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PORÓWNANIE 7 siedmioosobowych SUV-ów klasy średniej

Mitsubishi Outlander
Skoda Kodiaq
Peugeot 5008
Kia Sorento

Nissan X-Trail

Volkswagen Tiguan Allspace

ME

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe
doczekał się już
czwartej odsłony.
Nowy model wyróżnia się na tle rywali
wyrazistym designem. Sprawdźmy,
czym jeszcze.
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MEGATEST

Siedem życzeń

Przestronność, funkcjonalność, osiągi, oszczędność, komfort, dzielność poza
asfaltem i bezpieczeństwo – te auta mają wszystko, czego potrzeba licznej rodzinie.

C

hoć moda na samochody
uterenowione trwa od lat
i ulegli jej już prawie wszyscy producenci, zalewając rynek setkami różnych SUV-ów
i crossoverów, to 7-osobowe modele pozostały niszą. Dopiero
w ostatnich latach do tej grupy
dołączyły Peugeot 5008, Skoda
Kodiaq i VW Tiguan Allspace. A mimo to – nie licząc największych modeli, jak Audi Q7
i Mercedes GLS – do policzenia
SUV-ów z trzema rzędami sie-

dzeń wciąż wystarczą palce obu
rąk. Większość z nich zgromadziliśmy w tym porównaniu.
Choć diesle tracą na popularności, dotyczy to głównie niedużych aut. W modelach wyższych klas i SUV-ach wciąż
wyraźnie dominują jednostki
wysokoprężne. Dlatego do testu wybraliśmy samochody
z mocnymi silnikami Diesla
(150-190 KM). Wszystkie mają
automaty, napęd 4x4 (poza Peugeotem) i topowe wyposażenie.

GATEST

7 SUV-ów klasy średniej
Wersje 7-osobowe
KM
Turbodiesle o mocy 150-190
Wersje silnikowe

Pretekstem do przeprowadzenia tego testu było pojawienie się nowej odsłony Hyundaia
Santa Fe. Koreański producent
(wraz z siostrzaną Kią) z generacji na generację wykonuje
bardzo duży postęp – oczekiwania wobec nowej edycji flagowego Santa Fe były więc niemałe.
Sprawdźmy, czy je spełnił.

Hyundai Santa Fe
Nowe Santa Fe robi jeszcze lepsze wrażenie niż poprzednik. Jest o 7 cm dłuższe
i ma o 6,5 cm dalej rozsunięte osie, ale przy pierwszym zetknięciu zauważa się przede
wszystkim zdecydowany design.
Nowy model otrzymał nieco większe wnętrze. Z przodu
jest ono najszersze w stawce
(ex aequo z Kią), dzięki czemu
kierowca może się poczuć jak
w aucie wyższej klasy – zwłaszcza że siedzi na wybornym fotelu, a fragmenty kokpitu pokrywa skóra. Osoby w 2. rzędzie
docenią wygodną kanapę, płaską podłogę i bardzo przyzwo-

itą przestrzeń. Ale główny atut
Hyundaia jest za kanapą – jadący na dwóch dodatkowych
siedzeniach właśnie w Santa
Fe znajdą najlepsze warunki. To, że mają sporo miejsca
na nogi nie jest najważniejsze
– zawsze można poprosić siedzących w 2. rzędzie o przesunięcie się do przodu. Bardziej
liczą się szerokość i wysokość
tylnej części wnętrza (w końcu
ze ścianami i sufitem nie da się
dogadać) – a tu Hyundai wypada najlepiej w teście i najswobodniej mieści nawet rosłe
osoby. Choć na nisko umieszczonym siedzisku muszą one
jechać z kolanami pod brodą.
Układ jezdny nieźle dopasowano do komfortowego charakteru rewelacyjne wygłuszonego
wnętrza. Może nie jest miękki (w końcu musi utrzymać
w ryzach spore, ważące prawie 2 tony auto – i przyzwoicie sobie z tym radzi), ale bardzo sprawnie niweluje wstrząsy
i nie dudni nawet po wpadnięciu kołem w dziurę.

Hyundai Santa Fe

Kia Sorento

Mitsubishi Outlander

Silnik: turbodiesel, R4, 1995 cm3
Moc maksymalna: 184 KM

Silnik: turbodiesel, R4, 1995 cm3
Moc maksymalna: 184 KM

Silnik: turbodiesel, R4, 2268 cm3
Moc maksymalna: 150 KM

Nissan X-Trail

Peugeot 5008

Skoda Kodiaq

Volkswagen Tiguan Allspace

Silnik: turbodiesel, R4, 1995 cm3
Moc maksymalna: 177 KM

Silnik: turbodiesel, R4, 1997 cm3
Moc maksymalna: 177 KM

Silnik: turbodiesel, R4, 1968 cm3
Moc maksymalna: 190 KM

Silnik: turbodiesel, R4, 1968 cm3
Moc maksymalna: 190 KM

Do testu zgromadziliśmy modele z chętnie wybieranymi w SUV-ach klasy średniej silnikami Diesla. Rozwijają moc
od 150 do 190 KM i każdy współpracuje z automatyczną skrzynią (w Nissanie
– bezstopniową, w Skodzie i Volkswagenie – dwusprzęgłową). Wszystkie auta
poza Peugeotem mają napęd 4x4.

185-konny diesel dobrze dogaduje się z 8-biegowym automatem. Dopóki nie oczekuje się
od nich sportowych doznań, robią korzystne wrażenie. Silnik
„lubi” każde obroty, a skrzynia pracuje miękko i prawidłowo dobiera biegi. Nie pozwala jednak na dynamiczny start
– podczas naszych pomiarów
Hyundai rozpędzał się od
0 do 100 km/h w 11,8 s. Pewnym wytłumaczeniem może
być znikomy przebieg testowanego auta (wyposażonej w ten
sam silnik i ważącej niemal tyle
samo Kii wystarcza 10 s).
Trudno za to mieć zastrzeżenia do spalania na poziomie 7,3 l
na 100 km – mniej zużywa tylko
lżejszy o ponad 300 kg Peugeot.
Z ceną blisko 200 tys. zł bogato wyposażone Santa Fe to
najdroższa propozycja w teście.
Ale jest warte tej ceny, zwłaszcza że jako jedyne ma 5-letnią
gwarancję bez limitu km.

Kia Sorento
Trzecia odsłona Sorento jest
na rynku od 2015 r., ale już doczekała się delikatnego liftingu. Z zewnątrz nieco zmieniły się zderzaki, grill i światła,
a w środku pojawiły się nowe
kierownica, dźwignia automatu, nawigacja i panel klimatyzacji (teraz z wyświetlaczem).
Sorento ma równie familijny
charakter co Santa Fe. W komfortowym i wyjątkowo szerokim wnętrzu wygodnie usiądzie nawet 7 dorosłych osób. Te
w ostatnim rzędzie tylko tutaj
mają tak dużo miejsca na nogi
– między „plecami” maksymalnie cofniętej kanapy a oparciem
trzeciego rzędu jest aż 65 cm
(u rywali: 49-59 cm). Jadący całkiem z tyłu docenią też osobne
nawiewy dla 3. rzędu siedzeń
(z regulacją siły dmuchawy).
Poza Kią takie udogodnienie
znajdą tylko w Hyundaiu.
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Sorento nieco bardziej niż
Santa Fe wychyla się w zakrętach, ale pokonuje je niemal równie pewnie, stabilnie
i bezpiecznie. Miłośnicy wrażeń za kierownicą nie mają tu
czego szukać. Za to poszukujący komfortu powinni skierować
swoje kroki właśnie do salonu
Kii – żaden z sześciu rywali nie
tłumi wstrząsów równie kulturalnie co Sorento.
Przy okazji liftingu 185-konny diesel otrzymał automat
o ośmiu przełożeniach (w miejsce 6-biegowego) – pozwoliło
to obniżyć nie tylko hałas w kabinie, ale także zużycie paliwa, zwłaszcza w trasie (5,8 l
na 100 km; średnio 7,5 l). Osiągi pozostały przyzwoite.
Kię wyposażono jeszcze lepiej niż Santa Fe (oba auta seryjnie mają m.in. ekran head-up
czy podgrzewane i elektrycznie
sterowane fotele, ale tylko w Sorento nie trzeba dopłacać za ich
wentylację), a mimo to jest o ponad 10 tys. zł tańsza. Przy cenie na poziomie 190 tys. zł nie
można jej jednak nazwać tanią. Warto docenić aż 7 lat gwarancji (niestety ograniczonej
do 150 tys. km).

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 185 8AT 4WD Platinum

Ekran head-up można edytować.
Świetnie, że ostrzeżenia asystenta martwego pola są nie tylko na lusterkach, ale też tutaj.

Jeden z licznych systemów
bezpieczeństwa „przypomina”
o dzieciach na kanapie.

Kokpit robi bardzo dobre wrażenie. Jest świetnie wykończony
(częściowo pokryto go skórą), ergonomiczny i przyjazny w obsłudze. Kolor zegarów zmienia się wraz z wyborem trybu jazdy.

Mitsubishi Outlander

Duże i bardzo wygodne fotele z regulacją długości
siedziska i dwuosiowo ustawianymi zagłówkami.

Przełączniki
w oparciu pozwalają osobie na kanapie przesunąć
prawy fotel.

Jadący z tyłu mają do
dyspozycji półkę oraz
gniazdka: dwa USB i jedno 230 V (opcjonalne).

Żeby mieć
rolety w tylnej parze
drzwi, trzeba dokupić
pakiet za...
15 000 zł.

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi 185 8AT 4WD
Poj. zbiornika paliwa: 71 l
Teoretyczny zasięg: 1140 km

NIE TESTOWANO

Szerokość: 189 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 150/144/135 cm

Osoby w 2. rzędzie docenią sporą przestrzeń, szeroko otwierane
drzwi, duży zakres regulacji kanapy oraz zupełnie płaską podłogę.
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długość: 477/rozstaw osi: 277
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Poj. bagażnika z 7/5/2 os.: b.d./547/1625 l
Ładowność: 649 kg

62

* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna

Przy dźwigni automatu – panel
z włącznikami m.in. systemu
Jedynie Hyundai i Kia oferują wentylację foteli, kamer czy asystenta zjazdu.
ale w Santa Fe trzeba za nią dopłacić (niestety
występuje tylko w drogim pakiecie).

Outlander w obecnej, 3. odsłonie zadebiutował w 2012 r.,
ale lifting sprzed 3 lat wyraźnie
odświeżył jego wygląd. Wiek
Mitsubishi widać jednak w kabinie, gdzie dźwignia automatu nie porusza się w linii prostej, wskazania komputera pokładowego zmienia się przyciskiem przy zegarach, a żeby
złożyć oparcie kanapy, trzeba
najpierw unieść jej siedzisko.
Nie ma też co liczyć na takie
współczesne „wynalazki” jak
progi zasłonięte drzwiami czy
ładowarka indukcyjna. Ale
z drugiej strony – wnętrze jest
łatwe w obsłudze, a seryjne
wyposażenie okazuje się przyzwoite. Dopłaty nie wymagają
np. aktywny tempomat, ogrzewanie przedniej szyby i okno
dachowe.
Niestety przez to ostatnie jadący z przodu Mitsubishi mają
najmniej miejsca na głowy,
więc wysokim kierowcom nie
będzie tu wygodnie, tym bardziej że nie odsuną fotela zbyt
daleko do tyłu (równie mały zakres regulacji ma tylko Nissan).
Za to w drugim rzędzie to Outlander oferuje największą przestrzeń przed kolanami i nad
głową. Trzeci jest z kolei jedynie

MEGATEST
Kia Sorento 2.0 CRDi 8AT AWD GT-Line

Obszerne fotele zapewniają
bardzo wygodną podróż.
Tylko Kia, Mitsubishi i Nissan se- W obu koreańskich SUV-ach „zaryjnie mają zestaw kamer 360º. pas” podwieszono pod autem.

Zmiana kilku elementów (m.in. kierownicy czy panelu klimatyzacji) nieco odświeżyła kokpit Kii. Świetna jakość, łatwa obsługa.

KIA SORENTO 2.0 CRDi 185 8AT AWD

Nowy elektroniczny prędkościomierz Sorento okazuje się
bardzo czytelny.

Ładowarka bezprzewodowa do
telefonów nie wymaga dopłaty
jedynie tu i w Hyundaiu.

Pasażerowie kanapy mają najmniej miejsca na nogi (ale do
najlepszego brakuje tylko 3 cm).
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Poj. bagażnika z 7/5/2 os.: 142/605/1662 l
Ładowność: 715 kg
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Szerokość: 189 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 150/147/133 cm

01

Poj. zbiornika paliwa: 71 l
Teoretyczny zasięg: 1140 km

41

46

długość: 480/rozstaw osi: 278

Mało miejsca na głowę (z powodu okna dachowego) i na nogi.
Jedynie Mitsubishi seryjnie ofe- Tylko tu przed złożeniem oparruje ogrzewanie przedniej szyby. cia trzeba podnieść siedzisko.

Kokpit Outlandera jest łatwy w obsłudze, ale po przesiadce np.
z Hyundaia kierowca czuje się, jakby cofnął się w czasie o dekadę.

MITSUBISHI OUTLANDER 2.2 AT 4WD
Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 1030 km

Szerokość: 181 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 145/142/130 cm

Prawym z trzech schowanych za Tylko w Outlanderze pasażerokierownicą przycisków obsługu- wie 2. rzędu nie mają do dyspozycji „własnych” nawiewów.
je się komputer pokładowy.

Dużo miejsca, ale dostęp utrudnia najmniejszy otwór drzwiowy
(74 cm w najszerszym miejscu).
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Poj. bagażnika z 7/5/2 os.: 145/490/1625 l
Ładowność: 650 kg

* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna

Mitsubishi Outlander 2.2 AT 4WD Instyle SDA

38

długość: 470/rozstaw osi: 267
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Nissan X-Trail 2.0 dCi Xtronic 4x4 Tekna

Mało miejsca na nogi i na szerokość, słabe podparcie boczne.
Jedyne w tym porównaniu
chłodzone miejsca na napoje.

Kokpit niemal identyczny jak w Qashqaiu, kierownica z wyjątkowo
małą obudową airbagu. Najłatwiejsza obsługa w stawce.

Tylko szyba kierowcy ma funkcję „auto” (jak w Mitsubishi).

NISSAN X-TRAIL 2.0 dCi XTRONIC 4x4
Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 1000 km

Szerokość: 182 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 144/143/126 cm
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Tylko Nissan i Peugeot seryjnie
oferują podstawowy pakiet
systemów wspomagających.

Ogrzewanie kanapy włącza się Przez obudowę szklanego dachu
przełącznikiem zamontowanym jest tu najmniej miejsca na głomiędzy przednimi siedzeniami. wy. Szeroko otwierane drzwi.
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Poj. bagażnika z 7/5/2 os.: 135/445/1877 l
Ładowność: 565 kg
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długość: 469/rozstaw osi: 271

Fotele świetnie wyglądają, są
wygodne i dobrze trzymają.
Trzy osobno ustawiane fotele
w 2. rzędzie – lepiej się nie da.

Efektowny kokpit, w którym wskaźniki obserwuje się ponad małą
kierownicą. Porządne tworzywa wykończeniowe, niezły montaż.

Szkoda, że „koło” kierownicy
nie ma okrągłego kształtu.

PEUGEOT 5008 2.0 BlueHDi 180 EAT8
Poj. zbiornika paliwa: 56 l
Teoretyczny zasięg: 1140 km

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 146/143/117 cm

Ekran zegarów Peugeota jest
duży i oferuje bogate możliwości personalizacji.
20 Motor 32-33/2018

Pod stopami pasażerów drugiego rzędu siedzeń ukryto dwa
całkiem pojemne schowki.

Szeroki otwór drzwiowy i sporo
miejsca na kolana, ale mało
na stopy. Krótkie siedzisko.
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Poj. bagażnika z 7/5/2 os.: 166/780/1940 l
Ładowność: 657 kg

* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna

Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 180 EAT8 GT

MEGATEST
awaryjny. Oparcie niewiele
dłuższe od siedziska i skromna przestrzeń na nogi sprawiają, że na niewygody nie będą
tu narzekać tylko nastolatki.
490-litrowy bagażnik w aucie
tej wielkości nie imponuje, podobnie jak dwudzielne oparcie
kanapy (tu i w Santa Fe dzieli
się ona w proporcji 60:40, u rywali – 40:20:40).
Tylko Mitsubishi ma silnik
o pojemności nie 2,0, lecz 2,3 l,
a mimo to jego moc i moment
obrotowy są najmniejsze w teście: 150 KM i 360 Nm (rywale mają od 177 do 190 KM
i 380-402 Nm). Na koła przenosi je automatyczna skrzynia
o sześciu przełożeniach, która co prawda nie spieszy się
ze zmianami biegów, ale za to
pracuje bardzo płynnie. Outlander ma niezłe osiągi, ale
zużywa sporo oleju napędowego, zwłaszcza w trasie (7,9 l
na 100 km; średnio 8,8 l).
Porównywalna z Kią cena
(ok. 190 tys. zł) nie wydaje się
w tym przypadku uzasadniona.

Nissan X-Trail
Trzecia generacja X-Traila z 2013 r. (lifting rok temu)
bardzo przypomina mniejszego Qashqaia – nie tylko z zewnątrz. Kokpit też ma prawie
taki sam (okazuje się zdecydowanie najłatwiejszy w obsłudze ze wszystkich aut w teście). Oczywiście X-Trail oferuje większe wnętrze niż
Qashqai, ale na tle pozostałej
testowanej szóstki pod tym
względem zupełnie nie błyszczy – ma najmniejszą kabinę
w stawce. Częściowo „zawdzięcza” to oknu dachowemu. Seryjnie oferują je tylko Outlander i X-Trail, ale tu szyba jest
o wiele większa, przez co jej

obudowa zabiera miejsce nad
głową nie tylko w pierwszym,
ale i w drugim rzędzie siedzeń.
Naprawdę słabo wypadają jednak trzeci rząd (z najniższym
oparciem w teście i najmniejszą
przestrzenią na nogi) i bagażnik (tylko 445 l). Japoński SUV
ma też najmniejszą ładowność
z całej siódemki – 565 kg.
Nissan, podobnie jak Mitsubishi, nie zachęca do dynamicznej jazdy (wyraźne przechyły nadwozia, ograniczona
stabilność przy gwałtownych
manewrach, „nadgorliwe” ESP,
niezbyt bezpośredni układ kierowniczy), ale – co zaskakujące – wcale nie rekompensuje
tego wysokim komfortem. Zawieszenie dobrze tłumi tylko
nieduże nierówności, a na tych
większych hałasuje.
Bezstopniowa przekładnia
po mocnym dodaniu gazu symuluje zmiany biegów, ale zazwyczaj irytuje „trzymaniem”
silnika na stałych obrotach.
Silnikowi brakuje „pary” przy
niskich prędkościach obrotowych i mimo większej o 27 KM
mocy zapewnia on cięższemu
o 65 kg od Outlandera Nissanowi tylko nieco lepsze osiągi (od
0 do 100 km/h w 10,2 s wobec
10,4 s). Spalanie okazuje się niemal równie duże: 8,5 l/100 km.
Cena na poziomie 174 tys. zł
jest całkiem rozsądna, zwłaszcza że Nissan nie poskąpił topowej wersji X-Traila wyposażenia seryjnego.

Przestrzeń bagażowa

45 cm
105 cm

HYUNDAI – szeroki otwór, bezdotykowo otwierana pokrywa (seryjna tu, w X-Trailu i Tiguanie).
PODSTAWOWA
POJ. BAGAŻNIKA

605 l

490 l

43 cm

46 cm

100 cm

105 cm
97 cm

202 cm

114 cm

KIA może się pochwalić najszerszym otworem
po podniesieniu pokrywy bagażnika (119 cm).

MITSUBISHI ma najwęższy, ale i najwyższy
otwór załadunkowy (odpowiednio 104 i 81 cm).
PODSTAWOWA
POJ. BAGAŻNIKA

445 l

780 l

46 cm

53 cm
110 cm

91 cm

114 cm
179 cm

99 cm

PODSTAWOWA
POJ. BAGAŻNIKA

PODSTAWOWA
POJ. BAGAŻNIKA

660 l

700 l

44 cm
100 cm

106 cm

104 cm

190 cm

SKODA ma najniższy otwór klapy (71 cm). Pasy
VOLKSWAGEN – tu próg jest aż 77 cm nad zietrzeciego rzędu są chowane (w tylnych słupkach). mią. Otwór tylko o 1 cm wyższy niż w Skodzie.

Škoda kodiaq Scout 2.0 tdi 190 km 4x4 dSG
Škoda kREdYt NiSkicH Rat

163 350 zł
10%

163 350 zł

Okres finansowania

48 mies.

Roczny przebieg

20 tys. km

20 tys. km

Zakończenie umowy

Zwrot auta lub wykup

Zwrot auta; spłata kwoty kredytu
jednorazowo lub w ratach

1633 zł

100 cm
195 cm

Cena samochodu brutto

Miesięczna
rata netto

185 cm

NISSAN – tu i w Mitsubishi pokrywa podnosi się PEUGEOT ma najbardziej foremny bagażnik
na wysokość 180 cm (łatwo uderzyć w nią głową). i najniższy próg załadunku (67 cm nad ziemią).

46 cm

Škoda LEaSiNG NiSkicH Rat

186 cm

PODSTAWOWA
POJ. BAGAŻNIKA

Peugeot 5008
Zaprezentowane w ubiegłym
roku 5008 (następca minivana o tej samej nazwie) to najciekawsze auto w teście – dotyczy to zwłaszcza nietypowego kokpitu. Ale wnętrze 5008
to nie tylko „bajery”. Uwagę

200 cm

110 cm

PODSTAWOWA
POJ. BAGAŻNIKA

Opłata wstępna/Wkład własny

25%
48 mies.

Miesięczna
rata brutto

1633 zł
RRSO

7,34%

Ubezpieczenie komunikacyjne na 1 rok wliczone w raty kredytu
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.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

547 l

Dokładnie zmierzyliśmy rozmiary przestrzeni bagażowych
testowanych SUV-ów. Dla każdego z bagażników podajemy
cztery podstawowe wymiary: wysokość (od podłogi do rolety), szerokość minimalną (mierzona między nadkolami,
przy podłodze), głębokość za kanapą (odległość między
tyłem oparcia drugiego rzędu a tylną pokrywą, mierzona
na poziomie podłogi) oraz głębokość maksymalną, czyli po złożeniu siedzeń drugiego i trzeciego rzędu (mierzona pomiędzy „plecami” fotela kierowcy odsuniętego 1 m
od pedałów a pokrywą bagażnika).

ATRAKCYJNA OFERTA FINANSOWANIA ŠKODY
oFERta

PODSTAWOWA
POJ. BAGAŻNIKA

wwwWięcEj N
.sko a:
dafs
.pl
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PORÓWNANIE 7 siedmioosobowych SUV-ów klasy średniej

Świetne fotele, bardzo dużo
miejsca na nogi i nad głowami.
Uporządkowany, ergonomiczny i łatwy w obsłudze kokpit Skody.
Niezłe wykończenie, mnóstwo przydatnych półek i schowków.

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 190 4x4 DSG
Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 1050 km

98

03

48

Podparcie głowy dla śpiących
w 2. rzędzie kosztuje 900 zł
(pakiet z roletami okiennymi).

90 cm

Pasażerowie drugiego rzędu
docenią zupełnie niezłą przestrzeń i szerokie drzwi.

64

167

52

34

44

84 cm

84 cm

135 cm

130 cm

133 cm
100 cm

105 cm

51 cm

65 cm

HYUNDAI ma dużo miejsca, spore siedze- KIA Podobnie jak w Hyundaiu – jadący
nia, uchwyty na napoje i osobne nawie- w 3. rzędzie mają dobre warunki. Zawy, ale siedzisko jest tu dość nisko.
główki zasłaniają widok w lusterku.

ale mogą mieć problem z wciśnięciem butów pod maksymalnie obniżone przednie fotele,
a jeśli mają długie nogi, ich kolana natrafią na rozbudowane
rozkładane stoliki. W trzecim
rzędzie jest mnóstwo miejsca
na głowy i mało na nogi. Plus
za sporą odległość między
siedziskiem i podłogą, minus
za płaskie boczne burty. Kabiny rywali rozszerzają się nad
nadkolami, a ta nie, przez co
trudniej zmieścić ramiona.
Peugeot ma największy – najwyższy i najszerszy – bagażnik
w teście (780-1940 l) oraz duży
i foremny otwór załadunkowy.

53sss
54
74*

długość: 470/rozstaw osi: 279

105 cm
59 cm

86

96-1
85-108

Wszystkie testowane SUV-y mieszczą po 7 osób,
ale tylko Kia, Mitsubishi i Peugeot seryjnie mają
trzeci rząd siedzeń. U Volkswagena trzeba za niego dopłacić 1940 zł, u Nissana i Skody po 4 tys. zł,
a u Hyundaia – 5000 zł. Tylko w koreańskich
SUV-ach siedzenia te nadają się do dalszych
podróży. W 5008 i Kodiaqu dorosła osoba wytrzyma tam krótką wycieczkę – jeśli przesunie
się środkowy rząd nieco w przód. W Mitsubishi,
Nissanie i VW to czysto awaryjne rozwiązanie.

22 Motor 32-33/2018

Szerokość: 188 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 147/144/121 cm

Poj. bagażnika z 7/5/2 os.: 270/660/2005 l
Ładowność: 790 kg

Na chwilkę
czy na poważnie?

zwraca niezłe wykończenie, nie
brakuje schowków (ten w podłokietniku jest bardzo głęboki, kolejne kryją się w podłodze), a drugi rząd siedzeń tylko w 5008 przyjął najbardziej
funkcjonalną postać trzech
osobno ustawianych foteli,
które przy składaniu opadają
na podłogę, zwiększając wysokość przestrzeni bagażowej.
Kierowca ma sporo miejsca. Za nim też nikomu nie
powinno go brakować, zwłaszcza na kolana – tu Peugeot jest
najlepszy w teście. Pasażerowie
drugiego rzędu docenią też szerokie drzwi i płaską podłogę,

Tylko tu i w Tiguanie kamera
cofania wymaga dopłaty.

64

Wysuwane plastikowe
osłony
pozwalają oprzeć
drzwi np.
o mur
bez obaw
o uszkodzenie
lakieru.

W bagażniku jest aż 6 haków
– np. na siatki z zakupami.

Niestety, tak jak w Mitsubishi
i Nissanie, w przestrzeni bagażowej nie zamontowano ani
jednego haka na zakupy.
Miękko pracujący 177-konny silnik świetnie współgra
z 8-biegowym automatem, zapewniając bardzo dobre osiągi
i najmniejsze spalanie w stawce
– 6,7 l/100 km. Sprzyja temu niska masa (1623 kg; mniej waży
tylko Outlander – 1610 kg).
Co prawda można mieć zastrzeżenia do komfortu jazdy
(zawieszenie jest dość sztywne
i nie rozpieszcza na nierównościach), ale za to brak nadwagi
w połączeniu z dobrze zestro-

MITSUBISHI Siedzenia trzeciego rzędu
w Outlanderze są bardzo małe i nie zapewniają zbyt dużo miejsca na nogi.

jonym układem jezdnym czynią 5008 najprzyjemniej prowadzącym się autem w tym teście.
Jego nadwozie nie ma skłonności ani do poprzecznych, ani
wzdłużnych przechyłów. Peugeot bardzo chętnie skręca, daje
dużo pewności w szybkich łukach i rzadko zmusza do interwencji układ ESP.
Podczas gdy wszyscy rywale
seryjnie łączą opisywane silniki
z napędem 4x4 (tylko w Nissanie można wybrać 4x2 lub 4x4),
Peugeot w ogóle nie oferuje napędu obu osi. Dla niektórych
klientów, np. zapalonych narciarzy, ta cecha wyklucza wy-

bór 5008. A szkoda, bo mimo
przeciętnego wyposażenia auto
zachęca ceną – ok. 168 tys. zł.

Skoda Kodiaq
Zaprezentowany 2 lata temu
Kodiaq wprowadził do świata
7-osobowych SUV-ów mnóstwo
typowych dla Skody funkcjonalnych rozwiązań. Jego drzwi
kryją dwa parasole oraz wysuwane listwy ochronne, przy
przedniej szybie jest uchwyt
na bilety parkingowe, pod
klapką wlewu paliwa fabryczna skrobaczka do szyb, w bagażniku aż 6 haków na zakupy i dwie lampki, a w kabinie

* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 4x4 DSG Scout

MEGATEST

Wygodny fotel, mnóstwo miejsca na nogi, sporo nad głową.
Elektroniczne wskaźniki są seryjne, topowa nawigacja kosztuje 2990 zł
w pakiecie z ekranem head-up. Najlepsze wykończenie w stawce.

Tylko Skoda i VW mają regulowa- I tylko w Skodzie i tu tunel cenne podłokietniki (i to 2-osiowo). tralny ma aż 17 cm wysokości.
VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 190 4x4 DSG
Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 1010 km

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 145/141/121 cm

49

Dostęp do tylnych siedzeń ułatwia najszerszy otwór drzwiowy w teście (do 89 cm).

84 cm

49 cm

Między fotelami Tiguana kryje się schowek z wysuwanymi
uchwytami na napoje.

89 cm
126 cm

110 cm

52 cm

NISSAN Najkrótsze oparcie trzeciego
rzędu w teście – wyższym pasażerom
sięga zaledwie do połowy pleców.

Najmniej – ale i tak dużo – miejsca na nogi. Stoliki (z uchwytami
na napoje) są oferowane seryjnie.

34

167

52

82

82 cm

54 cm

121 cm

100 cm
52 cm

PEUGEOT Jadący z tyłu 5008 siedzą dość SKODA – warunki podróży zbliżone do
VOLKSWAGEN – najmniej miejsca nad
wysoko nad podłogą i mają sporo miejtych w Peugeocie (da się znieść krótką
głowami (do siostrzanej Skody brakuje
sca na głowy, ale mało na nogi i ramiona. przejażdżkę), ale jest tu znacznie szerzej. 4 cm, do najlepszego Hyundaia – 8 cm).

JAK NISKIE BĘDĄ TWOJE RATY?
o F eRTa

Volkswagen Tiguan allspace 2.0 TDi 190 km Dsg
leasing easYDRiVe

kReDYT easYDRiVe

Cena samochodu brutto

179 390 zł

Opłata wstępna/Wkład własny

10%

Okres finansowania

36 mies.

Roczny przebieg

20 tys. km

20 tys. km

Zakończenie umowy

Zwrot auta lub wykup

Zwrot auta; spłata kwoty kredytu
jednorazowo lub w ratach

179 390 zł
Miesięczna
rata netto

1868 zł

20%
48 mies.

Miesięczna
rata brutto

1929 zł
RRSO

7,53%

W przypadku kredytu ubezpieczenie komunikacyjne na 1 rok jest wliczone w raty
Pod nazwą Volkswagen 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.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

53sss
52

46

121 cm

100 cm

117 cm

73*

długość: 470/rozstaw osi: 279

86 cm

117 cm

63

84-108

65

95-1

95

02

Poj. bagażnika z 7/5/2 os.: 270/700/1775 l
Ładowność: 670 kg

* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna

Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 190 4x4 DSG Highline

w

wwwięcej na
.vw- :
fs.p
l

32-33/2018 Motor 23

PORÓWNANIE 7 siedmioosobowych SUV-ów klasy średniej
DANE TECHNICZNE
Silnik
Pojemność skokowa
Układ cylindrów/zawory
Zasilanie
Moc maksymalna
Maks. moment obrotowy
Napęd
Skrzynia biegów
Hamulce (przód/tył)
Długość/szerokość/wysokość
Rozstaw osi/prześwit
Średnica zawracania
Masa/ładowność/masa przyczepy
Poj. bagażnika (za 7/5/2 os.)
Poj. zbiornika paliwa
Opony

HYUNDAI

KIA

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

SKODA

VOLKSWAGEN

turbodiesel
1995 cm3
R4/16
wtrysk common rail
185 KM/4000
400 Nm/1750
4x4
aut./8-biegowa
tarcz. went./tarcz.
477/189/168 cm
277/18,5 cm
11,4 m
1940/649/2000 kg
b.d./547/1625 l
71 l (ON)
235/55 R19

turbodiesel
1995 cm3
R4/16
wtrysk common rail
185 KM/4000
402 Nm/1750
4x4
aut./8-biegowa
tarcz. went./tarcz.
480/189/169 cm
278/18,5 cm
11,1 m
1905/715/2000 kg
142/605/1662 l
71 l (ON)
235/55 R19

turbodiesel
2268 cm3
R4/16
wtrysk common rail
150 KM/3500
360 Nm/1500
4x4
aut./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
470/181/171 cm
267/19,0 cm
10,6 m
1610/650/2000 kg
145/490/1625 l
60 l (ON)
225/55 R18

turbodiesel
1995 cm3
R4/16
wtrysk common rail
177 KM/3750
380 Nm/2000
4x4
aut./bezstopniowa
tarcz. went./tarcz.
469/182/171 cm
271/21,0 cm
11,2 m
1675/565/1650 kg
135/445/1877 l
60 l (ON)
225/55 R19

turbodiesel
1997 cm3
R4/16
wtrysk common rail
177 KM/3750
400 Nm/2000
przedni
aut./8-biegowa
tarcz. went./tarcz.
464/184/165 cm
284/23,6 cm
11,2 m
1623/657/1800 kg
166/780/1940 l
56 l (ON)
235/50 R19

turbodiesel
1968 cm3
R4/16
wtrysk common rail
190 KM/3500
400 Nm/1750
4x4
aut./7-biegowa
tarcz. went./tarcz.
470/188/167 cm
279/19,4 cm
12,2 m
1720/790/2000 kg
270/660/2005 l
60 l (ON)
235/50 R19

turbodiesel
1968 cm3
R4/16
wtrysk common rail
190 KM/3500
400 Nm/1900
4x4
aut./7-biegowa
tarcz. went./tarcz.
470/184/167 cm
279/19,1 cm
11,9 m
1730/670/2400 kg
270/700/1775 l
60 l (ON)
235/55 R18

197 km/h
10,3 s
7,3/5,5/6,2
1140 km

201 km/h
10,4 s
7,2/5,5/6,2
1140 km

190 km/h
11,6 s
6,9/5,2/5,8
1030 km

196 km/h
10,0 s
6,6/5,6/6,0
1000 km

208 km/h
9,1 s
5,3/4,7/4,9
1140 km

209 km/h
8,8 s
6,6/5,3/5,7
1050 km

210 km/h
8,6 s
6,7/5,3/5,9
1010 km

OSIĄGI (DANE PRODUCENTA)
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0-100 km/h
Zużycie paliwa*
Zasięg
* miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

DANE TESTOWE

HYUNDAI

KIA

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

SKODA

VOLKSWAGEN

Przyspieszenie 0-50 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h
Hamowanie 100-0 km/h (zimne)
Hamowanie 100-0 km/h (ciepłe)
Poziom hałasu przy 50 km/h
Poziom hałasu przy 100 km/h
Rzeczywista prędkość*
Liczba obrotów kierownicą
Testowe zużycie paliwa**
Rzeczywisty zasięg

4,1 s
11,8 s
36,8 m
37,1 m
56,6 dB
62,2 dB
96 km/h
2,6
8,9/5,6/7,3
970 km

3,2 s
10,0 s
37,1 m
37,3 m
58,5 dB
64,0 dB
97 km/h
3,0
9,2/5,8/7,5
940 km

3,2 s
10,4 s
38,0 m
38,5 m
59,1 dB
65,6 dB
95 km/h
3,3
9,7/7,9/8,8
680 km

2,9 s
10,2 s
37,9 m
38,3 m
59,9 dB
64,9 dB
95 km/h
3,0
10,1/6,9/8,5
700 km

3,0 s
9,2 s
36,2 m
36,8 m
61,5 dB
65,7 dB
97 km/h
3,0
7,7/5,7/6,7
830 km

2,6 s
8,8 s
37,0 m
36,6 m
58,0 dB
63,1 dB
97 km/h
2,6
8,4/6,2/7,3
820 km

2,5 s
8,7 s
36,1 m
36,0 m
58,8 dB
63,3 dB
95 km/h
2,2
8,5/6,4/7,4
810 km

dobry wynik

WYPOSAŻENIE/CENY

przeciętny wynik

słaby wynik; * przy wskazaniu 100 km/h; ** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

HYUNDAI

Model
Santa Fe
Wersja
2.0 CRDi 8AT 4WD Plat.
l/l/l/–
Poduszki czoł./bocz./kurt./kolan.
Asyst. pasa ruchu/martwego pola
l/❍ (15 000)*
Asyst. znaków/zapobieg. kolizji
❍ (15 000)*/l
l/–
Klimatyzacja aut. 2-/3-strefowa
–/l/l/l
Radio CD/USB/AUX/Bluetooth
l/l
Nawigacja/kamera cofania
l/l
Ładowarka indukc./ekran head-up
–/l
Tempomat/aktywny tempomat
–/l
Czujniki parkowania t./p. i t.
l
Asystent parkowania
Szklany dach/dostęp bezkluczyk.
❍ (5000)/l
l/–/l
Światła LED/ksenon./przeciwmg.
–/l
Tapicerka półskórzana/skórzana
Fotele podgrzewane/wentylowane
l/❍ (15 000)*
l/–
Podgrz. kanapa/funkcja masażu
l/l
Podgrz. kierownica/przednia szyba
–/l
Elektr. ster. fotel kierowcy/oba
Trzeci rząd siedzeń
❍ (5000)
l/l
Pokrywa bag. ster. elektr./bezdotyk.
–/–/l
Aluminiowe felgi 17’’/18’’/19’’
–
Regulowane zawieszenie
Lakier metalik
❍ (3500)
Cena wersji podstawowej**
149 900 zł

CENA

199 900 ZŁ

KIA

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

SKODA

VOLKSWAGEN

Sorento
2.0 CRDi 8AT AWD GT-L.

Outlander
2.2 AT 4WD Instyle SDA

X-Trail
2.0 dCi Xtr. 4x4 Tekna

5008
2.0 HDi 180 EAT8 GT

Kodiaq
2.0 TDI 190 4x4 DSG Sc.

Tiguan Allspace
2.0 TDI 190 4x4 DSG Hi.

l/l/l/–

l/l/l/l

l/l/l/–

l/l/l/–

l/l/l/l

l/l/l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

❍ (1600)/❍ (2400)

l/❍ (1870)

l/❍ (10 000)*

–/l

l/l

l/l

❍ (300)/l

❍ (2890)*/l

l/–

l/–

l/–

l/–

l/❍ (1100)

–/l

–/l/l/l

–/l/–/l

l/l/l/l

–/l/–/l

l/l/l/l

l/l/l/l

l/l

l/l

l/l

l/l

❍ (2000)/❍ (1600)

❍ (2890)*/❍ (2210)

l/l

–/–

–/–

❍ (700)/–

❍ (1200)*/–

❍ (1960)/❍ (2320)

l/❍ (10 000)*

–/l

l/–

l/❍ (1650)

l/❍ (1200)

–/l

–/l

–/l

–/l

–/l

–/l

–/l

❍ (10 000)*

–

l

❍ (2600)*

❍ (1400)

❍ (2070)
❍ (4500)/l

❍ (4000)/l

l/l

l/l

❍ (5000)/l

❍ (4500)/l

l/–/l

l/–/l

l/–/l

l/–/l

l/–/l

l/–/l

–/l

–/l

–/l

l/❍ (12 500)*

l/–

–/❍ (7660)*

l/l

l/–

l/–

❍ (800)/–

❍ (800)/–

❍ (1400)/–

l/–

–/–

l/–

–/❍ (6000)*

❍ (1600)*/–

❍ (3120)*/❍ (2100)

l/–

l/l

l/–

–/❍ (400)

❍ (600)/❍ (1200)

❍ (540)/❍ (1400)

–/l

l/–

–/l

❍ (6000)*/–

❍ (2100)/❍ (4200)

❍ (7660)*/❍ (9190)*
❍ (1940)

l

l

❍ (4000)

l

❍ (4000)

l/–

l/–

l/l

–/❍ (2400)

❍ (1800)/❍ (2500)

l/l

–/–/l

–/l/–

–/–/l

–/–/l

–/l/❍ (840)

–

–

–

–/❍ (1400)*/l
–

❍ (4100)

❍ (4330)

❍ (2700)

❍ (2900)

❍ (3200)

❍ (2700)

❍ (2700)

149 900 zł

164 990 zł

148 000 zł

167 700 zł

144 200 zł

❍ (2180)
165 890 zł

188 500 ZŁ

189 990 ZŁ

173 950 ZŁ

167 700 ZŁ

163 350 ZŁ

179 390 ZŁ

Aby zrównać wyposażenie testowanych samochodów, uznaliśmy, że tej wielkości SUV w topowej wersji powinien oferować asystentów pasa ruchu i martwego pola, nawigację, kamerę cofania, skórzaną tapicerkę,
podgrzewane przednie siedzenia, elektrycznie sterowany fotel kierowcy oraz oczywiście trzeci rząd siedzeń. Po dokupieniu wymienionych elementów do tych samochodów, które nie oferują ich seryjnie ceny
testowanych aut trochę się zmieniły. Hyundai Santa Fe zdrożał aż do 219 900 zł i pozostał najdroższym autem w stawce. Volkswagen Tiguan Allspace kosztuje 197 360 zł. Dalej plasują się Mitsubishi Outlander oraz
Kia Sorento, do których nic nie trzeba było dokupować (odpowiednio 189 990 i 188 500 zł). Peugeot 5008 zdrożał do 180 200 zł, a Nissan X-Trail do 177 950 zł. Skoda Kodiaq z ceną 177 850 zł pozostała najtańsza.
24 Motor 32-33/2018

l standard; ❍ opcja (cena w zł); – niedostępne; * pakiet; ** z tym samym silnikiem

Na tle całego segmentu:

MEGATEST

VW Tiguan Allspace
Obecna, druga generacja Tiguana
jest na rynku od 2015 r., ale testowana przedłużona (i za dopłatą 7-osobowa) wersja Allspace dołączyła rok
później. Volkswagena bardzo dużo
łączy z Kodiakiem, ale wyróżnia się
on lepszym wykończeniem – w jego

PUNKTACJA – SEGMENT: SUV-Y I CROSSOVERY
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KIA
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SKODA

VOLKSWAGEN

kabinie znajdziemy więcej miękkich
tworzyw, a poszczególne elementy
kokpitu zmontowano trochę staranniej. Tu nie ma miejsca na przeraźliwie trzeszczące uchwyty w drzwiach,
które na co dzień denerwują jeżdżących SUV-em Skody.
Za to w kwestii przestronności
Volkswagen nie dorównuje „kuzynce” z Czech. Wręcz przeciwnie, kilka jego wymiarów wypada najgorzej w stawce – chodzi o ilość miejsca na nogi i szerokość kabiny w drugim rzędzie oraz wysokość w trzecim.
Mimo to z przodu i na kanapie zupełnie wygodnie usiądą nawet osoby o wzroście 190 cm. Za to ostatni
rząd siedzeń ma tu czysto awaryjny
charakter.
Ten sam co w Kodiaqu zespół napędowy robi bardzo podobne wrażenie. Pełen życia silnik pracuje cicho
i kulturalnie, zapewniając więcej niż
przyzwoite osiągi (najlepsze przyspieszenie w teście) przy bardzo rozsądnym poziomie zużycia paliwa – Tiguan Allspace potrzebuje średnio 7,4 l
oleju napędowego na 100 km. Dwusprzęgłowy automat momentalnie
zmienia biegi oraz dobrze je dobiera
– i też preferuje wysokie przełożenia,
chyba że wybierze się tryb S.
Także pod względem zachowania na drodze Tiguan nie odbiega
zbytnio od Skody. I jego nadwozie
na krętej trasie wyraźnie odchyla się
od pionu, ale mimo to auto prowadzi się bardzo pewnie i bezpiecznie
– po prostu nie daje kierowcy zbyt
dużo przyjemności z dynamicznej jazdy. Za to w kwestii komfortu
Volkswagen prezentuje się nieco korzystniej niż Kodiaq – odczuwalnie
lepiej (i zdecydowanie ciszej) tłumi
wstrząsy na dużych nierównościach.
Można by uznać, że to zasługa mniejszych o cal obręczy Tiguana... gdyby
nie fakt, że testowany egzemplarz
poruszał się na opcjonalnych „dziewiętnastkach”, a mimo to był bardziej
komfortowy od Skody.
Do mocnych stron niemieckiego
SUV-a należy możliwość ciągnięcia
przyczepy o masie aż 2400 kg – rywale
mają uciąg na poziomie 1650-2000 kg.
Niezła jest też ładowność Tiguana
– jego 670 kg to trzeci wynik w teście,
po 715 kg Kii i 790 kg Skody.
Topowy Allspace jest wyposażony nieco lepiej niż Kodiaq Scout
(i gorzej niż większość konkurentów), ale obecność kilku dodatkowych elementów nie tłumaczy różnicy
w cenie na poziomie aż 16 tysięcy zł.
Porównując opisane odmiany, trudno uzasadnić wydanie aż 179 tys. zł
na Volkswagena – rozsądniej jest kupić Skodę i za część zaoszczędzonych
w ten sposób pieniędzy zrównać ją
wyposażeniem z Tiguanem.

maks. liczba pkt

– mnóstwo półek i skrytek (w tym
szuflady pod fotelami i aż dwa zamykane schowki przed przednim pasażerem). Za dopłatą można mieć nawet takie ciekawostki jak pojemnik
na śmieci, mocowanie do tabletów
i rozkładane podpórki pod głowę dla
osób śpiących w 2. rzędzie siedzeń.
Kodiaq nie wyróżnia się designem,
ale w testowanej wersji Scout uwagę
zwracają srebrne nakładki zderzaków
i lusterka oraz efektowne felgi 19''.
Nieźle wykończone wnętrze imponuje przestronnością na poziomie
znacznie większej Kii. Kierowca
znajdzie tutaj największą przestrzeń
na nogi i nad głową, ale w dwóch tylnych rzędach siedzeń również nikomu nie zabraknie miejsca. Wrażenie robi też bagażnik. Standardowo
(za drugim rzędem siedzeń, pod roletą) ma świetne 660 l pojemności, maksymalnie – rekordowe 2005 l. Co istotne, gdy na pokładzie Skody jest komplet pasażerów, na ich bagaże wciąż
pozostaje niezłe 270 l – to tyle samo
co w Tiguanie. W pozostałej piątce
jest o wiele mniej miejsca na bagaż.
Najmocniejszy w stawce diesel
(190 KM) lubi i niskie, i wysokie obroty – wyraźne przyspieszanie zaczyna się już przy 1500 obr./min i nie
ustaje aż do 5000 obrotów. Szybka
dwusprzęgłowa skrzynia DSG pomaga rozpędzić Kodiaqa do 100 km/h
w świetne 8,8 s, ale gdy nie korzysta
się z pełnej mocy silnika, automat
bardzo szybko „wbija” wysokie biegi,
dzięki czemu przy spokojnej jeździe
Skoda zadowala się rozsądnymi ilościami paliwa (średnio 7,3 l/100 km).
Testowany egzemplarz ma opcjonalne zawieszenie adaptacyjne (dostępne tylko w Skodzie i VW), które w komfortowym trybie świetnie
radzi sobie z wybojami. Szkoda, że
seryjnie aż 19-calowe koła po wpadnięciu w dziurę generują spory hałas
i odczuwalny wstrząs. W sportowym
ustawieniu czeskie auto sprawia wrażenie bardziej zwartego i zwinnego, choć nadal wyraźnie przechyla
się w łukach i dość wcześnie wpada
w podsterowność.
Kosztująca nieco ponad 163 tys. zł
Skoda jest najtańszą propozycją
w tym w porównaniu. Nie zachwyca
fabrycznym wyposażeniem, ale można je bez problemu uzupełnić dodatkami, których jest mnóstwo (w tym
sporo niedostępnych u rywali), a wiele z nich ma ceny rzędu kilkuset zł.
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Dlaczego właśnie tak

oceniamy

Wyjaśniamy, dlaczego niektóre
elementy samochodu otrzymały
taką, a nie inną ocenę.
Na wyniki pierwszej konkurencji
w dużym stopniu wpływa obecność seryjnych okien dachowych
w Mitsubishi i Nissanie – ograniczają one przestrzeń nad
głowami podróżnych (w X-Trailu
w dwóch rzędach siedzeń).
Hyundai traci z powodu
kiepskich osiągów (możliwe,
że winnym jest mały przebieg,
ale oceniamy wyniki pomiarów),
Nissan przez słabość silnika
przy niskich obrotach, a Peugeot – z racji braku napędu 4x4.
Sorento oferuje najwyższy
komfort jazdy. Santa Fe, Tiguan
i 5008 łączą niezły komfort
z pewnym prowadzeniem.
Peugeot zapewnia przy tym największą przyjemność z jazdy.
Hyundai ma bogaty pakiet
systemów (w tym zapobiegający
otwarciu tylnych drzwi, gdy
obok przejeżdża inny pojazd).
Para z Japonii najsłabiej hamuje.
Hyundai i Skoda są najlepszymi siedmioosobowymi
SUV-ami klasy średniej.
Sorento i X-Trail mają bardzo
korzystnie skalkulowane
cenniki, Kodiaq imponuje listą
tanich dodatków. Santa Fe traci
punkty z powodu zdecydowanie
najwyższej ceny w stawce.
Wygrywa Skoda. Na drugie
miejsce awansują Kia i Peugeot. Hyundai tuż za podium.

PODSUMOWANIE

Nowy Hyundai Santa Fe okazał się jednym z dwóch najlepszych samochodów w teście, ale jego wysoka cena ostatecznie zepchnęła go tuż za podium. Porównanie wygrywa Skoda Kodiaq, a na drugim miejscu plasują się ex aequo dwa modele: Kia Sorento oraz Peugeot 5008. Przy tak zbliżonych
wynikach czołówki możemy jednak bez wątpienia polecić każdy samochód z pierwszej piątki.
Zajmujący dwa ostatnie miejsca zaawansowany wiekowo duet z Japonii wyraźnie od nich odstaje
– Mitsubishi Outlander i Nissan X-Trail zdecydowanie czekają już na nowe odsłony.

TEKST: MARCIN LASKA, ZDJĘCIA: KRZYSZTOF PALIŃSKI
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NOWY SUV
W RODZINIE

Przedruk artykułu z magazynu
MOTOR, numer 2/2018

PORÓWNANIE 5 SUV-ów klasy średniej

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 185 4WD 6AT

Renault Koleos 2.0 dCi 175 X-Tronic 4x4

Nissan X-Tr

Silnik: turbodiesel, R4, 1995 cm
Moc maksymalna: 185 KM

Silnik: turbodiesel, R4, 1995 cm
Moc maksymalna: 177 KM

Silnik: turbodi
Moc maksyma

3

Nowy SUV
w rodzinie

3

Volkswagen właśnie poszerzył swoją gamę modelową
o kolejnego SUV-a, Tiguana Allspace'a. Sprawdziliśmy, jak to
siedmioosobowe auto wypada na tle innych rodzinnych SUV-ów.
16 Motor 2/2018

N

owy Volkswagen Tiguan
Allspace powstał przez
wydłużenie Tiguana
o 21,5 cm. Dzięki temu zabiegowi kompaktowy SUV stał się
SUV-em klasy średniej i zyskał
zupełnie nowych konkurentów.
Aby sprawdzić, na co stać
Allspace'a, porównaliśmy go
z 4 niemal tej samej wielkości
SUV-ami. Wymagającym rywalem może się okazać „krewniak”
– Skoda Kodiaq. Ale „dzieci”
aliansu Renault i Nissana, czyli nowy Koleos i niedawno odświeżony X-Trail, też mają dużo

2.0 dCi 177 Xtronic 4x4-i

el, R4, 1995 cm
a: 177 KM

3

atutów. Czwarty konkurent
to propozycja z wyższej półki
cenowej – Hyundai Santa Fe.
Auta przyjechały do nas
w najbogatszych wersjach, ale
jako że cennikowo Santa Fe odstaje od reszty, oceniliśmy jego
uboższą odmianę Premium,
która i ceną, i wyposażeniem
bardziej odpowiada rywalom.

Na pierwszy rzut oka
Mistrzem pierwszego wrażenia jest Renault. Na zewnątrz
wrażenie robią jego zwarta bryła i efektowne światła, w środ-

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 4x4 DSG

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI 190 4x4 DSG

Silnik: turbodiesel, R4, 1968 cm
Moc maksymalna: 190 KM

Silnik: turbodiesel, R4, 1968 cm3
Moc maksymalna: 190 KM

3

ku – nowocześnie wyglądający
kokpit, w którym do obsługi
większości funkcji służy pionowy ekran dotykowy o przekątnej 8,7 cala. Kolejny wyświetlacz (7'') zastępuje wskaźniki.
Z kolei X-Traila docenią tradycjonaliści. Tu wskaźniki są
analogowe, a do zmiany najważniejszych ustawień służą
pokrętła i przyciski. Niestety,
podobnie jak w Renault, choć
część kokpitu pokrywa skóra,
nie brakuje w nim tanich plastików, a na wybojach z okolic
drzwi dochodzą trzaski.

Kodiaq przekonuje najbardziej przyjazną obsługą, ale
jego właściciel musi się przygotować na nieprzyjemne trzeszczenie uchwytów przy każdym
zamykaniu drzwi od środka.
Kokpit Volkswagena – jak
ten w Koleosie – dzięki dwóm
ekranom prezentuje się nowocześnie. Wyświetlane wskaźniki otrzymuje się seryjnie, ale widoczny na zdjęciach 9,2-calowy,
w pełni dotykowy ekran centralny kosztuje 6610 zł (w zestawie z nawigacją, dyskiem
10 GB, DVD i sterowaniem

biny testowanych aut wcale nie
mają podobnych rozmiarów.
Jeśli chodzi o pierwszy rząd
siedzeń, prymusami są Skoda
i VW. Zapewniają one swoim
prowadzącym najwięcej miejsca na nogi i głowy (ale dzięki
mniej rozbudowanym boczkom
drzwi wnętrze Kodiaqa jest
nieco szersze). Na wyróżnienie zasługuje też miejsce pracy kierowcy Hyundaia. PrzedSprawdzian przestronności nia część kabiny jest tu do 7 cm
Najdłuższego Tiguana dzielą szersza niż u pozostałej czwórod najkrótszego Koleosa nieca- ki – a to już daje poczucie jazdy
łe 3 cm, ale okazuje się, że ka- autem wyższej klasy.

za pomocą gestów). Naszym
zdaniem lepiej pozostać przy
seryjnym (8 cali, pokrętła ułatwiające obsługę) i dokupić tylko nawigację za 2890 zł.
W kabinie Hyundaia (tak jak
w VW) nawet na zniszczonej
drodze nic nie trzeszczy. Kokpit jest przyjazny użytkownikowi, na uwagę zasługują też największe lusterka boczne.
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HYUNDAI Dalekowschodni design kokpitu najstarszego
z testowanych samochodów nie pogarsza jego ergonomii.
W całej stawce tylko kierowcy Hyundaia i Nissana mają
do dyspozycji po dwa gniazdka 12 V (oraz USB i AUX).

NISSAN Kokpit jest tu niemal taki sam jak w mniejszym
Qashqaiu. Na wyróżnienie zasługuje ładna kierownica
z wyjątkowo niedużą obudową poduszki powietrznej.
Tylko X-Trail ma wentylowane uchwyty na napoje.

Efektowne światła diodowe sprawiają,
że Koleos prezentuje się najlepiej
z całej testowanej piątki.

RENAULT Pionowy ekran (8,7 cala) służy do zarządzania
większością funkcji Renault. Drugi (7'') zastępuje zestaw
wskaźników. Oba są seryjne. Niestety – podobnie jak w Nissanie – automatycznie obsługiwana jest tylko szyba kierowcy.

SKODA Minus za trzeszczące uchwyty w drzwiach. Plus
za aż pięć zamykanych schowków. Pod podłokietnikiem
jest miejsce m.in. na zaślepkę gniazdka 12 V czy napoje
(bolce na dnie pozwalają odkręcać butelki jedną ręką).
W Renault i Nissanie fotele
nie odsuwają się za daleko, więc
długonodzy kierowcy są skazani na niewygodną pozycję.

Drugorzędne sprawy?
Porównanie przestronności
w 2. rzędzie siedzeń też wygrywa Kodiaq. Jego pasażerowie
mają do dyspozycji najwięcej
18 Motor 2/2018

miejsca na szerokość (istotne,
gdy jadą tam 3 osoby), nad głowami i na stopy, a przestrzenią
na kolana Skoda ustępuje tylko
Renault – i to zaledwie o 1 cm.
W Tiguanie tył kabiny jest
o 3 cm węższy niż w Skodzie,
ale pozostałe wymiary VW ma
zbliżone. Niestety, także wysokość tunelu – aż 17 cm.

Koleos zapewnia jadącym
w 2. rzędzie największą przestrzeń na nogi (i prawie największą – nad głowami), ma też
najszerzej otwierane drzwi. Jest
jednak jedynym autem w teście, w którym kanapa nie dość,
że nie oferuje możliwości przesuwania i pochylania oparć,
to jeszcze składa się w propor-

VOLKSWAGEN Świetne wykończenie i ergonomia. Topowe
multimedia są w pełni dotykowe, ale seryjne mają tylko
trochę mniejszy ekran (8 zamiast 9,2'') i przydatne pokrętła. Wyświetlacz head-up dostępny jest tylko w VW (2320 zł).
cji 60:40, podczas gdy wszyscy
czterej rywale oferują podział
na trzy części (40:20:40).
W Hyundaiu jadący na kanapie mają najmniej miejsca
na nogi, ale i tak jest go sporo. Szkoda tylko, że tył foteli
wykończono twardym plastikiem, który ani o centymetr nie
ugina się pod naciskiem kola-

na (w Koleosie są podobne, ale
przynajmniej bardziej oddalone). Co ważne, gdy maksymalnie opuści się przednie siedzenia, jadący na kanapie bez
problemu wsuną pod nie spore
zimowe buty – w Nissanie i Renault będzie z tym problem,
w Skodzie i VW zmieści się tam
nawet obuwie narciarskie.

Nissan X-Trail 2.0 dCi 177 Xtronic 4x4-i

Santa Fe ma trochę bardziej zdecydowaną stylizację nadwozia
od swojego większego „brata”, Hyundaia Grand Santa Fe.

Nie tylko w środku – także widziany z zewnątrz Nissan X-Trail
bardzo przypomina powiększonego Qashqaia.

Gdyby ogłosić przetarg
na dodatkowe siedzenia w 3.
rzędzie, Koleos nie mógłby
w nim wystartować, bo nie
spełniłby warunków. Jest bowiem jedynym z testowanych
SUV-ów, którego nie da się kupić w odmianie 7-miejscowej.
Gdyby o wyborze decydowała cena, bez problemu wygrałby
Tiguan Allspace. W jego przypadku dopłata do wersji 7-osobowej wynosi bardzo rozsądne 1940 zł, podczas gdy Nissan i Skoda żądają po 4 tys. zł,
a Hyundai – 5000 zł.
Jeśli jednak o decyzji mają
przesądzać warunki podróży, Choć najmniej w porównaniu, miejdo drugiego etapu przetargu sca na kolana i tak jest bardzo dużo.
przejdą tylko Hyundai, Skoda Podobnie jak przestrzeni na stopy.
i Volkswagen, w których niewysokie osoby bez narzekania
zniosą niedługą przejażdżkę
na dodatkowych siedzeniach.
W Nissanie jest tam znacznie mniej miejsca na nogi, sie47 cm
dzi się jeszcze bliżej podłogi,
114 cm
a oparcie okazuje się niewiele
dłuższe od siedziska (testowane egzemplarze Santa Fe i X105 cm
-Traila są 5-osobowe, więc w ich
przypadku bazujemy na pomiarach z poprzednich testów).

Z powodu okna dachowego wysokie
osoby muszą odchylić oparcie w tył.
Tunel ma tylko 7 cm (jak w Renault).

Najniższy tunel w teście
– mierzy zaledwie 5 cm.
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

Zdecydowanie najszerszy otwór
załadunkowy w teście. Próg
– na wysokości 77 cm
(jak w Koleosie i Tiguanie).

516 l

190 cm

Tylko w Nissanie jadący
z tyłu nie mają do dyspozycji ani jednego gniazdka...

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi 185 4x4
Poj. zbiornika paliwa: 64 l
Teoretyczny zasięg: 950 km

...i tylko tu drzwi nie chronią progów przed brudem.
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

Najniższy próg
– 74 cm
nad ziemią.
Schowek
pod podłogą – większy niż
w Santa Fe
(i bez przegród).

445 l

46 cm

110 cm

91 cm

179 cm

Gołe burty
bagażnika
– ani jednego haka,
żadnych
dźwigni do
składania Częściami ruchomej podłokanapy.
gi można dzielić bagażnik.

Pod bagażnikiem
– spore
schowki
(głębokie
na kilkanaście centy- Tylko tu: pełnowymiarowy
metrów).
„zapas” (wisi pod autem).

NISSAN X-TRAIL 2.0 dCi 177 4x4

Szerokość: 188 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 151/142/137 cm

Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 980 km

Poj. bagażnika (za 7/5/2 os.): 135/445/1877 l
Ładowność: 462 kg
9

46

długość: 470/rozstaw osi: 270
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74*

171

84
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67

63

84-106
50

61

94-10

1

Poj. bagażnika (za 7/5/2 os.): b.d./516/1615 l
Ładowność: 618 kg

Szerokość: 182 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 144/143/126 cm

59

Na zakupy i wakacje
W kwestii zdolności przewozowych wyróżnia się Allspace.
Nie dość, że ma aż 700-litrowy bagażnik, to można w nim
złożyć oparcie prawego fotela,
by przewieźć przedmioty o długości nawet 275 cm. A do tego
Tiguan uciągnie przyczepę
o masie 2400 kg (Hyundai
i Skoda: 2000 kg, Nissan i Renault – tylko 1650 kg).
Skoda mieści mniej (560 l),
ale za 400 zł też oferuje składany prawy fotel. Może się
za to pochwalić ładownością aż 790 kg (VW i Hyundai
mają wyniki, odpowiednio, 690
i 618 kg, w Koleosie to 547 kg,
a w X-Trailu – zaledwie 462 kg).

Co ciekawe, nawiewy
dla jadących na kanapie
umieszczono w słupkach.

96

W razie potrzeby

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 185 4WD 6AT

63

Najmniej miejsca na kanapie
ma Nissan. „Zawdzięcza” to seryjnemu w topowej wersji Tekna oknu dachowemu, którego
konstrukcja ogranicza o 3 cm
wysokość wnętrza (z przodu
o 4 cm, ale tam i tak mieszczą
się osoby o wzroście 195 cm).
Z tyłu pasażerowie wyżsi niż
190 cm muszą przyjąć bardziej
leżącą pozycję, którą nie każdy
polubi. Za to kanapę X-Traila
można przesuwać aż o 22 cm
(Skoda i VW: ok. 18 cm, Hyundai – tylko 13 cm).

41

44

długość: 469/rozstaw osi: 271
* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna
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Renault Koleos 2.0 dCi 175 X-Tronic 4x4

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 4x4 DSG

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI

Efektowne światła diodowe i zgrabna sylwetka sprawiają, że
z zewnątrz Koleos prezentuje się najlepiej z testowanej piątki.

Z tyłu Skoda Kodiaq różni się od nowszego, mniejszego modelu
Karoq głównie bardziej stonowaną stylizacją świateł.

Tiguan Allspace różni się od Tiguana
i zauważalnie większymi okienkami

Z tyłu jest mnóstwo miejsca, ale kanapa ma tu tylko jedno położenie.
Najszerzej otwierane drzwi.

Włączniki seryjnego ogrzewania kanapy – pod ręką.
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

498 l

105 cm
172 cm

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

Bagażnik
ma dość
regularny
kształt, ale
pod podłogą nie przewidziano
miejsca na
zdjętą roletę (u rywali
jest).

46 cm
100 cm
106 cm

195 cm

W bagażniku jest
aż 6 haków
(Santa Fe:
2, Koleos
i Tiguan: 1, Po naciśnięciu roleta sama
X-Trail: 0). się odsuwa (tylko w Skodzie).

Co ciekawe,
żaden z testowanych
SUV-ów nie
ma bezkorkowego wle- Tylko tu tylne oparcie dziewu paliwa. li się nie na 3, a na 2 części.
RENAULT KOLEOS 2.0 dCi 175 4x4

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 190 4x4

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 145/142/– cm

Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 1050 km

46

46

długość: 467/rozstaw osi: 271
* przy fotelu kierowcy odsuniętym metr od pedałów; wymiary w cm, ładowność = masa całkowita minus masa własna
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85-108
48

Po złożeniu
prawego
fotela bagaż może
mieć aż
275 cm.
Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 1010 km

03

03

44

długość: 470/rozstaw osi: 279

34

96-1

168

86

53sss
54

74*

52

168
75*

190 cm

Poj. bagażnika (za 7/5/2 os.): 230/700/1775 l
Ładowność: 690 kg

96-1

97
63

60

81-103

107 cm

VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 190

Szerokość: 188 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 147/144/121 cm

Poj. bagażnika (za 7/5/2 os.): 270/560/2005 l
Ładowność: 790 kg
97-1
02

Poj. bagażnika (za 7/5/2 os.): –/498/1706 l
Ładowność: 547 kg

46 cm
101 cm

98

Poj. zbiornika paliwa: 60 l
Teoretyczny zasięg: 1010 km

Miejsca prawie tyle co w Skodzie
(rekordowo dużo na stopy), tunel
– równie wysoki (aż 17 cm).

Bagażnik
oświetlają
trzy lampki (VW ma
2, reszta
po jednej).
Próg załadunku jest
75 cm nad
nawierzchnią.

560 l

64

90 cm

Miejsca równie dużo co w Koleosie,
ale kanapa jest przesuwana (o 18 cm) Gniazdo 230 V kosztuje
i dzielona na trzy części (40:20:40). 800 zł. Obok: 12 V i USB.

64

45 cm

Tylko w Skodzie i VW jadący w 2. rzędzie mogą ustawić „własną” temperaturę.

84-108

65

Gdy autem jadą wysokie
osoby, z tyłu kolana trafiają
na plastik (tu i w Santa Fe).

49

długość: 470/rozstaw os

DANE TECHNICZNE

190 4x4 DSG

m.in. długą tylną parą drzwi
w tylnych słupkach

Silnik
Pojemność skokowa
Układ cylindrów/zawory
Zasilanie
Moc maksymalna
Maks. moment obrotowy
Napęd
Skrzynia biegów
Hamulce (przód/tył)
Długość/szerokość/wysokość
Rozstaw osi
Średnica zawracania
Masa/ładowność
Poj. bagażnika (za 7/5/2 os.)
Poj. zbiornika paliwa
Opony

HYUNDAI

NISSAN

RENAULT

SKODA

VOLKSWAGEN

Bagażnik Hyundaia ma pojemność 516 l, ten w Renault
498 l, a najmniejszy z całej piątki jest w Nissanie (445 l).
W X-Trailu, Koleosie i Tiguanie pakowanie ułatwiają elektrycznie sterowane pokrywy, każdy bagażnik (poza
tym w Nissanie) ma dźwignie
do składania kanapy i haki
na zakupy. Tylko Renault nie
przewidziało miejsca na zdjętą roletę bagażnika (sama roleta najlepiej działa w Skodzie,
gdzie porusza się w prowadnicach i odsuwa automatycznie
po naciśnięciu brzegu).

turbodiesel
turbodiesel
turbodiesel
turbodiesel
turbodiesel
1995 cm3
1995 cm3
1995 cm3
1968 cm3
1968 cm3
R4/16
R4/16
R4/16
R4/16
R4/16
wtrysk common rail wtrysk common rail wtrysk common rail wtrysk common rail wtrysk common rail
185 KM/4000
177 KM/3750
177 KM/3750
190 KM/3500
190 KM/3500
400 Nm/1750
380 Nm/2000
380 Nm/2000
400 Nm/1750
400 Nm/1900
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
aut./6-biegowa
aut./bezstopniowa aut./bezstopniowa
aut./7-biegowa
aut./7-biegowa
tarcz. went./tarcz. tarcz. went./tarcz. tarcz. went./tarcz. tarcz. went./tarcz. tarcz. went./tarcz.
470/188/168 cm
469/183/171 cm
467/184/168 cm
470/188/168 cm
470/184/167 cm
270 cm
271 cm
271 cm
279 cm
279 cm
10,6 m
11,2 m
11,4 m
11,6 m
11,9 m
1892/618 kg
1778/462 kg
1754/547 kg
1723/790 kg
1730/690 kg
b.d./516/1615 l
135/445/1877 l
—/498/1706 l
270/560/2005 l
230/700/1775 l
64 l (ON)
60 l (ON)
60 l (ON)
60 l (ON)
60 l (ON)
235/60 R18
225/55 R19
225/55 R19
235/50 R19
235/55 R18

Komfort przede wszystkim

OSIĄGI (DANE PRODUCENTA)
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0-100 km/h
Zużycie paliwa*
Zasięg

200 km/h
10,4 s
8,1/6,0/6,7
950 km

196 km/h
10,0 s
6,7/5,8/6,1
980 km

201 km/h
9,5 s
6,2/5,8/5,9
1010 km

209 km/h
9,1 s
6,6/5,3/5,7
1050 km

210 km/h
8,6 s
6,7/5,3/5,9
1010 km

DANE TESTOWE

HYUNDAI

NISSAN

RENAULT

SKODA

VOLKSWAGEN

Przyspieszenie 0-50 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h
Hamowanie 100-0 km/h (zimne)
Hamowanie 100-0 km/h (ciepłe)
Poziom hałasu przy 50 km/h
Poziom hałasu przy 100 km/h
Rzeczywista prędkość*
Liczba obrotów kierownicą
Testowe zużycie paliwa**
Rzeczywisty zasięg

3,1 s
10,3 s
43,1 m
42,9 m
59,9 dB
64,4 dB
96 km/h
3,0
10,2/7,0/8,6
740 km

3,0 s
10,1 s
43,9 m
44,4 m
60,1 dB
65,0 dB
94 km/h
3,0
10,3/6,9/8,6
690 km

3,0 s
9,9 s
45,7 m
46,3 m
57,0 dB
64,4 dB
97 km/h
2,6
9,9/7,1/8,5
700 km

2,6 s
8,9 s
42,6 m
42,6 m
57,8 dB
63,0 dB
97 km/h
2,6
8,3/6,1/7,2
830 km

2,5 s
8,6 s
41,5 m
41,6 m
58,9 dB
63,5 dB
95 km/h
2,2
8,5/6,3/7,4
810 km

* miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

VW ma miękko wykończone kieszenie i schowki.
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

Na burtach
bagażnika
są przydatne półki, a nawet
miejsce na
napój dla
pasażerów
jadących
w trzecim
rzędzie.

700 l

Jak w Skodzie – lampka
po wyjęciu jest latarką.

4x4

73*
46

279

34

52

53sss
52

167

63

82

92

Szerokość: 184 cm
Szer. wnętrza 1./2./3. rząd: 145/141/121 cm

Na tle całego segmentu:

dobry wynik

WYPOSAŻENIE/CENY

przeciętny wynik

słaby wynik; * przy wskazaniu 100 km/h; ** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

HYUNDAI
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RENAULT
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VOLKSWAGEN

Model
Santa Fe
X-Trail
Koleos
Kodiaq
Tiguan Allspace
Wersja
2.0 CRDi 185 4x4 Prem. 2.0 dCi 177 4x4 Tekna 2.0 dCi 177 4x4 Init. P. 2.0 TDI 190 4x4 Style 2.0 TDI 190 4x4 Highl.
l/l/l/l
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/l
l/l/l/l
Poduszki czoł./bocz./kurt./kolan.
–/–
l/l
l/l
Asyst. pasa ruchu/martwego pola
l/❍ (1870)
❍ (1600)/❍ (2400)
–/–
l/l
l/l
Asyst. znaków/zapobieg. kolizji
❍ (2890)*/l
❍ (300)/l
l/l
l/l
l/l
l/l
l/l
Elektr. ster. szyby/lusterka
l/–
l/–
l/–
–/l
–/l
Klimatyzacja aut. 2-/3-strefowa
–/l/l/l
l/l/l/l
–/l/l/l
l/l/l/l
l/l/l/l
Radio CD/USB/AUX/Bluetooth
l/l
l/l
l/l
Nawigacja/kamera cofania
❍ (2000)/❍ (1600)* ❍ (2890)*/❍ (2210)*
–/–
–/–
–/l
–/–
Ekran head-up/elektron. zegary
❍ (2320)/l
l/–
l/–
l/–
–/l
–/l
Tempomat/aktywny tempomat
–/l
–/l
–/l
–/l
–/l
Czujniki parkowania t./p. i t.
l
–
❍ (1500)
Asystent parkowania
❍ (1400)
❍ (2070)
l/l
Szklany dach/dostęp bezkluczyk.
❍ (5000)/l
❍ (4500)/l
❍ (4500)/l
❍ (4000)/l
–/l/l
l/–/l
l/–/l
l/–/l
l/–/l
Światła LED/ksenon./przeciwmg.
–/–
–/l
–/l
Tapicerka półskórzana/skórzana
–/❍ (7660)*
❍ (3000)/❍ (6500)
l/–
–/l
–/l
Elektr. ster. fotel kierowcy/oba
❍ (2100)/❍ (4200) ❍ (7660)*/❍ (9190)*
l/–
l/–
l/l
Fotele podgrz./wentylowane
❍ (1400)/–
l/❍ (8500)*
l/l
l/l
Podgrz. kanapa/kierownica
❍ (1800)*/❍ (1800)* ❍ (800)/❍ (600)* ❍ (3120)*/❍ (540)
–
Trzeci rząd siedzeń
❍ (5000)
❍ (4000)
❍ (4000)
❍ (1940)
l
l
l
–
❍ (1800)
Elektr. sterowana pokrywa bag.
–/–/l
–/l/–
–/l/–
–/❍ (590)/–
Zestaw napr./koło zapas./pełnowym.
l/❍ (400)/–
–/l/–
–/–/l
–/–/l
–/–/l
Aluminiowe felgi 17’’/18’’/19’’
–/l/❍ (840)
Lakier metalik
❍ (2700)
❍ (3200)
❍ (2500)
❍ (2500)
❍ (2180)
Cena wersji podstawowej**
180 900 zł
148 000 zł
142 400 zł
142 850 zł
165 890 zł

CENA

180 900 ZŁ

173 950 ZŁ

157 400 ZŁ

152 900 ZŁ

179 390 ZŁ

Aby zrównać testowane auta pod względem wyposażenia, uznaliśmy, że każdy z nich powinien oferować zestaw asystentów, nawigację,
kamerę cofania, elektrycznie sterowany fotel kierowcy i skórzaną tapicerkę. Nissan i Renault seryjnie mają wymienione elementy, więc
ich ceny pozostają bez zmian. Do pozostałej trójki trzeba dokupić brakujące elementy. Cena Skody rośnie w ten sposób do 169 400 zł,
Volkswagena do 194 020 zł, a w przypadku Hyundaia trzeba wybrać topową odmianę Platinum za 205 900 zł.

l standard; ❍ opcja (cena w zł); – niedostępne; * pakiet; ** z tym samym silnikiem

Tylko Tiguan seryjnie
ma rozkładane stoliki
(u Skody – 400 zł).

Żaden z testowanych samochodów nie został stworzony
do sportowej jazdy, nic zatem
dziwnego, że w ciasnych zakrętach i przy gwałtowniejszych
manewrach ich ciężkie nadwozia zdecydowanie oddalają
się od pionu, a elektroniczne
systemy muszą korygować tor
jazdy. Ale dwa modele – Kodiaq i Tiguan – pokonują łuki
nieco sprawniej od pozostałych
i okazują się stabilniejsze przy
wyższych prędkościach.
W kwestii komfortu, która
w sporych SUV-ach jest zdecydowanie ważniejsza, króluje
Santa Fe. Koreańskie auto najłagodniej tłumi wstrząsy, a jego
pasażerowie nie dowiadują się
o sporej części wybojów, które odczuwają jadący pozostałą czwórką. Pewnie niemała
w tym zasługa znacznej masy
– Hyundai waży prawie 1,9 t,
tyle, co Skoda z dwiema osobami na pokładzie.
Na przeciwnym biegunie
są X-Trail i Koleos, których
układy jezdne (zwłaszcza Nissana) nie najlepiej neutralizują
wstrząsy na niedużych nierównościach, a na tych większych
dość mocno hałasują. Dopiero
z kilkoma osobami „na pokładzie” problem znika.

Pięć aut, trzy silniki
Nissana i Renault napędza
ten sam 2-litrowy diesel, rozwijający najniższą w stawce moc
177 KM i 380 Nm momentu
obrotowego, o 20 Nm mniej niż
u rywali. Jego najsłabszą stroną jest odgłos pracy (zwłaszcza
na postoju) kojarzący się bardziej ze sprzętem rolniczym niż
drogim SUV-em. W lepiej wyciszonym Koleosie klekot silnika
przeszkadza dopiero po otwarciu okna, w X-Trailu słychać go
także przy zamkniętych.
2/2018 Motor 21
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Konkurs ofert
Największa nowość w teście, Tiguan
Allspace, kosztuje aż 179 390 zł. W zamian
oferuje najlepsze wykończenie i największy bagażnik, najlepiej się prowadzi i zużywa niedużo paliwa. Za to nie zachwyca wyposażeniem – choć (podobnie jak
Skoda) seryjnie ma aktywny tempomat
i 3-strefową klimatyzację, do jego ceny
trzeba doliczyć dopłaty za nawigację, kamerę cofania, a nawet ogrzewanie foteli.
Santa Fe swą najwyższą cenę, 180 900 zł,
uzasadnia poczuciem jazdy autem wyższej klasy (szerokie wnętrze, wielkie fo-

PODSUMOWANIE

Tiguan Allspace okazał się najlepszym z testowanych SUV-ów, ale
po uwzględnieniu jego wysokiej ceny spadł na drugie miejsce, ustępując najwyższy stopień podium niemal równie dobrej, a wyraźnie tańszej Skodzie Kodiaq. Trzecie miejsce przypadło ciekawemu, ale nie dorównującemu rywalom funkcjonalnością Koleosowi.
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TEKST: M. LASKA, ZDJĘCIA: K. PALIŃSKI

PUNKTACJA – SEGMENT: SUV-Y I CROSSOVERY

HYUNDAI

NISSAN

RENAULT

SKODA

VOLKSWAGEN

tele, wyśmienity komfort). Jego wadą
jest jednak cennik, który nie przewiduje
do opisywanej wersji możliwości dokupienia np. wielu systemów wsparcia kierowcy. Ma je (za to seryjnie) dopiero droższa
aż o 25 tys. zł topowa odmiana.
X-Trail kosztuje 173 950 zł. Jego największym atutem jest wyjątkowo bogate
wyposażenie – seryjne obejmuje m.in.
komplet elektronicznych asystentów, kamery 360º czy elektrycznie sterowane,
skórzane fotele. Jednak na tle rywali Nissan nie jest już w stanie zamaskować swojego wieku (debiutował w 2013 r.; Santa
Fe rok wcześniej, ale lepiej to ukrywa).
W przypadku Koleosa niskiej cenie
(157 400 zł) towarzyszą słabości w dziedzinie funkcjonalności (tylko dwa rzędy siedzeń, nieruchoma kanapa z dwudzielnym
oparciem), ale w zamian otrzymuje się
efektowny wygląd i bogate wyposażenie,
w tym m.in. skórzane, ogrzewane i wentylowane fotele oraz ogrzewanie kanapy.
Kodiaq to mistrz funkcjonalności.
Ma najwięcej schowków, półek, kieszeni,
szuflad, siatek, haków itp., a do tego kilka
czeskich „specjałów”, jak uchwyt na bilety parkingowe, parasole w drzwiach czy
skrobaczka do szyb pod klapką wlewu paliwa. Do tego Skoda jest najprzestronniejsza, najoszczędniejsza, ma świetne osiągi
i zapewnia niezłe połączenie pewności
prowadzenia z komfortem. I co prawda
nie imponuje fabrycznym wyposażeniem, ale wynagradza to obszerną listą
dodatków (wiele niedostępnych u rywali, np. osłony krawędzi drzwi, wysuwane
boki tylnych zagłówków, pojemnik na odpadki), często w przystępnych cenach
rzędu kilkuset złotych. A że przy wszystkich atutach Kodiaq okazuje się najtańszy w porównaniu (152 900 zł), trudno nie
uznać oferty Skody za najlepszą.

maks. liczba pkt

Oba auta łączy jeszcze jedna słabość
– bezstopniowa przekładnia, która nieźle
spisuje się tylko podczas spokojnej jazdy.
Przy mocniejszym wciskaniu pedału gazu
męczy uszy podróżnych, utrzymując silnik na wysokich obrotach. Osiągi i zużycie paliwa Nissana i Renault są na akceptowalnym poziomie. Obydwa SUV-y
podczas naszych pomiarów przyspieszyły
do 100 km/h w ok. 10 s, a w teście spaliły
średnio po ok. 8,5 l ON na 100 km.
Podobnymi wartościami przyspieszeń
i zużycia paliwa może się pochwalić Hyundai, ale potrzebuje on do tego mocniejszego, 185-konnego silnika. Jego klasyczny
automat przede wszystkim bardzo płynnie zmienia biegi. Ale i nieźle je dobiera.
Skoda i VW też korzystają ze wspólnego silnika. Jest to najmocniejsza jednostka
w tym zestawieniu – rozwija aż 190 KM
mocy – a do tego współpracuje z bardzo
szybką dwusprzęgłową przekładnią. Zestaw ten pozwala Kodiaqowi osiągnąć
100 km/h w 8,9 s, a Tiguanowi – w zaledwie 8,6 s. A gdy podróżuje się w miarę
spokojnie, ma najmniejszy apetyt na paliwo – Volkswagenowi na każde 100 km
wystarcza średnio 7,4 l, a Kodiaqowi – tylko 7,2 l oleju napędowego.

Wymiary wnętrza
Wykończenie i ergonomia
Wyciszenie
Bagażnik

40

24

17

22

27

24

20

17

16

16

17

18

10

6

6

7

7

7

20

9

7

9

11

15

SUMA

90 56 46 54 62 64

SUV-Y
I CROSSOVERY

NADWOZIE I WNĘTRZE

UKŁAD NAPĘDOWY
Osiągi
Praca silnika
Skrzynia biegów/napęd
Zużycie paliwa

20

11

11

11

13

14

10

8

7

7

8

8

10

8

7

7

8

8

20

14

14

15

17

16

SUMA

60 41 39 40 46 46

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE
Trzymanie się drogi
Komfort jazdy
Układ kierowniczy

20

14

14

14

15

15

20

18

16

16

17

17

10

8

7

7

8

8

SUMA

50 40 37 37 40 40

BEZPIECZEŃSTWO
Wyposażenie z zakr. bezp. 20
10
Hamulce

7

14

14

12

12

4

3

2

5

6

SUMA

30 11 17 16 17 18

SUMA (BEZ KOSZTÓW)

230 148 139 147 165 168

3 5 4 2 1

MIEJSCA
WYPOSAŻENIE I KOSZTY
Cena zakupu
Poziom wyposażenia
Wyposażenie dodatkowe

40

33

35

38

39

34

20

14

19

15

13

13

10

2

1

3

6

4

SUMA

70 49 55 56 58 51

RAZEM

300 197 194 203 223 219

MIEJSCA

4 5 3 1 2

Dlaczego właśnie tak

oceniamy

Wyjaśniamy, dlaczego niektóre
elementy samochodu otrzymały
taką, a nie inną ocenę.
Volkswagen błyszczy dzięki najpojemniejszemu bagażnikowi
i najlepszemu wykończeniu,
Skoda zyskuje dzięki wielkiej
kabinie. Nissan traci punkty
z powodu ograniczającego
przestrzeń okna dachowego.
Niemiecko-czeska para wypada
najlepiej – Tiguan i Kodiaq
zapewniają najlepsze osiągi
w stawce, a zarazem okazują
się zdecydowanie najoszczędniejszymi SUV-ami z całej
testowanej piątki.
W tej kategorii wyróżniają się
(in minus) X-Trail i Koleos, które
nie zachwycają ani pewnością
prowadzenia, ani tłumieniem
nierówności, ani precyzją
układów kierowniczych.
Nissan i Renault seryjnie mają
komplet systemów wsparcia
kierowcy, ale nie dorównują
one swoim konkurentom
skutecznością hamulców.
Volkswagen i Skoda z dużą
przewagą nad pozostałymi
trzema SUV-ami.
Skoda i Renault okazują się
wyraźnie tańsze od Nissana,
Hyundaia i Volkswagena
(zwłaszcza od dwóch ostatnich),
X-Trail zachwyca zdecydowanie
najbogatszym wyposażeniem.
Dzięki korzystniejszemu
cennikowi Kodiaq wyprzedził
Tiguana. Koleos trzeci.

PIERWSZY TEST NA
POLSKICH DROGACH.
MAKSYMALNIE
PRZEMYŚLANY

Przedruk artykułu z magazynu
MOTOR, numer 7/2017

TEST Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 4x4 DSG

Pierwszy test na polskich drogach

Maksymalnie
przemyślany
Kodiaq to przykład zwycięstwa
rozsądku nad emocjami. Nowy SUV
Skody może nie imponuje stylem,
ale jest prawdziwym mistrzem
funkcjonalności.

N

a rynku motoryzacyjnym
co roku pojawia się wiele
nowości, ale tylko o niektórych z nich można powiedzieć, że są długo oczekiwane.
Do tej grupy z pewnością można zaliczyć Skodę Kodiaq. Dlaczego? Po pierwsze z powodu
popularności, jaką cieszy się
u nas ta czeska marka. Na liście
najpopularniejszych nowych
samochodów w naszym kraju
od lat króluje Octavia. Drugie
miejsce zajmuje obecnie Fabia,
dziewiąte Rapid, a piętnaste
Superb. A po drugie – dlatego, że Kodiaq należy do segmentu SUV-ów, drugiego najchętniej wybieranego w Polsce
(po kompaktach).
Oczekiwania wobec Kodiaqa
są zatem ogromne. Czy nowość
Skody je spełni? Sprawdziliśmy
to, testując odmianę z dwulitrowym turbodieslem o mocy
190 KM, z napędem na cztery

14 Motor 7/2017

koła, dwusprzęgłową skrzynią stronnością wygrywa z wymieDSG i najbogatszym wyposa- nionymi konkurentami (które też nie należą do ciasnych).
żeniem Style.
Z przodu zmieści się niemal
Jeden z największych
każdy, a w drugim rzędzie doKodiaq wykorzystuje mo- piero powyżej 190 cm wzrostu
dułową platformę MQB – tę zaczyna brakować przestrzeni
samą co kompaktowe SUV-y – i to tylko nad głową. Co więSeat Ateca i VW Tiguan. Pla- cej, dotyczy to auta z ogranisuje się jednak o klasę wyżej. czającym miejsce nad głowami
Z długością 4,7 m przerasta oknem dachowym. Obie części
swoich „bliźniaków” o, odpo- kanapy da się osobno przesuwiednio, 33 i 21 cm. Bezpośred- wać w zakresie 18 cm i zmieniać
nimi rywalami Kodiaqa są za- pochylenie ich oparć. Składać
tem Hyundai Santa Fe, Mit- je można oczywiście i od strosubishi Outlander czy Nissan ny kabiny, i stojąc przy otwarX-Trail (wszystkie są nieznacz- tym bagażniku. A po złożeniu
nie krótsze od Skody). Tym bar- tworzą płaską powierzchnię.
dziej że cała trójka, podobnie
W trzecim rzędzie siedzeń
jak nowa Skoda, jest dostępna mieszczą się nawet osoby
o wzroście 180 cm, choć nie jest
z trzema rzędami siedzeń.
Duże rozmiary Kodiaqa po- tam zbyt wygodnie. Ale w tym
zwalają oczekiwać sporego wnę- segmencie to norma.
trza. I pod tym względem nikt
Za dwoma dodatkowymi sienie powinien czuć się zawie- dzeniami zostaje świetne 270 l
dziony – czeska nowość prze- bagażnika (dwa razy więcej

niż u rywali). Gdy są złożone,
do dyspozycji jest niezłe 560 l,
a w razie potrzeby można przesunąć kanapę w przód, powiększając go do 765 l albo złożyć ją,
zwiększając przestrzeń bagażową do przeszło 2 m3.
Kabinę testowanej Skody rozświetla opcjonalne wielkie okno
dachowe (120 x 70 cm). Co ważne, nie ograniczyło ono zauwa- Jeden z zamykanych schowków,
dość nieduży, umieszczono pod
żalnie sztywności nadwozia.

Sprytnie funkcjonalny

kolumną kierownicy.

Hasło reklamowe Skody,
„Simply Clever” (z ang.
„po prostu sprytna”), do żadnego modelu tej marki nie pasuje tak bardzo, jak do Kodiaqa.
Sprytnych rozwiązań ułatwiających życie kierowcy i pasażerów jest tu bowiem bez liku.
Są np. znane z Forda Focusa wysuwane listwy chroniące Kieszenie w drzwiach i główkrawędzie drzwi przed uszko- ny schowek wyłożono matedzeniem. O czystość kamery riałem.

Kodiaq korzysta z napę
du
tarczowym, który kieruj 4x4 ze sprzęgłem wieloe sporo mocy na tylne ko
ła.

Niestety w najnowszym systemie
multimedialnym przyciski są dotykowe.
Dobrze, że pozostawiono klasyczne pokrętła.

Jak na Skodę, kokpit Kodiaqa wygląda
ciekawie. Jakość wykonania – na piątkę.
Przyciski przy dźwigni automatu
służą m.in. do wyboru trybu jazdy
(podświetlony) i ustawienia off-road.

Dwa duże schowki przed pasażerem. Ten na
dole jest chłodzony i kryje czytniki DVD i SD.
7/2017 Motor 15
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Obie części kanapy można przesuwać w zakresie 18 cm i zmieniać pochylenie ich oparć.

Fotele są wygodne i zapewniają dobre
podparcie.
Pod ich siedziskami
umieszczono
szuflady, a na
oparciach kieszonki.
cofania dba osobny spryskiwacz. Drzwi są wydłużone
w dół, więc przy wsiadaniu nie
brudzi się nogawek o ubłocone
progi. W przednich drzwiach
kryją się dwa parasole. Zadbano o miejsce na bilety parkingowe i zatyczkę gniazdka 12 V,
a pod klapką wlewu paliwa zamocowano skrobaczkę do szyb.
Przed przednim pasażerem
zmieściły się dwa duże zamykane schowki. Dwa mniejsze są
przy dźwigni automatu i przed
lewym kolanem kierowcy. Poza
typowymi dużymi kieszeniami z tyłu przednich oparć są
też mniejsze po bokach. Pod
fotelami zamontowano szuflady, a z boku konsoli środkowej
– siatkę na drobiazgi.
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Na kanapie jest
niemal równie
dużo miejsca
co z przodu.
Mieszczą się
tu trzy dorosłe osoby, ale
ta pośrodku
ma pod nogami
niemały tunel.

Na dodatkowych
siedzeniach
mieszczą się
nawet dość
wysokie
osoby, ale
Dźwignia służy do zmiany pochy- nie siedzi się
lenia oparcia i do odsuwania ka- tam zbyt wynapy (aby wejść na tył). Taśma godnie. Za to
przy siedzisku składa kanapę. dostęp jest niezły.

które pozwala wyraźnie zmieniać charakter Skody. Tryb
komfortowy zapewnia wręcz
rewelacyjne tłumienie nierówności, nawet na bardzo zniszczonej drodze auto zamienia
nawet spore skoki kół na delikatne bujnięcia nadwozia.
A jednocześnie nie ma skłonności do „dobijania” na większych
wybojach czy progach spowalniających i dobrze radzi sobie
z większym obciążeniem.
Z kolei w trybie sportowym
układ jezdny wyraźnie się
usztywnia, przez co zdecydowanie czuć wyboje, ale zmniejszaNajważniejszy komfort
ją się przechyły boczne. Choć
Samochód widoczny na zdję- na krętej trasie czuć sporą masę
ciach ma opcjonalne zawiesze- Kodiaqa (1723 kg), auto potranie adaptacyjne DCC (3500 zł), fi dać kierowcy trochę przyPrzemyślany jest też bagażnik. Poza standardowymi haczykami na zakupy czy siatkami do mocowania bagażu
ma też znane np. z Octavii listwy z rzepami służące do mocowania bagażu, a część podłogi można postawić w pionie,
dzieląc bagażnik na dwie części. Pod podłogą przewidziano
miejsce na zdjętą roletę, a lampka boczna po wyjęciu zmienia
się w poręczną latarkę. Testowana Skoda ma też system otwierania i zamykania bagażnika
ruchem nogi pod zderzakiem.

jemności z jazdy. Zaskakuje
zwinnością i niemal neutralnym zachowaniem w zakrętach. Co więcej, Skoda pewnie
prowadzi się także w miękkim
ustawieniu zawieszenia.
Do komfortowego charakteru Kodiaqa pasują jego wielkie
koła. Testowana topowa odmiana Style seryjnie ma aż 19-calowe obręcze, ale założono na nie
opony o dość wysokim profilu
(235/50), więc felgę dzieli od nawierzchni solidne 9 cm.

Bardzo sprawny
Silnik topowej odmiany Kodiaqa dzięki 190 KM mocy i aż
400 Nm momentu obrotowego zapewnia autu dobre osiągi. Przyspieszenie do 100 km/h

trwa niecałe 9 s, auto bardzo
sprawnie rozpędza się także
przy wyższych prędkościach.
7-biegowa skrzynia DSG
szybko i bardzo płynnie zmienia przełożenia. Co ważne, nie
wykazuje ona typowej dla przekładni DSG tendencji do szarpania przy starcie.
Napęd 4x4 ze sprzęgłem
wielotarczowym działa bardzo sprawnie. Nawet na nieodśnieżonej drodze nie zdarza
się buksowanie przednich kół,
a w ciasnych łukach sporo momentu trafia do tylnej osi, poprawiając sterowność auta.
Podczas jazdy uwagę zwraca świetne wyciszenie kabiny. Przy 100 km/h nasz sonometr pokazał 63,0 dB. Przy

DANE TECHNICZNE

Sprytne rozwiązania

Po złożeniu kanapy otrzymuje się zupełnie
płaską podłogę
i przestrzeń
bagażową
o imponującej
pojemności
przeszło 2 m3.

W półce między
fotelami przewidziano miejsce
m.in. na kluczyk
czy wyjętą zatyczkę gniazda 12 V.

Jeszcze niżej umieszczono m.in.
dojazdowe koło zapasowe.

130 km/h poziom hałasu wewnątrz wynosi 66,5 dB (tyle
co w Mitsubishi Outlanderze
2.2 DID przy 100 km/h).
Kolejną mocną stroną napędu Kodiaqa jest rozsądne zapotrzebowanie na paliwo. Przy
spokojnej jeździe po mieście
auto zużywa 8 l/100 km, w trasie – o 2 l mniej. Dopiero przy
wyższych prędkościach do głosu dochodzi spora masa i powierzchnia czołowa, a spalanie
na 100 km rośnie do 7,5 l (droga
ekspresowa) lub 9 l (autostrada).

wyposażona testowana wersja
w cenie 149 700 zł.
Nie jest to mała kwota, ale
konkurenci kosztują jeszcze
więcej – za Outlandera trzeba zapłacić niemal 165 tys. zł
(mimo że ma tylko 150 KM i na
sprint do 100 km/h potrzebuje aż 11,6 s), za 177-konnego
X-Traila co najmniej 157,7 tys. zł,
a ceny Santa Fe zaczynają się
od 184 300 zł.
Zresztą nawet za mniejszego
Tiguana trzeba zapłacić znacznie
więcej. Z tym samym układem
napędowym co w Skodzie koszWcale nie droga
tuje on aż 165 tys. zł, a za ok. 150
Cennik Kodiaqa otwiera tys. zł można mieć co najwyżej
125-konna odmiana 1.4 tur- wersję ze 150-konnym dieslem
bo z przednim napędem za i ręczną skrzynią.
89 900 zł, a zamyka porządnie
TEKST: M. LASKA, ZDJĘCIA: K. PALIŃSKI

PODSUMOWANIE

Jedna z lampek
w bagażniku może
pełnić rolę latarki
(magnes pozwala zamontować ją
np. na błotniku).
W przednich
drzwiach przewidziano odpowiednie miejsca
na dwa firmowe
parasole.

O czystość kamery
cofania podczas niepogody dba osobny
spryskiwacz (sprzężony ze spryskiwaczem tylnej szyby).

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 190 4x4 DSG

NADWOZIE
I WNĘTRZE

UKŁAD
NAPĘDOWY

WŁAŚCIWOŚCI
JEZDNE

WYPOSAŻENIE
I CENA

: ogromne wnętrze,

: dobre osiągi

wysoki komfort
: bardzo
podróżowania,

atrakcyjna na
: cena
tle bezpośrednich

n

pojemny bagażnik,
świetna funkcjonalność,
mnóstwo schowków,
bardzo dobra widoczność
z miejsca kierowcy
oświetlenie przestrzeni na
nogi oślepia kierowcę

n

nieduże zużycie paliwa,
sprawny napęd 4x4,
płynna i szybka praca
skrzyni DSG,
niemęczący sportowy
tryb przekładni
silnik dość głośny na postoju

pewne zachowanie na
krętej trasie,
duża stabilność przy
wysokich prędkościach,
niezła zwinność,
cicha praca zawieszenia

OSIĄGI, ZUŻYCIE PALIWA (dane prod.)
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0-100 km/h
Zużycie paliwa*
Zasięg

209 km/h
8,8 s
6,6/5,3/5,7
1050 km

* miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

Podczas otwierania drzwi z ich
boku wysuwają
się listwy, które chronią krawędzie w razie
uderzenia
w przeszkodę.

Pod podłogą kryje się schowek
mieszczący np. zdjętą roletę.

SKODA
turbodiesel
1968 cm3
R4/16
190 KM/3500
400 Nm/1750
4x4
aut./7-biegowa
470/188/167 cm
279 cm
11,6 m
1723/790 kg
560/2005 l
60 l (ON)
235/50 R19

n

konkurentów,
niezłe wyposażenie,
bogata lista dodatków,
zawierająca wiele
ciekawych elementów
wysokie ceny niektórych
opcji

Kodiaq to samochód składający się właściwie z samych zalet. Jest wyjątkowo przemyślany i pełen sprytnych rozwiązań. Ma przestronną
kabinę, duży bagażnik i wielką ładowność. Zapewnia bardzo wysoki komfort i nieźle się prowadzi. Ma sprawny napęd, dobre osiągi
i zadowala się niezbyt dużymi ilościami paliwa. A do tego został rozsądnie wyceniony. Zapowiada się kolejny rynkowy przebój Skody.

DANE TESTOWE (opony zimowe)
Przyspieszenie 0-50 km/h
2,6 s
Przyspieszenie 0-100 km/h
8,9 s
Hamowanie 100-0 km/h (zimne)
42,6 m
Hamowanie 100-0 km/h (ciepłe)
42,6 m
Poziom hałasu przy 50 km/h
57,8 dB
Poziom hałasu przy 100 km/h
63,0 dB
Rzeczywista prędkość*
96 km/h
Liczba obrotów kierownicą
2,6
Testowe zużycie paliwa**
8,0/6,0/7,0
Rzeczywisty zasięg
850 km
* przy wskazaniu 100 km/h; ** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km);
wynik na tle całego segmentu: dobry przeciętny słaby

WYPOSAŻENIE/CENY

SKODA

Model
Kodiaq
Wersja
2.0 TDI 190 4x4 DSG Style
l/l/l/l
Poduszki czoł./bocz./kurt./kolan.
Asyst. pasa ruchu/martwego pola ❍ (1600)/❍ (2400)
Asyst. znaków/zapobieg. kolizji
❍ (300)/l
l/l
Elektr. ster. szyby/lusterka
–/l
Klimatyzacja aut. 2-/3-strefowa
l/l/l/l
Radio CD/USB/AUX/Bluetooth
Nawigacja/kamera cofania
❍ (2000)/❍ (1600)
–/l
Tempomat/aktywny tempomat
–/l
Czujniki parkowania t./p. i t.
Asystent parkowania
❍ (1400)
Dostęp bezklucz./szklany dach
l/❍ (4500)
Elektr. ster. pokrywa bagażnika
❍ (1800)
l/l
Światła LED/przeciwmgielne
Fotele skórzane/elektr. ster.
❍ (6500)/❍ (4200)
Podgrzewane fotele/kanapa
l/❍ (800)
Trzeci rząd siedzeń
❍ (3400)
Regulowane zawieszenie
❍ (3500)
–/–/l
Aluminiowe felgi 17’’/18’’/19’’
Lakier metalik
❍ (2500)
Cena wersji podstawowej*
140 350 zł

CENA

l standard; ❍ opcja (cena w zł); – niedostępne; * z tym samym silnikiem

Bagażnik odmiany 7-osobowej ma pojemność 560 l (765 l po przesunięciu kanapy w przód) lub 270 l za trzecim rzędem siedzeń.

Zgodnie z filozofią Skody nazwaną „Simply clever”
(z ang. „po prostu sprytna”) Kodiaq oferuje mnóstwo
wyjątkowo przemyślanych rozwiązań.

Silnik
Pojemność skokowa
Układ cylindrów/zawory
Moc maksymalna
Maks. moment obrotowy
Napęd
Skrzynia biegów
Długość/szerokość/wysokość
Rozstaw osi
Średnica zawracania
Masa/ładowność
Poj. bagażnika (min./maks.)
Poj. zbiornika paliwa
Opony

149 700 ZŁ

CENA NA TLE KONKURENTÓW

149 700 zł
157 750 zł
164 990 zł
Skoda Kodiaq 2.0 TDI Nissan X-Trail 2.0 dCi Mit. Outlander2.0 DID
4x4 DSG Style Xtronic 4x4 N-Vision 4x4 AT Intense Plus
190 KM, 0-100: 8,8 s 177 KM, 0-100: 10,0 s 150 KM, 0-100: 11,6 s

Kodiaq jest najtańszym z 7-osobowych SUV-ów tej wielkości.
Tylko Mitsubishi nie wymaga dopłaty za trzeci rząd siedzeń,
w Skodzie trzeba doliczyć 3400 zł, w Nissanie 4000 zł.
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ŠKODA
KODIAQ
NOWY SUV Z GATUNKU
NIEZAWODNYCH

Nowoczesna, funkcjonalna i stylowa ŠKODA KODIAQ zachwyci Cię
wysmakowanym designem i nowoczesnymi technologiami, dzięki którym
będziesz zawsze online. Odkryj przestronność i wygodę SUV-a z gatunku
niezawodnych. ŠKODA KODIAQ sprawdzi się na każdej trasie.
ŠKODA. Simply Clever.

skoda-auto.pl

ROK
NOWOŚCI
ŠKODY

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

OSTATNI BĘDĄ
PIERWSZYMI

Przedruk z magazynu
Auto Moto, numer 3/2017

TEST

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 DSG 4x4

Ostatni będą
pierwszymi
PIE RWSZY

TE ST
Skoda Kodiaq
2.0 TDI 190
DSG 4x4

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

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

S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

189 cm

83 cm
83 cm

100 cm

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

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

Adaptacyjne? Po co?!

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

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

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

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

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

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

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

Podstawowe informacje – dane fabryczne (wersja 5-osobowa)

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 190 DSG 4X4
NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY

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

TEST EURO NCAP: nie badano

NADWOZIE
5-drzwiowe, 5-miejscowe (7-osobowe*)
Pojemność bagażnika: 720-2065 l

➍
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➑
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➑

192

➐
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167,6
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WYKRES MOCY/MOMENTU OBR.
KM
200

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

Nm
440

WYMIARY WNĘTRZA

170

400

140

360

110

320

80

280

50

240

PRZYSPIESZENIA

20

200

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

obr./min (x1000)

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

maks. moc
140 kW/190 KM

km/h

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

90-112 cm
49 cm

7
6

maks. mom.
obr. 400 Nm

5
4
3
2
1

obr./min (x1000)

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

rozstaw przód 158,6
szerokość 188,2

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

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

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

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

34,1 m
32,8 m

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

WYKRES PRĘDKOŚCI NA BIEGACH

rozstaw tył 157,6

rozstaw osi 279,1
długość 469,7

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

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

PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h

8,1 s

TESTOWE

9,1 s

FABRYCZNE

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

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

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA
TESTOWE
FABRYCZNE

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

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

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

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

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

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

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

ocena

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

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

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

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

n

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

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

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

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

DANE TECHNICZNE

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

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

ŠKODA
KODIAQ
NOWY SUV Z GATUNKU
MULTIMEDIALNYCH

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

skoda-auto.pl

ROK
NOWOŚCI
ŠKODY

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

