistrzem świata Sebastienem
Loebem – najlepszy wynik Fina to 7.
miejsce w Rajdzie Niemiec w 2004 roku.
Nawet legendarnemu Colinowi McRae
nie udało się wygrać rajdu Fabią WRC
(startował nią dwukrotnie w 2005 roku),
a jego najlepszym wynikiem było zajęcie
7. miejsca w Rajdzie Walii.
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Nowa Zelandia,
Australia, Kenia,
Meksyk – rajdowe
Skody startowały
w najtrudniejszych
rajdach świata

Czeska marka zakończyła starty w rajdowych mistrzostwach świata z zaledwie
jednym zwycięstwem na koncie, ale z tysiącami kilometrów oesowych na liczniku
i bagażem doświadczeń. Dwa lata później
Skoda Motorsport zaprezentowała jednak
nową broń, która miała dać zespołowi
upragnione zwycięstwa. W 2007 roku
poznaliśmy Fabię S2000. Samochody
tej klasy to modele bazujące na autach
seryjnych, ale wyposażone w 2-litrowy
wolnossący silnik o mocy 260 KM, napęd
na cztery koła i przekładnię sekwencyjną.
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Zespół Skody od 2008 roku brał udział
w WRC, IRC, Mistrzostwach Europy
(ERC), mistrzostwach Czech oraz w mistrzostwach Azji i Pacyfiku (APRC),
odnosząc największe sukcesy w historii
marki: zdobył trzy tytuły mistrzowskie w
międzynarodowym cyklu IRC 2010-2012
(Juho Hanninen, dwukrotnie Andreas
Mikkelsen), trzy w mistrzostwach ERC
2012-2014 (Juho Hanninen, Jan Kopecky,
Esapekka Lappi) oraz trzy w mistrzostwach APRC 2012, 2014, 2015 (Chris Atkinson, Jan Kopecky, Pontus Tidemand).

Favorit i Felicia
jako kultowe
modele?
W wersjach
drogowych
pewnie nie,
a w rajdowych
– z pewnością
tak

W 2015 roku Fabia S2000 ustąpiła miejsca
Fabii R5, ale prywatni kierowcy na całym
świecie wciąż z niej korzystają. Skoda
budowała i sprzedawała ten model kierowcom, którzy walczyli nim o krajowe
i międzynarodowe czempionaty, zdobywając w sumie 50 (!) krajowych i międzynarodowych tytułów mistrzowskich.
Czy Skoda Fabia R5 powtórzy sukces
(piszemy o niej na str. 90)? Zdobywając
mistrzostwo świata WRC2 w 2015 i 2016
roku (E. Lappi i P. Tidemand) potwiern
dziła, że jest na najlepszej drodze. 
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WEHIKUŁ
CZASU
340 eksponatów, prezentacje multimedialne i warsztaty
w łatwy i przyjemny sposób pozwalają poznać długą
i bogatą historię Skody. Tekst Adam Majcherek

P

odobno „lepszy przykład niż
wykład”. Zamiast słuchać opowiadań o bogatej historii czeskiej
marki, lepiej poznać ją w inny sposób. Na
przykład zwiedzając muzeum, w którym
zgromadzono efekty prac rzemieślników
z ostatnich 122 lat.

NAJPIERW KOLEKCJA,
MUZEUM POTEM

Dwa motocykle i sześć samochodów
osobowych L&K, wóz strażacki i auto
wyścigowe – taki zestaw eksponatów
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zapoczątkował kolekcję zabytkowych
pojazdów czeskiej marki. Zbiór rósł
– firma skupowała zabytkowe modele,
zdarzało się, że właściciele sami zgłaszali
się z propozycją przekazania do muzeum swoich aut. Dziś kolekcja obejmuje
przeszło 340 eksponatów i w jej skład
wchodzą nie tylko samochody produkowane w tutejszej fabryce, ale również
auta koncepcyjne, wyścigowe i rajdowe,
a także motocykle, rowery, a nawet
silniki i inne podzespoły, które były kamieniami milowymi w rozwoju marki.
Od 2012 roku są one prezentowane na
przeszło 1800 m2 odnowionego budynku w najstarszej części fabryki Skody
w Mladej Boleslav. By stworzyć jak najlepsze warunki dla cennych eksponatów
i dla zwiedzających, obiekt poddano
gruntownemu remontowi, położono
ponad 100 km przewodów instalacji
elektrycznej i 3 km nowych przewodów
wentylacyjnych.

TRZY ŚWIATY

Muzealne zbiory podzielono na trzy
działy, którym nadano nazwy „Ewolucja”, „Tradycja” i „Precyzja”. W pierwszym z nich zwiedzający udają się
w podróż w głąb bogatej i barwnej przeszłości Skody, wśród ułożonych chronologicznie pojazdów – od roweru Slavia
z 1899 roku, po współczesne modele
koncepcyjne. Można też obejrzeć oryginalne dokumenty, filmy, animacje i notatki świadczące o tym, jak zmieniała
się Skoda przez lata. Przy okazji można
poznać najważniejsze samochody marki,
dowiedzieć się, kim byli jej założyciele,
czy jakie rewolucje techniczne okazały
się przełomem w rozwoju firmy. Ustawione na półkach bestsellery sprzed lat,
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By udostępnić jak największą
część zbiorów muzeum, niektóre
auta umieszczono na specjalnie
przygotowanych półkach
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W dziale „Ewolucja” znajduje się 20 największych klejnotów z kolekcji muzeum

samochody wyścigowe, czy wozy strażackie można oglądać godzinami. Wiedzę
o eksponatach uzupełniają prezentacje
filmowe wyświetlane na ekranach
monitorów.
„Tradycja” to dział poświęcony wartościom wyznawanym przez markę oraz
roli, jaką Skoda odgrywa w czeskiej
gospodarce. Zobaczymy tu zarówno
rządowe limuzyny, auta rajdowe, jak
i popularne modele sprzed lat. Czeski
dziennikarz Jiří Mucha opisał tę część
wystawy, mówiąc, że „rzeczy osiągają
swoje prawdziwe piękno poprzez związek z naszym życiem”. I coś w tym jest
– patrząc na świetnie zachowany egzemplarz dobrze znanej u nas Skody 125L,
można z rozrzewnieniem wspominać
dawne czasy.
Trzeci dział stałej wystawy muzeum,
o nazwie „Precyzja”, poświęcono produkcji i renowacji pojazdów. Można tu
zobaczyć, jak przebiega proces odnawiania pojazdu sprzed lat, jakich nakładów pracy wymaga i jak przywraca się
do życia części pojazdów, których nie
produkuje się od wielu lat. Można się

340

eksponatów liczą zbiory
muzeum Skody

przekonać, że renowacja wyjątkowych
pojazdów jest fascynująca i zobaczyć, jak
bardzo różnią się pojazdy współczesne
od tych sprzed dziesiątek lat.

HISTORIE JAK Z FILMU

Za każdym z muzealnych eksponatów
stoi jakaś interesująca historia. Znajdziemy wśród nich np. koncepcyjny
model Skoda 110 Super Sport z 1971 roku – to dwumiejscowe, sportowe coupé
z drzwiami unoszącymi się do góry razem z dachem i przednią szybą. W swoich czasach ten model prezentował się
bardzo futurystycznie, ale nigdy nie
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trafił nawet do małoseryjnej produkcji.
Stał się za to gwiazdą kina – w 1981 roku
zagrał tytułową rolę w filmie „Upiór
z Feratu”. To historia o samochodzie-upiorze, w którym jako paliwa zamiast
benzyny używano ludzkiej krwi...
Inna historia dotyczy wydarzenia z 1957
roku, kiedy to na zaproszenie jednego
z importerów, przyjechała do Czechosłowacji miss Stanów Zjednoczonych, by
wziąć udział w sesji zdjęciowej. Zdjęcia
robiono w zamku na Hradczanach,
a miss Marian McKnight pozowała
przy Skodzie Felicji w wersji kabriolet.
Zdjęcia pojazdu towarzyszącego mo-

120

tysięcy osób rocznie
zwiedza muzeum
delce wzbudziły spore zainteresowanie
w USA, ale nie przełożyły się na komercyjny sukces – początkowo zainteresowanie autem zgłosiło piętnaście tysięcy
klientów, ale ostatecznie do Stanów
wyeksportowano tylko 408 egzemplarzy
tego modelu.

CIĄGLE COŚ SIĘ DZIEJE

Na terenie muzeum są również
organizowane okolicznościowe
prezentacje związane z ważnymi
wydarzeniami w historii firmy. Do końca
stycznia 2018 roku potrwa np. wystawa
zatytułowana „30 lat fenomenu Skody

WYDANIE SPECJALNE 2018
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śledzić informacje o innych ważnych
wydarzeniach – koncertach, spotkaniach
z pisarzami, czy prezentacjach
przygotowywanych z myślą o dzieciach,
które zawsze są mile widziane
w tym miejscu. Mogą wziąć udział
w specjalnej wycieczce uwzględniającej
zabawę w interaktywnym Skoda
Labie lub obejrzeć film z kultowym
bohaterem kreskówek – Krecikiem.
Wizytę w muzeum można połączyć ze
zwiedzaniem fabryki – oglądanie, jak
powstają współczesne auta to również
bardzo interesujący punkt programu.
A jeśli będziesz chciał dowiedzieć
się o Skodzie jeszcze więcej, zaplanuj
wizyty w fabryce w Kvasinach, w której

powstają m.in. Superb i Kodiaq, oraz
w Vrchlabi, gdzie można zobaczyć,
jak produkuje się siedmiostopniowe
przekładnie DSG.

Chcesz zobaczyć, jak muzeum
wygląda od środka? Wpisz hasło
„Skoda muzeum” w mapach
Google’a i zwiedź je wirtualnie
Jeśli nie jesteś pewien, czy wizyta w muzeum Skody to coś dla Ciebie, zacznij
od wirtualnej wycieczki. Z pomocą
przychodzą mapy Google’a z funkcją
Google Stretview. Wpisując w mapach
hasło „Skoda muzeum”, można trafić do
wnętrza budynku muzeum przy ulicy
Vaclava Klementa, przespacerować się
po salach i obejrzeć z bliska prezentowane eksponaty. Ale nie poprzestawaj na
tym – kolekcja oglądana na żywo robi
większe wrażenie niż wirtualny spacer
i przypomina, że Skoda jest jednym
z najstarszych i nabardziej doświadczonych producentów samochodów na
n
świecie. 
Od rowerów, przez motocykle, po
samochody – każdy element historii
marki ma tu swoje miejsce

W muzeum często są organizowane wystawy
i warsztaty, w których mogą brać udział zwiedzający, również ci najmłodsi
Favorit”. Ten dobrze znany u nas model,
choć dziś już rzadko spotykany, został
zaprojektowany przez Studio Bertone
i był pierwszym autem Skody z napędem
na przednią oś. „Favoritka” ma na swoim
koncie szereg sukcesów w sportach
samochodowych, a że trafiła do ponad
miliona klientów w wielu krajach świata,
stała się ważnym punktem w historii
marki. Na stronie internetowej muzeum
(museum.skoda-auto.com) można też

www.auto-motor-i-sport.pl 

Podczas zwiedzania muzeum można się
przyjrzeć pojazdom w trakcie trwających setki godzin ich renowacji
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NIEPOKONANI
NA SCENIE

Modele koncepcyjne żyją
krótko, bo swoje 5 minut
mają tylko na wystawach
samochodowych, ale w pamięć zapadają na długo.
Wyprzedzają swoje czasy,
są zjawiskowe, czasami
dziwaczne – po prostu inne.
W swojej historii Skoda zaprezentowała wiele modeli
koncepcyjnych, prezentujemy najciekawsze z nich.
Tekst Szymon Piaskowski
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Aerodynamiczne,
zwężające się ku
tyłowi nadwozie
pozwalało osiągnąć
maksymalną
prędkość 135 km/h.
W jego konstrukcji
zastosowano
aluminium, dzięki
czemu samochód
waży jedynie niecałe
1200 kg

Dwulitrowy,
4-cylindrowy
silnik typu bokser
zamontowano
przed tylną osią
auta. Osiąga
55 KM (już przy
3500 obr/min)

www.auto-motor-i-sport.pl 

935
Nie ma pewności, czy Skoda zbudowała jeden czy dwa egzemplarze 935. Wiadomo, że model, który jest jedną z największych gwiazd muzeum Skody w Mladej Boleslav, trafił
do jego zbiorów w 1968 r., w pierwszym roku funkcjonowania muzeum (został odkupiony od prywatnego właściciela).
Auto zadebiutowało na wystawie samochodowej w Paryżu
w 1935 r. i miało być zapowiedzią modelu klasy wyższej,
stąd jego spore rozmiary – długość 4860 mm i rozstaw osi
3200 mm. Oprócz aerodynamicznego nadwozia (reflektory
zintegrowane z błotnikami, pokrywy tylnych kół, płetwa
na pokrywie silnika) model 935 wyróżniał zbiornik paliwa
umieszczony wewnątrz (!) centralnej rury nośnej podwozia.
Drugi zbiornik znajdował się w przedniej części auta. Koło
zapasowe w bagażniku pełniło rolę elementu pochłaniającego energię w razie zderzenia.
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Czteromiejscowe
coupé miało
charakterystyczne
tylne lampy.
Zainteresowanie
konceptem było
duże, ale ostatecznie wszedł on do
produkcji seryjnej

Vision D

W 2011 roku na wystawie samochodowej
w Genewie Skoda zaprezentowała model
koncepcyjny z serii Vision oznaczony literą D,
który jako pierwszy „ubrano” w odświeżone
logo marki. Zostało ono umieszczone na
samym środku osłony chłodnicy i było punktem, od którego wyprowadzono wszystkie
kontury auta. Vision D to model wielkości
Octavii, w którym dach płynnie łączył się
z pokrywą bagażnika, co sprawiało, że auto
miało oryginalny wygląd i było bardzo funkcjonalne. Za design nadwozia odpowiadał
Jozef Kaban, a jedyny wyprodukowany
egzemplarz modelu Vision D można oglądać
w muzeum Skody w Mladej Boleslav.

Tudor Concept
Gdyby spytać publiczność o to, który prototyp miałby wejść do produkcji seryjnej, jest duże prawdopodobieństwo, że większość wybrałaby Superba coupé o nazwie Tudor, zaprezentowanego na salonie w Genewie w 2002 roku. Jak przystało na
porządne coupé, Tudor był 4-miejscowy, a producent podaje, że gdyby wyjechał na drogi, przyspieszałby od 0 do 100 km/h
w czasie poniżej 8 sekund i rozpędzał się do niemal 240 km/h – chociaż dzisiaj nie robi to takiego wrażenia jak jeszcze 15
lat temu. Jednak życie tego auta zaczęło się i skończyło w Genewie (jeden jego egzemplarz jest w muzeum marki)
– zarząd Grupy VW stwierdził, że Tudor w wersji produkcyjnej byłby zagrożeniem dla innych modeli koncernu.

Duże koła, nisko
zawieszone nadwozie, pod maską
topowy wtedy
silnik V6 z Superba
o mocy 193 KM
i poj. 2,8 litra

Vision S
Vision S miał dwa silniki elektryczne i jeden
benzynowy (1.4 TSI; moc 225 KM), napęd
4x4, futurystyczny wygląd (listwa LED
umieszczona na pokrywie bagażnika) i był
ultranowoczesny (7-osobowe wnętrze, ekrany dotykowe za kierownicą i w zagłówkach
foteli). Ten prototyp zaprezentowany w 2016
roku nie tyle zapowiadał model Kodiaq,
ile kierunek, w którym podąża marka –
podobnie jak koncepcyjny Vision E (więcej
na str. 6). Napęd elektryczny, trójkątne, ostre
formy nadwozia, nowoczesne rozwiązania
„świetlne” – za 5-10 lat tego typu elementy
zobaczymy już nie tylko w autach koncepcyjnych na wystawach samochodowych, ale też
tych, które jeżdżą po ulicach.
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Vision C
Czteromiejscowy prototyp z nadwoziem typu „przedłużone coupé” pokazano w 2014 roku – był zapowiedzią
Superba trzeciej generacji. Czyste formy, delikatne, płynne płaszczyzny, wyraziste detale oraz zjawiskowa gra
światła i cieni zapowiadały nowy design marki, którego elementy są widoczne również we współczesnych modelach. Fantastycznie niski był współczynnik oporu powietrza auta (0,26 Cx), a jako źródło napędu zastosowano
1,4-litrowy silnik TSI o mocy 110 KM, przystosowany zarówno do spalania benzyny, jak i gazu CNG.

www.auto-motor-i-sport.pl 
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Jedna jest wyścigowa,
druga rajdowa – obie
zachwycają. Osobiście
sprawdzamy, jak
jeżdżą!
STR. 108

SCOUTEM PO
RUMUNII

Pobawiliśmy się w odkrywców i Skodą Octavią Scout z napędem
4x4 wybraliśmy się
w podróż po Rumunii.
Str. 112

JAZDA
PO REKORD

Pustynia solna w Utah,
560-konna Octavia
i długa, długa prosta
– na liczniku ponad
346 km/h!
Str. 116

K

ręciliście już kiedyś w kurzu
ósemki autem z 1,6-litrowym
silnikiem? Jasne, dawno temu
za miastem, zaraz po zrobieniu prawa
jazdy. Silnik starego Golfa wył jak szalony, a chmury pyłu wzbudzały radochę
kumpli ze szkoły. 75 astmatycznych mechanicznych koni wystarczało wtedy do
dobrej zabawy i skutecznie łagodziło napady suchego kaszlu u zaprzyjaźnionej
publiczności. Nie mam pojęcia, dlaczego
mi się to teraz przypomina – w upalny
letni dzień na obrzeżach toru wyścigowego Vallelunga pod Rzymem.
„Na obrzeżach” znaczy konkretnie:
na krętym trakcie pokrytym pyłem.
Zamiast starego Golfa, mam tu Fabię
R5, najbardziej sportową ze wszystkich
Skód. W końcu Fabia to nie tylko służbowe auto przedstawicieli handlowych
różnej maści i niezawodny środek
transportu dla rodzin z dwójką dzieci.
R5 to samochód mistrzów świata –
champion WRC2 z roku 2016, który
także w 2017 roku zdobył mistrzowski
tytuł. Skoda Motorsport sprzedała też
prywatnym zespołom rajdowym 150
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WKURZONY
POZYTYWNIE
Skoda Fabia R5 jeździ zazwyczaj w czołówce mistrzostw świata WRC2, ale
dzisiejszego popołudnia mamy ją wyłącznie dla siebie – z uprzejmą pomocą
Pontusa Tidemanda, mistrza świata tej serii rajdów w 2017 roku.

ZDJĘCIA MARKUS HEIMBACH

Tekst Jörn Thomas

www.auto-motor-i-sport.pl 
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Nawet jeśli samochody
WRC2 są wolniejsze od
tych z klasy WRC, i tak
niezawodnie gwarantują
suchy kaszel u publiczności
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Proste, że bardziej się nie da: kierownica, pedały i dźwignia ręcznego. Operowanie dźwignią sekwencyjnej skrzyni (w przód i w tył) to sama przyjemność. Większość funkcji obsługuje się przyciskami na
konsoli środkowej

Centralnie umieszczony zbiornik paliwa oraz fotel pilota zamontowany niżej
niż fotel kierowcy poprawiają rozkład masy; w razie uszkodzenia opony
załoga sama musi zmienić koło

egzemplarzy auta homologowanego
według przepisów WRC2.
Nasz samochód właśnie rozgrzewa się
pod płachtą namiotu, obwieszczając
to potężnym hukiem silnika. Nie jest
prywatnym autem Pontusa Tidemanda, ten egzemplarz należy do zespołu
fabrycznego Skody Motorsport. Miły
i wyluzowany Szwed zdominował
w 2017 roku zmagania w swojej klasie
i tytuł mistrza świata WRC2 zagwarantował sobie jeszcze przed końcem
sezonu – z drobnym udziałem swojego
280-konnego narzędzia pracy. A jak
jeździ zielono-biało-czarna bestia?
Zaraz się dowiem. Szutrowe opony już
założone, ustawiony odpowiedni set-up, w końcu taka rajdówka daje różne
możliwości pod tym względem – może
być zawieszona tuż nad ziemią, może
poruszać się po asfalcie twardo jak
kamień albo (wyposażona w amortyzatory o większym skoku i opony
z terenowym bieżnikiem) może pruć
pełnym gazem po wertepach. Czyli
kurzyć ile się da, o czym wkrótce się
przekonam.

TO CHOLERNE
SPRZĘGŁO

Gramolę się do środka, przestępuję
przez rury klatki bezpieczeństwa, wbijam się w kubełkowy fotel. Super! Dlaczego wszystkie samochody nie mogą
być tak funkcjonalne? I tak dobrze wykończone? Fabia R5 jest profesjonalnie
wykonanym krótkoseryjnym autem,

www.auto-motor-i-sport.pl 

ma bardzo starannie i czysto zespawane rury klatki bezpieczeństwa, wnętrze
wykończone włóknem węglowym, a to,
co w zwykłych autach nazywa się tablicą rozdzielczą tutaj pokryto czarnym
filcem, żeby nie odbijało światła. Jest
też oczywiście kierownica, wielkie pedały i dwie magiczne dźwignie pośrodku – do zmiany biegów i zawracania na
ręcznym.
Sprzęgło jest potrzebne tylko do ruszania, później wystarczy operować
dźwignią zmiany biegów i pedałem
gazu. Ale najpierw ze sprzęgłem trzeba
trochę powalczyć. Zbyt nieśmiałe wciskanie gazu jest karane przez to piekielne urządzenie natychmiastowym
zgaśnięciem silnika. Spróbujcie raz
ruszyć z miejsca rajdówką, beznadziejna sprawa.
Gaz do spodu, puszczam sprzęgło
i jazda. Jak raz się wejdzie we właściwy
rytm, wszystko jest w porządku. Na
początek mechanicy zestroili zawieszenie bardziej miękko, ono i ja przyzwyczajamy się teraz do siebie. Muszę
znaleźć właściwy punkt hamowania,
poruszając kierownicą w lewo i w prawo lekko rozkołysać auto, potem w odpowiednim momencie wcisnąć gaz na
maksa!
Nie zawsze ten choreograficzny układ
udaje się od razu, na wszelki wypadek
wypróbuje go mój dotychczasowy
pasażer, Pontus Tidemand. Po trzech
okrążeniach wszystko gra. Dla niego
mechanicy zestrajają zawieszenie na
ostro i Fabia reaguje teraz bardziej
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bezpośrednio i z większą ochotą, ale
nie staje się bynajmniej nieobliczalna.
Przynajmniej jeśli dobrze się ją traktuje. Zaskakuje komfort resorowania.
Amortyzatory wysokiej klasy ze
skokiem wynoszącym 350 mm w stu
procentach łagodzą nawet najgorsze
dziury i muldy. Po przeskoku nad jedną z nich Fabia od razu stabilnie staje
na ziemi, nadwozie ani o milimetr
się nie wychyla, cały czas wiadomo,
jaka gra toczy się między kołami a nawierzchnią. Pełna profeska.

RĘCZNY I PEŁNY GAZ!

Moja jazda staje się coraz płynniejsza,
a kłęby kurzu robią się coraz większe.
Pontus tłumaczy, kiedy jest właściwy
moment, żeby pociągnąć za dźwignię
ręcznego – nie za późno, za to musisz
mocno cisnąć gaz, wtedy ważąca tylko 1230 kg Fabia wyjeżdża z zakrętu
jakby ją wystrzelili z katapulty, albo
gdy trzeba, pełnym ogniem pokonuje
go, ustawiając się w poprzek. Jedno
i drugie okazuje się zaskakująco przewidywalne. Ale jest jeden problem: nie
da się krzyczeć ze szczęścia, jakby człowiek chciał. Na przykład w tym ostrym
180-stopniowym zakręcie, w którym
kurz i pył przelatują nad dachem. Albo
kawałek dalej, gdy na trójce przeskakujesz szczyt wzniesienia, a potem
lecisz w dół. Najpierw próbujesz trochę
oswoić sytuację, odejmując gazu, ale
w końcu twoja R-piątka z pełną prędkością odważnie przeskakuje hopę.

Odważnie jak na amatora, zawodowiec
wyskakuje rzecz jasna wyżej i dalej.

ŚWIATEŁKO
I ZMIENIASZ BIEG

Pontus zagrzewa mnie do walki, podpowiadając przez interkom: „Bieg
zmieniasz dopiero, jak zaświeci się
lampka”. Dobra, zrozumiałem. Diody
sygnalizują nie najpóźniejszy moment
zmiany biegu, lecz najwłaściwszy.
Seryjny czterocylindrowy silnik 1.8
(EA888) o pojemności zmniejszonej
do 1620 cm3 spisuje się jak trzeba, także gdy traktuje się go łagodnie. Chętnie
wchodzi na obroty, ale daje radę nawet,
gdy pracuje na niskich. Obrotomierz?
Nie widać nigdzie, wyświetlacz biegu i lampki obok niego wystarczają.
W ogóle rajdówka Skody jest mocno
minimalistyczna, nie ma sterowanych
elektroniką blokad mechanizmów różnicowych ani zmiennego rozdziału siły
napędowej.
To oraz mniejsza zwężka w układzie
dolotowym (32 mm) różni ją od
szybszych samochodów startujących
w najwyższej rajdowej lidze – WRC.
Tamte mają w bieżącym sezonie
monstrualne spojlery, ten w Fabii R5
jest dość skromny. Ale i tak przy 120
km/h dociska ją do podłoża z siłą 90
kg. Żeby to uzyskać na tym szutrowym poligonie, trzeba solidnie ściskać
półdupki. Tak czy owak – zabawa była
świetna. Co najmniej taka, jak kiedyś
n
w Golfie 1.6. 

Pontus: „Gaz jest po prawej, żeby włączyć wyższy bieg, musisz pociągnąć dźwignię do siebie
– jak zaświeci się lampka”. „OK”
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Zbyt wolne operowanie
pedałami jest od razu karane
zgaśnięciem silnika.
Tu jeździ się pełnym gazem.
Zawsze
DA N E T E C H N I C Z N E
Silnik

benzynowy, R4
turbo, 1620 cm3

Moc maksymalna
przy obrotach

280 KM
b.d.

Maks. moment obrotowy
przy obrotach

420 Nm
4750/min

Rodzaj napędu

na cztery koła

Skrzynia biegów

5-biegowa przekł.
sekwencyjna

0-100 km/h

b.d.

Prędkość maksymalna

200 km/h

Zużycie paliwa

60 l/100 km

Emisja CO2

b.d.

Nadwozie: 5-drzwiowy, 2-miejscowy hatchback,
długość x szerokość x wys. 3994 x 1820 x b.d. mm,
rozstaw osi 2493 mm, masa własna 1230 kg,
pojemność zbiornika paliwa 82,5 l.

www.auto-motor-i-sport.pl 
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KLASÓWKA
Z JEŻDŻENIA
Siadam wygodnie
w szkolnej ławce, ale nie
będę wkuwał tabliczki
mnożenia ani czytał
lektur. Jestem w Skoda
Auto Szkole – tutaj uczą,
jak bezpiecznie jeździć
samochodem.
Tekst Kacper Mucha
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N

ie nauczymy Cię sportowego
stylu jazdy. U nas dowiesz
się, jak panować nad autem
w każdych warunkach i na własnej
skórze poczujesz, jakie są konsekwencje, kiedy tego nie potrafisz.
Wyłącz telefon, zapnij pas i na początek nie przekraczaj prędkości... 50
km/h” – słowa Filipa Raszewskiego,
instruktora, który zaraz zabierze mnie
na szkolenie, nie zapowiadały dnia
pełnego przygód. Tak mi się przynajmniej wydawało.

CZĘŚĆ 1. – AUTOLAB

Auto Szkoła istnieje w Polsce od 2004
roku, od tego czasu instruktorzy przeszkolili dziesiątki tysięcy kierowców. Czy
na szkoleniu z zakresu bezpiecznej jazdy
także doświadczony kierowca – a za
takiego się uważam – dowie się czegoś
nowego? Sprawdźmy.
„To najszybszy symulator dachowania
w Polsce, nie musisz mi wierzyć na słowo,
przekonaj się sam. Ale mocno naciągnij
pasy bezpieczeństwa” – słyszę od instruktora na początku siedmiogodzinnego

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

szkolenia, które rozpoczynam w Skoda
AutoLabie. Gdy wsiadam do zamontowanej na platformie Skody Superb Combi,
spodziewam się świetnej zabawy, ale gdy
cały świat zaczyna wirować, przestaje mi
być do śmiechu. Zanim zorientowałem
się, że samochód się przekręca, był już do
góry kołami, a zanim przygotowałem się
na przeciążenia, wrócił do normalnej pozycji. Uff, nic strasznego… A jednak nie
– kolejny obrót! I to chyba jeszcze szybszy niż poprzedni. Lewą ręką opieram
się najpierw o drzwi, później o szybę,

www.auto-motor-i-sport.pl 

a w końcu o podsufitkę. Moje ciało wisi
bezwładnie na pasach, ale na szczęście
trzymają mocno, bo nie dotykam głową
sufitu. Trzeci obrót. Fruwające po wnętrzu kolorowe piłeczki co chwilę uderzają
mnie w twarz. Czwarty obrót. I piąty.
Mam dość w momencie, kiedy instruktor zatrzymuje auto w pozycji kołami
ku górze i wiszę bezwładnie przez kilka
sekund. Znów na kołach, ulga. „Czułeś
uderzenia piłeczek, prawda? To jeszcze
nic, bo one ważą tylko kilka gramów.
Ale pokazują, jak gwałtownie luźne

rzeczy przemieszczają się po wnętrzu
auta w trakcie dachowania” – słyszę od
instruktora, który prowadzi mnie teraz
w kierunku małej wagi. „Każdy nie przymocowany przedmiot w czasie wypadku
przy prędkości 50 km/h uderza w nas
z siłą ponad 35-krotnie większą niż sam
waży” – tłumaczy mi na przykładzie
smartfona i 1,5-litrowej butelki, które
w trakcie kraksy nabierają prędkości
i osiągają masę, odpowiednio, 6 i 56 kilogramów! Prawie zawsze mam w drzwiach
butelkę wody, a gdy pomyślę, że w trak-
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Instruktorzy
Skoda Auto Szkoły
prowadzą zajęcia
na autodromie,
torze off-roadowym, w AutoLabie i na zwykłych
drogach, ucząc np.
ecodrivingu
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SLALOM
To proste ćwiczenie uczy nie tyle sprawnego skręcania, co
prawidłowej pozycji za kierownicą, precyzyjnego operowania
gazem i przewidywania – jeśli kierowca skupi się na
najbliższym słupku, kolejne ominie zbyt szeroko lub wypadnie
poza tor jazdy, dlatego trzeba patrzeć daleko przed siebie
i zawczasu zaplanować, jaką linią pokona się trasę.

HAMOWANIE NA MOKRYM
Hamowanie na polanych wodą asfalcie i płycie poślizgowej
pokaże, jak bardzo wydłuża się droga hamowania na mokrej
nawierzchni. Zwizualizuje to prędkość, z jaką wykonam
ćwiczenie – 50 i 70 km/h. Nauczę się także prawidłowego
wykorzystania systemu ABS – trzeba hamować do oporu
i „walczyć” z pedałem hamulca.

JAZDA PO OKRĘGU
Poślizg podsterowny to częste zjawisko, z jakim ma do
czynienia kierowca. Jazda po mokrym okręgu, którego połowę
pokryto matą poślizgową, uczy szybkiej reakcji na poślizg,
a także kilku technik wychodzenia z opresji, np. hamowania
awaryjnego (pozwala wytracić prędkość, tak niebezpieczną
w razie zderzenia), a także wciskania gazu i sprzęgła.

JAZDA PO MOKRYM ZAKRĘCIE
Jest tu kilka niebezpiecznych sytuacji – śliska nawierzchnia
(woda i mata poślizgowa), nachylenie drogi oraz ostry zakręt.
Najważniejsze to pokonać zakręt, jadąc bliżej zewnętrznej
krawędzi i stopniowo zjeżdżając do szczytu zakrętu, by w razie
poślizgu mieć miejsce na reakcję – jeśli pojedziesz za blisko
wewnętrznej, samochód szybko wypadnie z zakrętu.

cie wypadku zamieni się ona w pocisk
ważący ponad 50 kg, działa to na moją
wyobraźnię. Symulator dachowania to
tylko jeden z elementów AutoLabu, czyli
centrum bezpieczeństwa Skody w Poznaniu, które składa się z kilkunastu działów
tematycznych i zajmuje powierzchnię
ponad 1000 m2. „Od wielu lat Skoda jest
liderem sprzedaży aut w Polsce. To nas
do czegoś zobowiązuje, dlatego od 2004
roku, kiedy otworzyliśmy Skoda Auto
Szkołę, pracujemy nad poprawą umiejętności i zwiększeniem świadomości
kierowców” – słyszę od Filipa.

CZĘŚĆ 2. – AUTODROM

„Weź kurtkę, teraz będzie pierwsza część
jazd na autodromie” – mówi instruktor. Szkolenia odbywają się zazwyczaj
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w grupach 9-12-osobowych, a koszt
kursu wynosi około 1000 zł. Ja jednak
wziąłem udział w szkoleniu „sam na
sam” z instruktorem, więc będę jedyny
na torze – taka nauka jest bardziej efektywna, a kosztuje niewiele więcej, bo ok.
1600 zł. Do jazd wykorzystuje się nowe
modele Skody – na parkingu widzę m.in.
Fabie, Octavie, Kodiaqi, Karoqi i Superby oklejone w barwy Auto Szkoły. „Czy
w szkoleniu mogę wziąć udział samochodem, którym przyjechałem, tą krwistoczerwoną Octavią RS 245?” – pytam.
Odpowiedź jest pozytywna, więc siadam
za kierownicą najszybszej Skody Octavii,
która do setki rozpędza się
w 6,6 sekundy!
Kilka lat temu zajęcia praktyczne odbywały się na różnych torach w Polsce, ale

w 2016 r. w sąsiedztwie AutoLabu wbudowano nowoczesny autodrom. „Obiekt
składa się z czterech elementów – placu
do hamowania, szarpaka, okręgu i zakrętu na wzniesieniu. Zaczniemy od nauki
hamowania, na rozgrzewkę zrobisz tam
slalom” – zapowiada instruktor. „To proste zadanie, ale ważne dla początkujących
kierowców” – dodaje. Pójdzie łatwo, myślę. Przede mną osiem biało-czerwonych
słupków, slalom między nimi na mokrej
nawierzchni pokonuję bez problemu,
ale przy każdym kolejnym przejeździe
zwiększam prędkość i staram się jechać
bliżej pachołków. Moja zbyt duża pewność siebie sprawiła, że nie obyło się bez
potrącenia jednego z nich, na szczęście to
pachołek, a nie prawdziwa przeszkoda na
drodze. Teraz hamowanie – na mokrym
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TEORIA W AUTOLABIE

Skoda Superb pełni rolę bardzo efektownego symulatora dachowania, ale
to niejedyna atrakcja AutoLabu. Warte uwagi są też symulator zderzenia,
symulator wypadku oraz strefy tematyczne, np. dla dzieci.

SYMULATOR ZDERZENIA

To zwyczajny fotel samochodowy zamontowany na suwnicy, który po trzech
lub czterech metrach rozpędzania się jest zatrzymywany w miejscu – to symulacja zderzenia przy prędkości 5 km/h. Podczas drugiej próby instruktorzy
zwiększają prędkość, a zderzenie jest o wiele bardziej odczuwalne. Prędkość?
10, a może 20 km/h? Jedynie 6 km/h. Teraz rozumiem, jak wielki wpływ na
skutki wypadku ma nawet niewielki wzrost prędkości jazdy.

SYMULATOR WYPADKU

Wsiadam do Skody Citigo, zakładam okulary VR i przenoszę się do filmu,
w sam środek akcji. Nic przyjemnego, bo to film z wypadku – z wnętrza auta.
„Siedząc” na miejscu pasażera mogę zobaczyć, co robią kierowca i pasażerowie przed wypadkiem oraz jak auto wygląda po zderzeniu. Widzę rannych,
zniszczony samochód, kierowcę z otwartym złamaniem nogi, pasażerkę, która
nie zapięła pasów i wypadła przez szybę, a teraz leży ranna na masce. Widzę
ból, krew, walkę sanitariuszy i strażaków o uratowanie pasażerów – taki
widok na długo zapada w pamięć.

asfalcie i na mokrej macie poślizgowej.
„Zacznij od 50 km/h, a przy kolejnej
próbie rozpędź się do 70 km/h. Ustawię
pachołki w miejscu, w którym auto się
zatrzyma, będzie dobrze widać, o ile
dłuższa jest droga hamowania na śliskiej
nawierzchni” – mówi Filip. Rozpędzam
się do odpowiedniej prędkości i w wyznaczonym miejscu kopię w hamulec ile
sił w nodze – to konieczne, aby systemy
wyczuły, że hamuję awaryjnie i zwiększyły siłę hamowania. Po krótkiej chwili staję w miejscu, to samo wykonuję przy 70
km/h i zatrzymuję auto kawałek dalej. Na
śliskiej drodze samochód potrzebuje dwa
razy więcej miejsca, aby się zatrzymać –
przy hamowaniu z 70 km/h okazało się,
że nie wystarczyło mi maty poślizgowej
i zatrzymałem się już na asfalcie. „Dało
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się wyczuć, że pedał na przyczepnym
podłożu można było wcisnąć mocniej?
ABS na śliskim nie pozwala skorzystać
z całej siły hamowania, bo to doprowadziłoby do obrócenia się samochodu,
ale jak auto wyjechało na asfalt, system
w mgnieniu oka pozwolił na wciśnięcie
hamulca do końca” – tłumaczy Filip.
„Teraz jazda po okręgu. Wydaje się banalnie łatwa, ale to doskonałe ćwiczenie,
aby w bezpiecznych warunkach nauczyć
się panowania nad poślizgiem podsterownym. Na nawierzchni okręgu jest
dużo wody, a pod nią znajduje się mata
poślizgowa” – opowiada Filip. Wjeżdżam
na okrąg trochę nieśmiało, nie wiem,
która jego część jest śliska, dowiaduję się
wtedy, gdy przy prędkości około 35 km/h
wpadam w poślizg i samochód wyjeżdża

przodem z zakrętu. „Musisz zmieścić
się między przerywanymi liniami, one
wyznaczają pas ruchu. Spróbuj jeszcze
raz” – słyszę przez walkie-talkie. Podczas
kolejnej próby, zgodnie z podpowiedziami instruktora, w chwili utraty przyczepności momentalnie hamuję awaryjnie,
by jak najbardziej wytracić prędkość.
„Hamowanie awaryjne jest najbezpieczniejsze, bo nawet jeśli wypadniesz
z drogi, to przy minimalnej prędkości.
Nie każemy jednak kierowcom hamować,
pokazujemy im różne sposoby radzenia
sobie z problemem, by w sytuacji zagrożenia byli w stanie ocenić, który z nich
będzie najskuteczniejszy” – dodaje Filip.
Podczas kolejnego przejazdu próbuję
opanować poślig, operując nieco delikatniej hamulcem oraz kierownicą i gazem,
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Czterech specjalistów, 21 m2
folii i 120 godzin oklejania –
wszystko po to, aby Kodiaq
mógł wziąć udział w Tour de
France 2016 jeszcze przed
oficjalną premierą

Instruktor tłumaczy zadania
i podpowiada, w jaki sposób
można je wykonać

Podczas codziennej jazdy szlifujemy
jedynie umiejętność parkowania
– wychodzenie z poślizgu trzeba
potrenować na torze
co chwilę prostując koła w poszukiwaniu
przyczepności. Najbardziej skuteczne
okazało się wyprowadzanie samochodu
gazem, ponieważ Skoda Octavia RS 245
ma mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który rozdziela moment
obrotowy między przednie koła, tak aby
więcej siły napędowej otrzymało koło,
które jest w stanie lepiej ją wykorzystać.
Dzięki temu niemal za każdym razem
wystarczał skręt kierownicą i wciśnięcie
gazu, aby samochód przestał się ślizgać,
a zaczął skręcać. Ale prędkość, z jaką
zbliżałem się do linii wyznaczającej krawędź pasa ruchu była na tyle wysoka,
że zastanawiam się, czy nie lepiej było
jednak posłuchać instruktora i awaryjnie
zahamować...
„Świetnie poszło. Teraz zapraszam na
szarpak, urządzenie wprawiające samochód w poślizg nadsterowny. Ale zanim
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uruchomię mechanizm, spróbuj omijania
awaryjnego nagle pojawiającej się przeszkody na macie poślizgowej” – mówi
Filip. Wiem, że przed maską pojawi się
kurtyna wodna, którą muszę ominąć
i zmieścić się w „bramkę” zrobioną
z dwóch innych kurtyn. Pierwsze trzy
próby kończą się fiaskiem, omijam przeszkodę, ale zamiast wjechać w bramkę,
walę w ścianę wody. Instruktor podpowiedział, żeby omijanie przeszkody
na śliskim połączyć z hamowaniem
awaryjnym. Tak robię i bez problemu
wykonuję próbę. Pora na szarpak. „Włączam mechanizm, nie będziesz wiedział,
w którą stronę uśliźnie się tył samochodu. Najważniejsza jest szybka kontra
kierownicą, jeśli nie zareagujesz na czas,
samochód obróci się wokół własnej osi”
– ostrzega Filip. Szarpak to jeden z najciekawszych elementów szkolenia, kie-

rowca musi być skupiony, żeby wyczuć,
w którą stronę ruchoma płyta wypchnie
tył auta i szybko zareagować. Kontrując
kierownicą i hamując awaryjnie – jeśli
zareaguję od razu – tor jazdy uda się wyprostować w mgnieniu oka. Tutaj także
instruktor namawia mnie do hamowania
awaryjnego, ale pozwala mi spróbować
„wyciągnąć” auto z poślizgu za pomocą
gazu i operowania kierownicą, co jest
nawet łatwiejsze, ale zgadzam się z instruktorem – w razie niebezpiecznej
sytuacji na drodze wytracenie prędkości
jest priorytetem.

IDZIE ZIMA

7-godzinne szkolenie daje w kość, ale
w głowie zostaje sporo nowej wiedzy
i doświadczenia zdobytego na torze. Idzie
zima, drogi będą śliskie, wskazówki inn
struktorów mogą się przydać. 
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SZKOLENIE OFF-ROAD

Tor do jazdy w warunkach terenowych znajduje się w sąsiedztwie autodromu.
Do szkolenia można wybrać jedno z aut typu SUV, a instruktorzy podpowiedzą,
jak najskuteczniej i najbezpieczniej pokonać terenowe przeszkody. Nauka jazdy
w terenie to także dobra zabawa i świetny sposób na poznanie zasad działania
napędu 4x4. Najważniejsze elementy szkolenia to:

BRODZENIE

Możesz być zaskoczony tym, jak dzielnie kompaktowa Skoda Karoq radzi sobie
z rowem pełnym wody. Zjeżdżając w stronę tafli wody, trzeba nieco zwolnić,
powoli wjechać do wody przednią częścią auta, a potem zdecydowanie wcisnąć gaz. Koła lekko zabuksują, ale samochód bez trudu wyjedzie z rowu.

WYKRZYŻE

Przejazd przez wysokie muldy, umieszczone nieregularnie pod prawym
i lewym kołem, sprawia, że jedno koło auta zawsze zawiśnie w powietrzu.
Zobaczysz, jak operować gazem, aby skutecznie korzystać z zalet napędu 4x4.

TRAWERS

Oznacza ni mniej, ni więcej tylko jazdę z dużym przechyłem, np. po zboczu
góry. Auto prawymi kołami wjeżdża wysoko na wzniesienie, a lewe zostają
niżej – samochód będzie tak przechylony, jakby zaraz miał się przewrócić, ale
płynnie dodając gazu, bez problemu pokonasz trudny odcinek.

5

OMIJANIE PRZESZKODY
Trzeba ominąć pojawiające się przed autem kurtyny wodne
(najpierw w jednym miejscu, później pojawiające się
niespodziewanie, co ma zaskoczyć kierowcę) – to sytuacja z życia
wzięta. Tylko szybka reakcja i płynne (nie nerwowe!) ruchy
pozwolą utrzymać się na drodze i nie dopuszczą do obrócenia się
auta. To ćwiczenie wykonuje się przy różnych prędkościach.

Informacji
o Skoda Auto
Szkole szukaj
na stronie
www.
szkola-auto.pl
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6

SZARPAK
Szarpak to ruchoma płyta, na którą się najeżdża i która
wprowadza auto w poślizg nadsterowny – jest on mniej
naturalny niż podsterowny, więc jeśli do niego dojdzie,
kierowca zazwyczaj jest bezradny. Wielokrotne ćwiczenie
opanowania poślizgu na śliskiej nawierzchni pozwala
wypracować nawyk, który pozwoli wyjść z trudnej sytuacji.
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NASZ PIERWSZY WYŚCIG TOUR DE FRANCE

Kolarze po wyścigu mają
w nogach ponad trzy
tysiące kilometrów
– my tylko kilkadziesiąt
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Chociaż napisy zmywa śnieg, kibice co
roku od nowa skrobią na asfalcie hasła
dopingujące zawodników

100
LAT
ZA FRANCUZAMI
Jeżeli wygrasz etap Alpe d’Huez, Twoje nazwisko trafi
na tablicę na jednym z 21 nawrotów

Tekst Kacper Mucha

L

egenda Alpe d’Huez nie jest ani
trochę przesadzona, to rzeczywiście piekielnie stromy podjazd.
Dopiero teraz to wiem. Zmęczone nogi
nie słuchają poleceń, a z czoła leje się
pot. Na horyzoncie widzę kolejny z 21
nawrotów tego słynnego podjazdu, mam
dość, ale doping setek kibiców dodaje mi
sił i niesie ku zwycięstwu. Ich oklaskom
i pokrzepiającym okrzykom nie ma końca. Jestem już prawie na mecie...
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Historia piękna, ale nie moja – może
tak myślał Christophe Riblon, jeden ze
zwycięzców tego etapu? Jedno wiem na
pewno – też chcę poczuć takie emocje.

WÓZ SERWISOWY

Jeszcze w Warszawie spotykamy się
z Michałem Kwiatkowskim, kolarskim
mistrzem świata. „Amator nawet na
świetnym rowerze będzie miał problem
z podjazdem Alpe d’Huez, jednak jeśli
lubicie prędkość, możecie zjechać z tej
góry. Ale to bardzo trudne i niebezpieczne” – stwierdził. Postanowiliśmy
więc wspinać się naszym autem serwisowym, Skodą Fabią, a na rowerze
zjechać – i to najszybciej, jak się da.
Kolarze Tour de France nie ryzykują
tutaj zjazdu, bo jest zbyt niebezpieczny – my chcemy udowodnić, że to nie
takie trudne.
Skoro już podjęliśmy wyzwanie, czas
zapakować rowery na dach, a narzę-

Mistrz świata,
Michał Kwiatkowski, opowiedział
nam o słynnym
wyścigu

AUTO VS. ROWER

W zgodzie z przepisami, ale dynamicznie, wspinamy się na szczyt żółtą Fabią,

FOT. JACEK HANUSZ

Co łączy Pola Elizejskie
z Alpami? Słynny Tour
de France. Kilka tygodni
przed 102. edycją wyścigu
pokonaliśmy jego trasę
samochodem i rowerem.

dzia i wodę do bagażnika. Startujemy
w kierunku Grenoble, serca Alp, ale
ponieważ od razu obraliśmy kurs na
słynne zakręty etapu Alpe d’Huez, na
zwiedzanie miasta nie ma czasu. Tylko
przez okno dachowe rzuciliśmy okiem
na piętrzącą się nad nim renesansową
wartownię. Z perspektywy miasteczka
Le Bourg-d’Oisans, 50 km od Grenoble, wspinaczka nie wygląda groźnie.
Od położonego na szczycie celu dzieli
nas 14 kilometrów asfaltu, ale różnica
wysokości to aż 1043 metry! Nachylenie drogi przekracza często 10 stopni,
a pod maską Fabii pracuje tylko silnik
1.2 – sprawdzimy, czy da radę.
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Szklany dach ułatwia obserwację
rowerów oraz
surowego alpejskiego krajobrazu

W Alpe d’Huez
niełatwo
o rowerowe
knajpki; na
szczycie rządzą
pieniądze,
kasyna i hotele

1

PARYŻ

2

BREST

PARYŻ

QUIMPER

2

LORIENT
LA BAULE

105. wyścig Tour de France
rozpocznie się 7 lipca
2018 r. i będzie liczył 3329
km podzielonych na 21
etapów. Kolarze jak co roku
będą ścigać się na odcinkach, które my odwiedziliśmy przed 102. edycją
wyścigu – Alpe d’Huez 1
i na Polach Elizejskich 2.

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
LA ROCHE-SUR-YON
VENDÉE PAYS DE LA LOIRE
Start

LE GRAND-BORNAND
LA ROSIÈRE
BOURG SAINT-MAURICE
ALPE D'HUEZ
BOURG D'OISANS

1

SAINT-PÉE
SUR-NIVELLE
ESPELETTE
LARUNS

CARCASSONNE

SAINT-LARY-SOULAN

COL DE PORET

BAGNERES-DE-LUCHON

JAK I CZYM
AUTO SERWISOWE

Każdy z zespołów startujących w wyścigu
dysponuje kilkoma samochodami serwisowymi
– są to np. i Skody, i Jaguary F-Type. Auta jadą
tak blisko kolarzy, jak tylko się da, aby w każdej
chwili można było podać zawodnikowi bidon,
wymienić rower, a nawet naprawić go podczas
jazdy. W samochodzie zawsze jest mechanik ze
skrzynką narzędzi. Kierowcy takich aut nie muszą
być specjalnie szkoleni, ale istotną umiejętnością
jest przewidywanie zachowań zawodników –
dobrymi kierowcami są więc byli kolarze. Auta
wyprzedzają peleton dopiero wtedy, gdy kolarz
ucieknie peletonowi na co najmniej minutę; o manewrze wyprzedzania informują klaksonem.
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JAZDA W ALPACH

Podczas jazdy w górach nie używaj samych
hamulców, bo łatwo je przegrzejesz i w końcu
samochód przestanie zwalniać. Powtarzaną jak
mantra, skuteczną taktyką wspomagania hamowania podczas zjazdu jest hamowanie silnikiem.
Zasada jest prosta – zjeżdżaj przy użyciu takiego
biegu, na jakim wjeżdżałbyś pod górę. Wrzuć niższy bieg niż ten, na którym jedziesz, puść sprzęgło
i pozwól, aby to silnik stawiał opór kołom. Warto
uważać na wąskie tunele, w których mieści się
tylko jeden samochód – przed wjazdem zwolnij
i użyj klaksonu, aby dać sygnał o swojej obecności.

zwinnie przeskakując z serpentyny na
serpentynę. Jedynie na nawrocie Stevena Rocka, zwycięzcy etapu z 1988 roku,
grawitacja zmusza nas do skorzystania
z pierwszego biegu. Metę mijamy z czasem 16 minut 21 sekund, a to tylko nieco ponad dwa razy szybciej niż wynosi
rekord rowerowej wspinaczki Marco
Pantaniego z 1997 roku – ci faceci są
naprawdę szybcy. Korzystając z wolnej
chwili, rozglądamy się po miasteczku.
Alpe d’Huez mocno rozwinęło się po
Igrzyskach Olimpijskich w 1968 roku,
od tamtego czasu jest to jeden z głównych kurortów narciarskich w Alpach,
nie ma w nim jednak kolarskiego klimatu. Znaleźliśmy za to kilka sklepów
i knajpek, choć latem wiele z nich jest
zamkniętych na cztery spusty. Nad
miasteczkiem górują pięciogwiazdkowe hotele ze SPA, kasyna oraz lotnisko
dla prywatnych odrzutowców – jeżeli
gdzieś na świecie jest mekka kolarstwa,
to z pewnością nie tutaj.
Czas na jazdę w dół, już na rowerze.
Mam z tyłu głowy ostrzeżenia Michała
Kwiatkowskiego o tym, że zjazd jest
bardzo trudny technicznie, ale adrenalina wypiera to z mojej świadomości. Podąża za mną serwisowa Fabia,
co mogę uznać za luksus, bo kiedyś
narzędzia, części i opony zawodnicy

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

Auto serwisowe
wiezie na dachu
9 zapasowych
rowerów, nam
musiał wystarczyć jeden

Średnia prędkość
zjazdu na rowerze
wyniosła 49 km/h,
ale maksymalna
to ponad 70 km/h
wieźli na plecach i musieli sobie radzić
sami. Ciarki przechodzą mnie podczas
hamowania w zakręcie Bernarda Hinaulta, pięciokrotnego triumfatora wyścigu, gdy tylne koło wpada w poślizg.
Nowoczesne rowery łatwiej opanować
niż te z „ostrym kołem”, na których
startowano na początku – tam koło
było na sztywno połączone z łańcuchem; o przerwie w pedałowaniu nie
mogło być mowy. Czas zjazdu na
rowerze, napędzanym mięśniami
karmionymi croissantem z miodem oraz grawitacją, to 18 minut
i 5 sekund.
Kanapa naszej Fabii jest wygodniejsza niż siodełko, ale po moim

Wieża Eiffla, Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny –
ostatni etap to szybkie
zwiedzanie Paryża

rowerowym
wyczynie mimo
wszystko nie
mogę liczyć na
luksusy, jak zawodowi kolarze.
Oni dochodzą do
siebie w autokarze
zamienionym w centrum
regeneracji – mają do dyspozycji wygodne łóżka, stoły do masażu
i wanny z lodowatą wodą.

RUNDA HONOROWA

Tour de France to nie tylko rywalizacja
na alpejskich przełęczach – ukoronowaniem wyścigu jest około 100-kilometrowy etap z honorową metą na
ulicach Paryża, wśród tysięcy kibiców.
Zasada „bij lidera” początkowo nie

www.auto-motor-i-sport.pl 

obowiązuje, a zawodnicy starają się
trzymać w peletonie; dopiero od granicy miasta parada zamienia się w prawdziwy wyścig. Jak twierdzi Michał
Kwiatkowski, wygranie etapu na Polach Elizejskich to dla kolarza ogromne
wyróżnienie. Jako że najsłynniejszy
etap Wielkiej Pętli za mną, mam prawo
wybrać się na honorową przejażdżkę
po Paryżu. Miasto nie śpi nawet w dni
wolne i w okolicy Łuku Triumfalnego
jest spory ruch – jazda dookoła słynnej
budowli to ogromne przeżycie.
W przerwie od pstrykania fotek, turyści dopingują mnie gromkimi brawami, a okrzyki dodające otuchy odbijają
się od fasad pobliskich kamienic. Dopiero teraz, ale jednak doczekałem się
owacji podczas mojego małego Tour de
n
France. 
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SKODA W KOLARSTWIE

ZOBOWIĄZUJĄCA
HISTORIA
W historii czeskiej marki
znajdziemy bardzo dużo
rowerowych wątków,
dlatego nie dziwi fakt,
że od wielu lat Skoda
jest jednym z partnerów
wyścigu Tour de France.
Tekst Kacper Mucha

Z

anim założyciele czeskiej marki
samochodowej, Václav Laurin
i Václav Klement, zaprezentowali
w 1905 roku swój pierwszy automobil,
zajmowali się produkcją rowerów. Kilkanaście lat temu, nawiązując do swojego
historycznego dziedzictwa, Skoda postanowiła wspierać kolarstwo, w tym najważniejszy z wyścigów – Tour de France.
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PARTNER OD 15 LAT

Rozpoczynająca się w lipcu 2018 roku
105. edycja tego kolarskiego klasyka
będzie jednocześnie piętnastą z kolei,
której oficjalnym partnerem i dostawcą
aut technicznych jest Skoda. Skoda
angażuje się w Tour de France od
2004 roku i to m.in. model tej marki
jest tzw. „czerwonym samochodem”,
którym porusza się dyrektor wyścigu,
i który towarzyszy peletonowi podczas
każdego etapu. W ostatnich latach rolę
tę pełni Skoda Superb, która przez ponad trzy tygodnie na trasie o długości
ponad 3500 kilometrów jest mobilnym
centrum dowodzenia wyścigiem.
Skoda co roku oddaje też do dyspozycji organizatorów 250 samochodów,
które w czasie wyścigu wożą VIP-ów,
dostarczają catering oraz części do
rowerów. Swoim udziałem w wyścigu
Tour de France Skoda nie tylko nawią-

Czterech specjalistów, 21 m2
folii i 120 godzin oklejania
– po to, by Kodiaq mógł
wziąć udział w Tour de France
2016 jeszcze przed oficjalną
premierą

W 2017 r. zespoły
Dimension Data, Lotto
Jumbo i Lotto Soudal
korzystały z nowego
modelu Skody – Karoqa

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

Słowacki kolarz Peter Sagan
w zielonej koszulce Skody,
którą dostaje najlepszy
sprinter wyścigu

zuje do rowerowych korzeni marki, ale
również testuje wytrzymałość swoich
modeli w bardzo trudnych warunkach
(przedstawiciele Skody twierdzą, że
podczas wyścigu samochody pokonują
łącznie prawie 3 miliony kilometrów)
oraz wykorzystuje okazję, by zaprezentować światu nowe modele. Na Tour
de France uliczne debiuty zaliczyły
najnowsze SUV-y – modele Kodiaq
Dla Christiana Prudhomme’a, dyrektora wyścigu Tour de France, Superb
jest mobilnym biurem podczas
trwającego 3 tygodnie wyścigu

Skoda od 1895 r. buduje rowery, a od 2004 r.
jest jednym ze sponsorów Tour de France
– dostarcza samochód dla dyrektora wyścigu
oraz 250 aut do obsługi technicznej
i Karoq; ten pierwszy jeszcze w wersji
zamaskowanej, dwa miesiące przed oficjalną premierą, która była zaplanowana na wrzesień. Kodiaq w kamuflażu
prowadzony przez Stephena Roche’a,
irlandzkiego kolarza i zwycięzcę Tour
de France z 1987 roku, jechał na czele
peletonu podczas finałowego etapu
rozgrywanego na słynnym bulwarze
Champs-Elysées w Paryżu.
Jednak Skoda nie tylko pomaga kolarzom w trakcie wyścigu, ale również nagradza ich po nim – zarówno zwycięzcę,
który otrzymuje kryształowy puchar
zaprojektowany przez Skodę (więcej na
str. 12), jak i lidera klasyfikacji jazdy na
czas, bo czeska marka jest sponsorem
zielonej koszulki, która od 1953 roku jest
wręczana najlepszym sprinterom.
Skoda bierze udział nie tylko w najważniejszym kolarskim wyścigu na świecie
– angażuje się również w inne zawody,

www.auto-motor-i-sport.pl 

m.in. Vuelta a España, który obok francuskiego klasyka oraz włoskiego Giro
d’Italia jest jedną z najważniejszych
kolarskich imprez. Na Vuelta a España
również model Skody (Superb – tak jak
w Tour de France) pełni rolę „czerwonego samochodu”, a marka jest sponsorem nagrody dla najlepszego sprintera
wyścigu i zapewnia auta techniczne do
obsługi imprezy – łącznie ponad 70 eg-

zemplarzy, głównie są to Skody Octavie
Combi i Superb.

NIE TYLKO NAJWIĘKSZE
WYŚCIGI KOLARSKIE

Czeska marka sponsoruje również wiele
innych wyścigów niższej rangi – jedną
z takich imprez jest Poznań Bike Challenge. To największy w Polsce szosowy
wyścig kolarski dla amatorów, którzy
mają do wyboru jeden z czterech dystansów – krótki, 5-kilometrowy wyścig
dla dzieci wokół Jeziora Maltańskiego,
szosowe odcinki o długości 18 i 50 kilometrów, wyścig wytyczony na Torze
Poznań (16 km) oraz 120-kilometrowy
dystans dla najbardziej zaawansowanych
zawodników.
Jeżeli jesteście głodni rowerowej wiedzy,
zajrzyjcie na prowadzoną przez Skodę
stronę www.WeLoveCycling.pl, która jest w całości poświęcona kolarstwu.n
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SKODA 130 RS WYŚCIGOWA I RAJDOWA

PRĘDKOŚĆ

W DWÓCH SMAKACH
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40 lat temu wnętrza rajdówek były niemal
identyczne jak samochodów drogowych

G

Z GENAMI PROTOTYPU

Pierwsza jest wyścigowa, druga
rajdowa. Jedna wymaga od kierowcy
refleksu, druga płynności, ale obie
sprawiają, że z każdym kilometrem
uśmiech na jego twarzy robi się coraz
szerszy. Oto Skody 130 RS – na ostro
i na ostrzej.
Tekst Kacper Mucha

www.auto-motor-i-sport.pl 

Dwie Skody 130 RS, jedną w wersji wyścigowej, drugą w rajdowej, wypożyczyliśmy
na kilka godzin z muzeum Skody w Mladej Boleslav. Nie po to, by im się przyglądać i je podziwiać, ale po to, by wskoczyć
za kółko i sprawdzić, czy te auta wciąż
potrafią zapewnić kierowcy prawdziwie
sportowe emocje. To absolutnie oryginalne samochody, egzemplarze, którymi
ścigali się kierowcy zespołu fabrycznego
Skody w latach 1975–1983. Samochód
rajdowy brał udział w mistrzostwach
świata, a wyścigowy w europejskich mistrzostwach samochodów turystycznych.
Historia Skody 130 RS zaczęła się w 1974
roku, gdy FIA nie dopuściła do startów
aut prototypowych, więc prace nad wy-

Dźwignia zmiany biegów długa jak w autobusie, ale
podczas szybkiej zmiany biegów w niczym to nie
przeszkadza

czynowymi modelami 180 RS i 200 RS
zostały przerwane. Wtedy wszystkie siły
przerzucono, by zbudowować nowy
samochód sportowy na bazie Skody
110 R – tak powstał model 130 RS.

TO NIE ZABAWKA,
TO RAJDÓWKA

W teorii wersje rajdowa i wyścigowa
mają taką samą konstrukcję, identyczne
silniki, skrzynie biegów oraz podobne
zawieszenie. Oczywiście obie wersje różnią się w detalach, ale można to dostrzec
dopiero w trakcie jazdy. I to takiej, kiedy
pedał gazu jest wbity w podłogę. Na
pierwszy ogień idzie samochód rajdowy.
W ciasnym kubełkowym fotelu przypinam się na beton czteropunktowymi
pasami bezpieczeństwa. Obsługa samochodu nie różni się znacząco od obsługi
współczesnych aut – przekręcam kluczyk
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FOT. MARIUSZ BARWIŃSKI

dy zbliżamy się do zakrętu numer osiem, pierwszej części szykany Ascariego, jedziemy zderzak
w zderzak. Ale o ułamek sekundy opóźniam hamowanie i wciskam się pomiędzy
Datsuna B110 i Alfę Romeo Alfasud Sprint.
Depczę hamulec, w zasadzie z całych sił
kopię w pedał, a koła nie wspomagane
ABS-em na chwilę się blokują. W kłębach
dymu z opon wysuwam się na prowadzenie, ale Jon Mowatt i Heinz Tubbesing
nie odpuszczają i siedzą mi na zderzaku.
Mijając szczyt szykany, muskam prawymi
kołami tarkę i wkręcając wolnossący silnik
na 8 tys. obr/min, wypadam z impetem na
prostą toru Monza... Wtedy ze snu budzi
mnie światło lampy błyskowej. Nie jestem
we Włoszech, ale na lotnisku w północnych Czechach, gdzie za moment poprowadzę Skodę 130 RS!

SKODA 130 RS WYŚCIGOWA I RAJDOWA
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DA N E T E C H N I C Z N E
Silnik

benzynowy, R4,
1289 cm3

Moc maksymalna
przy obrotach

140 KM
8000/min

Maks. moment obrotowy
przy obrotach

127 Nm
7250/min

Rodzaj napędu

na tylne koła

Skrzynia biegów

4-biegowa przekł.
mechaniczna

0-100 km/h

7,5 s

Prędkość maksymalna

220 km/h

Zużycie paliwa

15-25 l/100 km

Emisja CO2

b.d.

Nadwozie: 2-drzwiowe, 1- lub 2-miejscowe coupé,
długość x szerokość x wysokość 4255 x 1710 x
1275/1340 mm, rozstaw osi 2400 mm, masa własna
około 750 kg.

i silnik budzi się do życia. Towarzyszy
temu niemały hałas, trudno uwierzyć,
że za tylną osią zamontowano jednostkę
o pojemności zaledwie 1,3 litra. Sprzęgło,
jedynka, ruszamy. Dźwięki grzmiącego
wydechu, rzężących skrzyni biegów i dyferencjału oraz pisk hamulców odbijają
się echem w pozbawionym wygłuszeń
wnętrzu. Silnik momentalnie reaguje na
każde muśnięcie pedału gazu i wcale nie
musi być wkręcany na najwyższe obroty,
bo daje z siebie dużo już w średnim ich
zakresie. Rajdową Skodę 130 RS obuto
w seryjne opony Barum, które nie zapewniają takiej przyczepności jak wyczynowe
gumy. Wszystko to, plus niemały prześwit (18,5 centymetra), a co za tym idzie
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Na zdjęciu: silnik
1.3 z górnozaworowym rozrządem,
dwoma gaźnikami
Webera, chłodzeniem
cieczą i zewnętrznym
obiegiem
oleju silnikowego

NAJWIĘKSZE SUKCESY

RAJDY:

1976 – zwycięstwo w rajdowych
mistrzostwach Czech
1977-78 – zwycięstwa w rajdowych mistrzostwach świata (klasa do 1300 cm3), w Rajdach
Monte Carlo, Szwecji i Wielkiej Brytanii

WYŚCIGI:
1980 – trzecie miejsce w klasyfikacji producentów europejskich mistrzostw samochodów
turystycznych (ETCC)
1981 – pierwsze miejsce w klasyfikacji producentów w ETCC
1979-1981 – zwycięstwa w ETCC (w swojej
klasie) na torach Zandvoort, Silverstone, Monza,
Salzburgring, Brands Hatch

Wersja rajdowa jest wyposażona tak, że mogłaby
startować w historycznym Rajdzie Monte Carlo. Są
w niej stopery pozwalające zmierzyć czas przejazdu
OS-u (na zdjęciu), lampka na elastycznym stelażu,
którą pilot podczas jazd nocnych może podświetlić
notatki, oraz „szperacze” na przednim zderzaku,
które noc zamieniają w dzień

www.auto-motor-i-sport.pl 

wysoko położony środek
ciężkości, sprawia, że podczas szybkiego pokonywania
zakrętów samochód uślizguje
się i co chwilę trzeba korygować
tor jazdy. Sposób, w jaki auto układa się
w zakręcie jest niesamowity – wystarczy
po mocnym hamowaniu lekko skręcić
kierownicą, a opony na ciężkiej tylnej osi,
tracąc przyczepność, uślizgną się na tyle,
na ile chce tego kierowca.

RYCZĄCY SKALPEL

Silnik może i jest niewielki, ale osiąga 140
KM, więc przy masie 750 kg „poweru”
jest aż nadto. Daje to stosunek mocy do
masy 186 KM na tonę – podobnym wynikiem może się pochwalić Mitsubishi
Lancer Evolution. Ten sam motor daje
kopa Skodzie 130 RS w wersji wyścigowej,
do której się właśnie przesiadam. Nie jest
ona dopuszczona do ruchu ulicznego (rajdowa musi mieć homologację), dlatego
ma znacznie głośniejszy układ wydechowy. Czy właśnie hałas sprawia, że to auto
wydaje mi się szybsze i zwrotniejsze niż
rajdowa odmiana? Twarde zawieszenie,
wykorzystujące (tak jak w rajdówce)
regulowane amortyzatory Koni, jest tutaj
obniżone, więc auto „leży” aż o 8,5 cm
bliżej ziemi. Dzięki temu stało się niezwykle stabilne i praktycznie nie wychyla
się na boki. To w połączeniu z oponami
typu semi-slick pozwala RS-owi jechać

Wewnątrz obu
wersji jest taka
sama deska rozdzielcza; miejsca
montażu gaśnicy
i akumulatora
nie są przypadkowe – chodzi
oczywiście o jak
najkorzystniejszy
rozkład masy

jak po sznurku. Nieważne, jak bardzo
skręcę kierownicą – przednia oś i tak
będzie przyklejona do asfaltu. I nie ma
mowy o zarzucaniu tyłem, bo opony ani
na moment nie odklejają się od podłoża.
Koła szczelnie wypełniają nadkola i przy
mocniejszym skręcie ocierałyby o karoserię, dlatego ta wersja ma większy promień
skrętu niż rajdówka, co wymaga od kierowcy bardzo płynnej i precyzyjnej jazdy.
Auto odwdzięcza się jednak pokonywaniem zakrętów z niesamowitą prędkością.
Obie Skody 130 RS są szybkie i zwinne
nawet według dzisiejszych standardów –
nie dziwi więc, że 40 lat temu nazywano
je „Porsche Wschodu”. Wersja rajdowa
daje więcej frajdy z jazdy, ale wyścigowa
wymaga od kierowcy wyższych umiejętności. Po krótkim spotkaniu z obiema
uświadamiam sobie, jak dużo muszę się
n
jeszcze nauczyć. 
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LA REVEDERE!
W języku rumuńskim zwrot ten oznacza „do zobaczenia”. W 2015 roku po kraju hrabiego
Drakuli przejechaliśmy ponad 900 km i jesteśmy pewni, że warto tu wrócić.
Tekst Michał Hutyra
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yjazd do Rumunii może być
znakomitą odmianą dla osób
znudzonych komercyjnym
wypoczynkiem all inclusive. Daleko nie
jest – Polskę od Rumunii dzieli dzień
jazdy samochodem, chociaż najbliższe
punkty naszych granic są położone
w odległości mniejszej niż 300 km. Rumunia ma sporo zalet, którymi potrafi
oczarować turystów – piękne krajobrazy,
ciekawą historię, bogatą kulturę, jedyne w swoim rodzaju zabytki, smaczną
kuchnię i serdeczność mieszkańców. Czy
potrzeba czegoś więcej?
Główne drogi w Rumunii nie różnią się
bardzo od naszych, jednak im dalej od
cywilizacji, tym bywają gorsze.
Podróż rozpoczynamy w środku kraju,

Rumuńskie boczne
drogi to poligon
testowy dla zawieszenia
w samochodzie
w Sybinie, jednym z większych miast
Siedmiogrodu. Na lotniskowym parkingu czekają Skody Octavie Scout
wyposażone w diesle 2.0 TDI o mocy
184 KM oraz dwusprzęgłowe przekładnie DSG. Tego rodzaju auto to
najlepszy środek lokomocji, zwłaszcza
na zdewastowanych bocznych drogach.
Nasz ekwipunek ląduje w przepastnym
610-litrowym bagażniku i ruszamy
w kierunku Braszowa.

FOT. MICHAŁ HUTYRA (1), SHUTTERSTOCK.COM (1)

Zaprzęgi konne to nadal popularny środek transportu
na rumuńskiej prowincji. Brak oświetlenia sprawia,
że są dość niebezpieczne po zmroku. Niektóre wozy
mają nawet tablice rejestracyjne

www.auto-motor-i-sport.pl 
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Napęd 4x4 Octavii Scout wspomagany
quasi-terenowymi oponami Continental
CrossContact sprawdzał się na luźnych
i błotnistych nawierzchniach

Skaliste zbocza przypominają nasze
Tatry – nic dziwnego, jedne i drugie
góry to Karpaty

Pierwsze kilometry pokonujemy gładką jak stół drogą ekspresową. Mimo
bagażnika na dachu i prędkości do 130
km/h wewnątrz auta panuje zaskakująca cisza. Przyglądamy się bielącym
się w dali szczytom Karpat, które
po obfitych opadach śniegu stały się
nieprzejezdne. Po ponad 100 km docieramy do pierwszego „odcinka specjalnego” – jest nim droga dojazdowa
do nieczynnego, ponad 100-letniego
wiaduktu kolejowego. Droga z asfaltowej zmienia się w szutrową, a potem
znika nawet szuter. Teraz prowadzą

Na bocznych
drogach
zwierzęta mają
nieformalne
pierwszeństwo
przed samochodami

nas błotniste koleiny, więc zaczynamy
doceniać 17-centymetrowy prześwit
Scouta. Przez CB-Radio radzą nam
trzymać się lewej strony i za żadne
skarby nie brać kolein między koła.
Mokra trawa i błoto nie zapewniają
prawie żadnej przyczepności. Ale właśnie na takie warunki stworzono opony
Continental CrossContact o agresywnej rzeźbie bieżnika, które skuteczniej
niż zwykłe gumy szosowe wgryzają się
w podłoże i łatwiej oczyszczają z błota
wbitego w bieżnik. System kontroli
trakcji Scouta w trybie off-road wraz

Zamek Bran cieszy się dużą popularnością
wśród turystów, krążą o nim legendy. Prawda
jest jednak taka, że Drakula nigdy w nim nie
mieszkał

Na szutrowych drogach Rumunii
docenimy spory prześwit Scouta
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JAK I CZYM
KOSZTY

Ceny w Rumunii są mniej więcej
takie jak w Polsce. Przeliczanie
walut jest łatwe, bo 1 lej to około 1 zł. Paliwo
kosztuje mniej więcej tyle, co u nas. Płatne są
drogi ekspresowe i autostrady – tygodniowa
winieta kosztuje ok. 13 zł. Poza dużymi
miastami nie wszędzie jest wystarczająco dużo
bankomatów, dlatego lepiej mieć przy sobie
gotówkę, zwłaszcza jeśli zamierzamy nocować
w gospodarstwach agroturystycznych. Za
przelot z Warszawy do Bukaresztu i z powrotem
zapłacimy co najmniej 600 zł. Około 900 zł
kosztuje wynajęcie na tydzień auta wielkości
Skody Citigo. Noclegi znajdziemy w cenie od ok.
100 zł za dobę (taniej jest w gospodarstwach
agroturystycznych).

Przejazd
289-metrowym
linowym drewnianym mostem
nad rzeką
Buzau zostawił
niezapomniane
wrażenie

KRAJ

Rumunia jest mniejsza od Polski,
jej powierzchnia to niecałe
240 tys. km2. Główne drogi mają dobrą
nawierzchnię, boczne – gorszą. Ruch bywa
dość chaotyczny. Typowe rumuńskie danie to
ciorba – gęsta zupa; jest jej wiele rodzajów. Po
skosztowaniu regionalnych nalewek (palinka)
lepiej nie wsiadać za kierownicę – dopuszczalny limit alkoholu we krwi to absolutne 0,0‰.
Nasza trasa liczyła
919 km. Prawie
połowę tego dystansu
przejechaliśmy po
bezdrożach

W górach widuje się ciężarówki z drewnem i – częściej
niż Octavie – stare Dacie
Botoszany

Baia Mare

Jassy
Oradea
Kluż-Napoka
Bacau

Targu Mures

Arad
Timisoara

RUMUNIA
Sybin
Braszów

Dunaj

Tulcza

aj

Pitesti

Braiła

Dun

Buzau
Ploeszti

BUKARESZT

Krajowa

Konstanca
j

na

Du

ze sprzęgłem wielopłytkowym Haldex
starają się, by siła napędowa docierała
do tego koła, które ma najwięcej przyczepności, dlatego ani na moment nie
stajemy w miejscu. Czasami zahaczamy zderzakami i podwoziem o kamienie, ale Octavia wytrzymuje te tortury
bez uszczerbku. Po kilku kilometrach
takiej walki docieramy do celu i sycimy
oczy przepiękną panoramą okolicy.
Błoto na karoserii traktujemy jak medal za męstwo.

www.auto-motor-i-sport.pl 

drugi brzeg rzeki Buzau. Stukot desek
i pojękiwania stalowych lin wywołują
dreszczyk emocji. Potem szutrowymi,
off-roadowymi drogami docieramy do
miasta Buzau. CB-Radio co jakiś czas
informuje o kolejnych utrudnieniach
w ruchu: ciężarówkach z drewnem,
stadach owiec lub furmankach. Kurz
tworzy tak gęstą mgłę, że widoczność
spada do kilkunastu metrów. W ostatniej chwili omijamy pojawiające się
i wielkie jak pięść kamienie. Ale te
sztuczki udają się tylko do czasu. Nagle zapala się kontrolka informująca
o spadku ciśnienia w oponie. Teraz
wiemy, że nie na darmo wieziemy koło
zapasowe na dachu.
W mieście Braila czeka nas przeprawa przez wody Dunaju. Chociaż
jedziemy drogą krajową, mostu
nie ma. Zastępują go promy (bilet
kosztuje ok. 20 zł). Po kolejnych 100
km docieramy do rezerwatu Delty
Dunaju, wpisanego w 1991 r. na Listę

Kolejnym celem jest zamek Bran,
w którym według legend rezydował
hrabia Drakula. Na szczęście nie
zastajemy go w domu. Bezpiecznie,
choć krętymi jak w Alpach drogami,
docieramy do Braszowa, który oczarowuje nas przepiękną, ponad 600-letnią
starówką.
Po przejechaniu 100 km, koło miejscowości Viperesti, opuszczamy asfalt,
żeby 289-metrowym wiszącym drewnianym mostem przeprawić się na

Warsztaty wulkanizacyjne to
w Rumunii chyba najlepszy biznes
światowego dziedzictwa UNESCO.
Rezerwat najlepiej zwiedzać z pokładu statku (najtańsze rejsy kosztują
kilkanaście złotych).
Stąd jest już tylko 200 km do Konstancji, celu naszej wyprawy. Zaniedbane
elewacje budynków, chaotyczna zabudowa, brak chodników, dziurawe drogi,
znikający znienacka asfalt mają nawet
swoisty urok. Cywilizacja w zasadzie
jest, ale nie opuszcza nas wrażenie, że
została gdzieś z tyłu. Chwilo, trwaj! n
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NA PODWÓRKU
BOGA PRĘDKOŚCI
W 2011 r., na 10-lecie Octavii RS, Brytyjczycy przygotowali 560-konną
Skodę, posłali ją do Stanów i wypuścili na wyschniętą sól jeziora Bonneville.
Wyszedł z tego rekord świata. I my tam byliśmy, nawet wepchnęliśmy się
za kierownicę. Oto nasz raport z tamtej imprezy. Tekst Roman Popkiewicz

NAJSZYBSZA SKODA
ŚWIATA

Pomysł stworzenia najszybszej Skody
świata był równie genialny jak prosty.
Potrzeba było tylko trochę samochodowego szaleństwa. By uczcić 10. rocznicę
powstania pierwszego modelu RS,
brytyjski importer Skody wykazał się
wyjątkową fantazją i postanowił podjąć
próbę przekroczenia prędkości 200
mil/h. Czyli w naszej walucie 322 km/h.
Skodą, znaczy.
W ten sposób w 2011 roku srebrno-zielona Octavia RS znalazła się w gronie
566 pojazdów zgłoszonych do Tygodnia
Prędkości w Bonneville. Samochody
seryjne, lekko zmodyfikowane, bardziej
zmodyfikowane, kompletnie zmodyfikowane, konstrukcje specjalne, silniki
wolnossące i doładowane, elektryczne,
zasilane paliwem wzbogaconym lub

www.auto-motor-i-sport.pl 

standardowym, osobne klasy dla pick-upów i pojazdów historycznych. Kategorii jest kilkadziesiąt, każda ma swoje
rekordy, swoich bohaterów i swoją historię. Octavia RS z numerem bocznym
461 wylądowała w klasie G/PS, czyli aut
seryjnych z doładowanym silnikiem
o pojemności do 2,0 l.
Prędkość maksymalna zależy od siły
mięśni oraz przepływu powietrza. Stąd
przy silniku 2.0 TSI miejsce seryjnej
turbosprężarki zajęła turbina Garretta
z wlotem powietrza o dwa razy większej średnicy, pojawiły się trzykrotnie
bardziej wydajne od seryjnych pompy
paliwa oraz specjalne oprogramowanie
sterujące. W rezultacie moc silnika
Octavii RS wzrosła do 560 KM, rozwijanych przy 7500 obr/min. Do kompletu
silnik dostał skrzynię biegów z Octavii
GreenLine, bo ma ona dłuższe przełożenia wyższych biegów, między kołami
zaś znalazł się mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu. Zawieszenie
Skody zostało obniżone aż o 80 mm,
przedni zderzak przeszczepiono również
z wersji GreenLine, na koła założono
pełne kołpaki, a same koła zostały „cofnięte” do wnętrza nadkoli – wszystko dla
poprawienia właściwości aerodynamicznych. Wreszcie, szczeliny między zderzakiem a reflektorami zaklejono taśmami.
Hamulce zostały tylko przy tylnych kołach, bo przy przednich są niepotrzebne.
Z dużych prędkości i tak hamuje tylko
spadochron (podłączony do dźwigni
hamulca ręcznego), identyczny jak te

ZDJĘCIA JULIUSZ SZALEK

P

rzez kilka miesięcy wiatr przegania tędy wodę. Nie ma jej dużo,
zaledwie kilkanaście–kilkadziesiąt centymetrów nad białym dnem.
Kiedy wiosną wyschnie, zostanie tylko
„jezdnia” z soli – śnieżnobiała, równa jak
stół i twarda jak kamień.
Jezioro Bonneville jest wykorzystywane
do bicia rekordów prędkości od 1912
roku. Położone w stanie Utah, tuż przy
granicy z Nevadą, co roku w sierpniu
staje się areną Tygodnia Prędkości, kiedy
na pięciomilowych prostych kilkaset
pojazdów próbuje pojechać szybciej niż
komukolwiek to się do tej pory udało.
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Nowe miejsca to nowe znajomości. „Nasza” Octavia RS
przedstawia swojego najnowszego kumpla

ANATOMIA PRĘDKOŚCI
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Prędkość Typowy zapis prędkości przejazdu 5-milowej
prostej. 300 km/h (186 mil/h) zostało przekroczone jeszcze
przed drugą milą, później kierowca jest w samym środku
niesamowitej walki koni mechanicznych z siłą oporu powietrza. Nasza maksymalna chwilowa prędkość wyniosła
216,3 mil/h, czyli 348,1 km/h (zaznaczona białą kropką).
Natomiast oficjalny wynik wynosi 215,584 mil/h (346,948
km/h) – jest to średnia prędkość na odcinku mili.
%
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Otwarcie przepustnicy Ze względu na ogromną moc
silnika, na 1. i 2. biegu używa się najwyżej 60–80 proc.
gazu. Dopiero na trójce można go wcisnąć do podłogi (biała kropka), ale i tak tylko na krótko, bo opony szybko tracą
przyczepność. Na 4. biegu czas pełnego otwarcia przepustnicy jest wyraźnie dłuższy, chociaż przy wyższych obrotach
koła wciąż wpadają w poślizg. Dopiero piątka i szóstka
pozwalają na jazdę z prawą nogą wbitą w podłogę.
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wykorzystywane przez dragstery w wyścigach równoległych. Również prosto
z dragsterów pochodzą opony Goodyear
Land Speed Record z indeksem prędkości do 560 km/h.
W kabinie są tylko deska rozdzielcza,
wyświetlacz kontrolny oraz stalowy fotel
– kolejna rzecz prosto z dragsterów. Kierownica ma sporą średnicę, co pozwala
na bardziej precyzyjne prowadzenie auta
przy wysokich prędkościach. Niesamowicie masywna i ciężka, jak na standardy
znane z europejskich wyścigów i rajdów,
okazała się klatka bezpieczeństwa. Pomimo wyrzucenia z kabiny i bagażnika
wszystkiego, co zbędne Octavia w specyfikacji Bonneville waży około 2 ton – jest
więc znacznie cięższa od wersji seryjnej.
I tak właśnie ma być – masa auta nie
ma wpływu na prędkość maksymalną,
natomiast wąskie opony są porządnie
dociążone.

NA PIĘCIU MILACH
PROSTEJ

Jest piekielnie gorąco, a biel soli wypala
oczy. Już 10–15 minut przed startem
trzeba siedzieć w aucie w pełnej zbroi.
Widzisz, jak inni startują do swoich
prób. Silniki mają ogromne nadwyżki
mocy, do tego sól jest mniej przyczepna
niż asfalt, więc każdy rusza powoli, stopniowo odkręcając gaz, aż auto ni stąd, ni
zowąd zamienia się w znikający punkt.
Oglądany w pełnym pędzie pojazd nawet
z daleka robi niesamowite wrażenie. Ryk
silnika jest potężny, prędkość trudna do
oszacowania na oko. 200 mil/h? 250?
300? A może 400?

Nasza kolej. Teraz Polska. „Do zobaczenia po drugiej stronie” – główny
mechanik Ricky Elder wstawia głowę do
samochodu. Ruszasz spokojnie, na tyle,
na ile pozwala przyczepność soli. Bardzo
świadomie, wręcz powoli, zmieniasz
biegi. Sprzęgło, dźwignia, sprzęgło, gaz.
Sterowanie silnikiem i turbosprężarką
jest zestrojone na maksymalną moc,
co oznacza, że do 5000 obr/min silnik
pracuje jak jednostka wolnossąca. Czyli
ledwo jedzie. Za to przekraczając tę granicę, auto dostaje nieprawdopodobnego
kopa, na niskich biegach – po sekundzie,
najwyżej dwóch – silnik zaczyna obijać
się o ogranicznik obrotów. Dwójkę i trójkę wrzucasz wcześnie, czwórkę trzymasz
dłużej, a kiedy turbina wkracza do akcji
i przednie koła zaczynają się ślizgać,
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Pod spodem nie ma nic gorącego, one
się tak smażą na samym słońcu. Serio!

Wrzucasz szóstkę i czekasz...
Jest już ponad 300 km/h.
Ale ile ponad? Bogowie
prędkości, bądźcie teraz
łaskawi...

lekko odejmujesz gazu, żeby pozwolić
oponom złapać przyczepność. Teraz
stopniowo coraz więcej gazu. Sprzęgło
– dźwignia – sprzęgło – gaz. Przy zbyt
szybkich zmianach biegów łatwo o błąd,
znacznie ważniejsze są płynność i odpowiedni rytm. Pięć mil to sporo miejsca,
ważne, żeby rozpędzać się w dobrym
tempie. Tuż zanim zabłysną lampki ogranicznika, wrzucasz piątkę, wciskasz gaz
do podłogi i czekasz. W kabinie robi się

www.auto-motor-i-sport.pl 

na poważnie głośno. Kiedy pojawia się
turbokop, koła nie tracą już przyczepności i moc silnika można wykorzystać na
maksimum. Kluczowa będzie zmiana na
szóstkę – musi być wykonana bez straty
prędkości. W chwili kiedy mijasz marker drugiej mili, jedziesz już ponad 300
km/h. Bogowie prędkości, bądźcie teraz
łaskawi. Nie wiem, czy w tym hałasie
mnie usłyszeli. Rozstawione co ćwierć
mili markery śmigają po bokach, szeroka

na 33 metry prosta nagle robi się wąska,
auto sprawia wrażenie coraz lżejszego
i zaczyna myszkować. Przód nigdy nie
celuje idealnie prosto, tylko przesuwa
się jak celownik. Trzeba utrzymać go
na kursie jak najmniejszymi ruchami
kierownicy, nie tyle reagując na to, co się
dzieje, ile raczej uprzedzając reakcje auta.
Niby jedziesz po prostej, ale non stop
kierujesz – jedno-, dwu-, trzymilimetrowymi ruchami kierownicy. Mały błąd
oznacza w najlepszym razie tylko serię
piruetów, w gorszym – dachowanie przez
pół kilometra. Octavia „Bonneville” nie
jest tak stabilna jak seryjny egzemplarz,
bo geometria zawieszenia została ustawiona na jazdę po prostej. Kolejna mila
za plecami. Jest już diabelsko szybko, ale
nie ma jak spojrzeć na prędkościomierz,
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Niektóre hot rody wyglądają
jakby na świat przyszły
razem z tym jeziorem. Czyli
jakieś 32 tysiące lat temu

ZE ŚWIATA
DRAGSTERÓW
DO SKODY OCTAVII
Stalowy fotel – bez żadnych obić – pochodzi
prosto z dragsterów znanych z wyścigów
równoległych. Trzyma ciało na sztywno,
natomiast głowę – tylko z minimalnym
luzem. Na chłodzenie silnika każdy sposób
jest dobry, kiedy największym wrogiem jest
temperatura. Opony Goodyear Land Speed
Record również pochodzą z dragsterów
i mają indeks prędkości do 560 km/h. Są
bardzo wąskie i wymagają dobrego dociśnięcia do podłoża.
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Potężna klatka
bezpieczeństwa
sprawia, że Octavia
w specyfikacji
Bonneville waży
dwie tony

zresztą dzieje się tyle, że nie ma kiedy.
Prawa stopa trzyma podłogę. Auto robi
się jeszcze lżejsze, czuć podmuchy wiatru, celownik raz w prawo, raz w lewo.
Jeszcze półtorej mili. Przy tej prędkości w każdej sekundzie pokonujesz 95
metrów, za dwadzieścia kilka sekund
będzie po wszystkim. Mila numer cztery
i za chwilę marker numer 5. Dźwignia
ręcznego w górę i w lusterku wstecznym
rozkwita spadochron. Szarpnięcie jest
zaskakująco mocne, auto zwalnia, hałas
ustępuje. Zjeżdżasz z toru na trasę serwisową i masz kilka minut, zanim ekipa
dotrze po Ciebie. Wysiadasz, cisza jest
idealna.

REKORD W KIESZENI

Po pokonaniu
pięciu mil za
samochodem
rozkwita spadochron. Oficjalny wydruk
potwierdza, że
nasza prędkość
wyniosła
215,584 mil/h

www.auto-motor-i-sport.pl 

Wiesz tylko tyle, że było cholernie
szybko. Ale ile? W końcu przyjeżdżają
mechanicy. „215!” – wrzeszczy Ricky.
Dokładnie 215,584 mil/h, czyli 346,9
km/h. To dobrze wróży kolejnej próbie,
kiedy do „swojego” samochodu wróci
Richard Meaden z brytyjskiego magazynu „Evo”. Nasza przejażdżka była
gościnna, mieliśmy odcięcie zapłonu
ustawione na 6500 obr/min, zamiast na
7500 obr/min.
Na koniec, kiedy silnik został z powrotem ustawiony na maksimum, Richard
osiągnął prędkość 227 mil/h (365,3
km/h), pobijając rekord w klasie G/
PS. Do tego miał silny boczny wiatr –
mogę sobie tylko wyobrazić, co działo
się podczas jego przejazdu. Niby dla
zabawy pojechali przekroczyć 200 mil/h,
a wrócili z fantastycznym rekordem
w klasie. A rekordy są ponoć po to, żeby
je pobijać.
PS Ustanowiony w 2011 roku rekord
świata w klasie G/PS do dziś należy do
n
Skody Octavii RS.
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SKODA W LICZBACH

PROSTA MATEMATYKA

Niektóre informacje łatwiej przedstawić za pomocą liczb niż słowami, np. te, które dotyczą wysokości
produkcji. Poniżej kilka ważnych liczbowych faktów związanych ze Skodą.

1

milion samochodów wyprodukowała Skoda od stycznia
do końca października
2017 roku

5

gwiazdek, czyli maksymalną
ocenę w crash testach Euro NCAP,
dostały wszystkie modele Skody

6,7%
O tyle wzrosła światowa
sprzedaż Skody w 2016 r.
względem
wyniku z 2015 roku

10

milionów skrzyń biegów
(nie tylko do Skód) powstało
już w Mladej Boleslav

4x4

Octavia (4x4, Scout, RS),
Superb (L&K, Sportline, 4x4),
Karoq i Kodiaq – te modele
mogą mieć napęd 4x4
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2025

1,6

w tym roku Czesi chcą mieć
w gamie pięć modeli z napędem elektrycznym oraz
hybrydy plug-in

mld złotych zainwestowała
Skoda w swój rozwój
w ciągu 2016 roku

WYDANIE SPECJALNE 2018

SKODA

EMOCJE ONLINE
www.auto-motor-i-sport.pl

Dołącz do nas!

facebook.com/automotorisport

twitter.com/amisonline

