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PORÓWNANIE 8 kompaktowych kombi

Funkcjonalność

MEGATEST

8 kompaktowych kombi
5-136 KM
Silniki benzynowe o mocy 11
Testowane auta
Prawie wszystkie testowane samochody mają benzynowe silniki z turbodoładowaniem. W przypadku Forda, Hyundaia i Skody są to jednostki 3-cylindrowe
o pojemności zaledwie 1 litra. Peugeot też ma trzy cylindry, ale pojemność 1.2.
Pozostałe silniki mają po cztery cylindry i pojemność 1.4 (Opel, Seat i VW) lub
1.6 (Kia). Ten ostatni okazuje się jedyną w tym porównaniu konstrukcją bez
tubo, przez co – choć rozwija aż 136 KM mocy – nie błyszczy osiągami na tle
słabszych rywali. Silnik 308 ma niezłe 130 KM, a Octavii – tylko 115 KM. Pozostałe rozwijają po 125 KM mocy.
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Ford Focus 1.0 EcoBoost
Silnik: benz., turbo, R3, 998 cm
Moc maksymalna: 125 KM

Hyundai i30 1.0 T-GDI
3

Silnik: benz., turbo, R3, 998 cm
Moc maksymalna: 120 KM

Kia Cee'd 1.6 GDI
3

Silnik: benzynowy, R4, 1591 cm3
Moc maksymalna: 136 KM

MEGATEST

w cenie

Kompaktowe kombi, choć
nie są tak wszechstronne
jak podobnej wielkości SUV-y,
na co dzień okazują się o wiele
bardziej funkcjonalne. Które
z nich okaże się najlepsze?

C

hoć obecnie wielkim powodzeniem cieszą się auta
uterenowione, ich popularność to w dużej mierze efekt
mody. W rzeczywistości bowiem mało kto tak naprawdę potrzebuje napędu na cztery koła czy 20 cm prześwitu.
W codziennym życiu zwykle
lepiej sprawdza się „zwykłe”
kombi. W porównaniu z kosztującym tyle samo SUV-em lub
crossoverem zazwyczaj okazuje się ono przestronniejsze,
ma większy bagażnik, lepsze
osiągi i prowadzenie, a przy
tym zużywa mniej paliwa.
Dlatego porównaliśmy
ze sobą 8 kompaktów z praktycznym nadwoziem – od doskonale znanych „kombiaków”
Forda czy Seata po klasową nowość, Hyundaia i30.
W teście benzynowe odmiany o mocy 115-136 KM.

Ford Focus Kombi
Kompaktowy Ford jest najstarszą konstrukcją z testowanej ósemki. Aktualna odsłona
debiutowała w 2010 r., a od jej
liftingu minęły już 3 lata.
Design Focusa trudno nazwać nienowoczesnym, ale zaawansowany wiek auta zdradzają wymiary. W porównaniu
z rywalami Ford ma niezbyt
długie nadwozie i nie za duży
rozstaw osi. Wynikiem tego jest
nie tylko niezła zwrotność, ale
i najmniejsza kabina w teście.
Nad głowami nikomu nie zabraknie w niej miejsca, ale przestrzeni na nogi i na szerokość
Ford oferuje najmniej w stawce. A na dodatek ma najskromniejszy bagażnik (490-1516 l).

Wśród testowanych kombi jest jedna nowość
(Hyundai i30). Opel debiutował w 2016 r.,
Peugeot 2 lata wcześniej, trio z koncernu VW
w 2013 r., Kia w roku 2012, a najstarszą
konstrukcja jest Ford z 2010 r.

Opel Astra 1.4 Turbo
Silnik: benz., turbo, R4, 1399 cm
Moc maksymalna: 125 KM

Peugeot 308 1.2 PureTech
3

Silnik: benz., turbo, R3, 1199 cm
Moc maksymalna: 130 KM

Seat Leon 1.4 TSI
3

Silnik: benz., turbo, R4, 1395 cm
Moc maksymalna: 125 KM

Skoda Octavia 1.0 TSI
3

Silnik: benz., turbo, R3, 999 cm
Moc maksymalna: 115 KM

Focus nie jest najbardziej
komfortowym ani najlepiej prowadzącym się kompaktem, ale
w obu tych dziedzinach prezentuje wysoki poziom. Przyzwoicie izoluje podróżnych
od wstrząsów oraz pewnie i bez
nerwowych reakcji pokonuje
kręte trasy. Szkoda tylko, że nie
ma lepszych hamulców.
1.0 EcoBoost (125 KM, 170 Nm)
to jedna z pierwszych jednostek 3-cylindrowych. W latach
2012, 2013 i 2014 zdobyła tytuł Silnika Roku i wciąż należy do najlepszych na rynku.
Przede wszystkim nie drażni typowymi dla konstrukcji
o trzech cylindrach wibracjami
ani warkotem (choć jest dość
głośna). A do tego dobrze czuje
się i przy niskich, i przy wysokich obrotach.
Niestety, mimo niedużej
masy, wyposażony w ten silnik
Focus nie zachwyca osiągami
(11,5 s do „setki” to najgorszy
wynik w stawce, elastyczność
też jest co najwyżej średnia).
A do tego zużywa sporo benzyny – średnio 7,1 l/100 km. To aż
o 51% więcej niż obiecuje Ford.
Dobrze, że chociaż bak jest spory – jego 55 litrów pozwala tankować średnio co 770 km.
W topowej wersji Titanium
Focus seryjnie ma m.in. odtwarzacz CD czy ogrzewanie
przedniej szyby, ale wiele elementów seryjnych u rywali
tu trzeba dokupić. Inna sprawa, że dopłaty są dość rozsądne – np. lakier metalik kosztuje najmniej w teście (1950 zł).
Warto zwrócić uwagę na bezkorkowy wlew paliwa (wciąż
rzadkość w klasie) i wysuwane

VW Golf 1.4 TSI
3

Silnik: benz., turbo, R4, 1395 cm3
Moc maksymalna: 125 KM
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listwy chroniące krawędzie
drzwi (300 zł dopłaty).

Ford Focus 1.0 EcoBoost 125 Titanium

Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI 120 Style

Od kiedy na konsoli centralnej Focusa nie ma gąszczu przycisków,
jego kokpit robi zupełnie niezłe wrażenie. Obsługa – na „czwórkę”.

Typowy dla współczesnych Hyundaiów kokpit – wygląda przeciętnie, ale jest bardzo ergonomiczny i banalnie łatwy w obsłudze.

Właściciele płyt kompaktowych
docenią obecność odtwarzacza
CD (seryjny tylko tu i w Seacie).

Kamera cofania jest oferowana
seryjnie tylko w i30 i Cee'dzie.
Plus za dobrą jakość obrazu.

Hyundai i30 Wagon
Hyundai to najnowszy
uczestnik tego porównania
(debiutował w tym roku).
Jest raptem o 3 cm dłuższy
niż Ford i ma równie nieduży
rozstaw osi, a mimo to w jego
kabinie wygospodarowano
znacznie więcej przestrzeni
– przydałoby się jedynie kilka dodatkowych centymetrów
na nogi jadących z tyłu. Bagażnik ma aż 602 l pojemności, ale
nie imponuje ładownością.
Choć – podobnie jak w przypadku Kii – w sesji zdjęciowej
do naszego porównania wzięła
udział inna wersja Hyundaia
(odpowiednia nie była wtedy
dostępna), przy ocenie pod
uwagę wzięliśmy 120-konną
odmianę 1.0 T-GDI, którą testowaliśmy niedawno. Co ważne, pogoda podczas ich pomiarów była niemal identyczna jak
w przypadku reszty stawki.
Litrowy, 3-cylindrowy silnik parametrami (120 KM
i 171 Nm) niewiele odbiega
od fordowskiego. Robi jednak
gorsze wrażenie – ma niezbyt
przyjemny dźwięk, a przy niskich obrotach pracuje z wyraźnymi wibracjami. Do tego
zapewnia niezbyt dobre osiągi
i zużywa dużo benzyny (7,3 l
na 100 km – o 40% więcej niż
wg danych katalogowych).
Zawieszenie i30 zapewnia
niezły komfort i właściwie nie
zdarza mu się hałasować (nawet
na dużych wybojach), ale pod
względem prowadzenia Hyundai pozostawia nieco do życzenia. W szybkich łukach dość
wcześnie zaczyna płużyć przodem, a jego układ kierowniczy
nie pozwala dobrze wyczuć, co
dzieje się z przednimi kołami.
Najbogatsza dostępna z silnikiem 1.0 wersja Style jest nieźle
wyposażona (seryjnie ma m.in.
kamerę cofania – oprócz i30
tylko w Kii nie trzeba za nią
dopłacać). Szkoda, że niektóre opcje (m.in. airbag kolanowy kierowcy, pakiet systemów
bezpieczeństwa czy dostęp bezkluczykowy) są dostępne tylko
w topowej odmianie Premium.
Wielkim atutem Hyundaia
i30 jest za to aż 5-letnia gwarancja bez limitu kilometrów.

Kia Cee'd SW

Mimo 7 lat na rynku sylwetka Focusa wcale się nie zestarzała.

Za fotelem odsuniętym 1 m od
pedałów jest tylko 67 cm. Niskie
oparcie, najwęższa kabina.

Fotel Forda ma najmniejszy

Obecna generacja Cee'da w stawce zakres regulacji
jest na rynku od 5 lat (lifting wzdłużnej – wysocy kierowcy
w 2015 r.) – i nie do końca udaje nie wyprostują tu swoich nóg.
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Z tyłu konsoli środkowej Forda
przewidziano jedynie niedużą
wnękę na nieduże przedmioty.

Po obu stronach kanapy są
przydatne wnęki na drobiazgi.

Plastikowy tył foteli łatwo
utrzymać w czystości, ale uwiera on wysokie osoby w kolana.

Linia tyłu i30 kombi niektórym przypomina „kombiaki” Mercedesa.

Miejsca na nogi – równie mało
co w Fordzie, za to tył kabiny
i30 jest najszerszy w teście.

Z przodu – dużo miejsca na nogi
i na szerokość. Plus za dwuosiowo regulowane zagłówki, minus Tunel ma tylko 6 cm wysokości
(równie niski jest w Kii i Oplu).
za brak regulacji lędźwiowej.

MEGATEST
Kia Cee'd SW 1.6 GDI 136 Business Line

Opel Astra ST 1.4 Turbo 125 Elite

Sporo dobrze rozmieszczonych i opisanych przełączników ułatwia
obsługę. Błyszczące czarne elementy wyróżniają topową wersję.

Projekt i wykonanie kokpitu Opla, podobnie jak jakość tworzyw,
zasługują na uznanie. Ciekawostką jest uchwyt na telefon (600 zł).

Komputer Kii może nie zachwyca grafiką, ale „zna” język polski i jest łatwy w obsłudze.

Wyróżnik Opli w wersji kombi
Przyciski ukryte za dźwignią
– regulacja wysokości, na jaką
zmiany biegów okazują się
otwiera się pokrywa bagażnika. dość trudno dostępne.

Wielu osobom nie przypadnie
do gustu śliski plastik na części
wieńca kierownicy.

Mierząca 451 cm Kia Cee'd to najkrótsze kombi w tym porównaniu. Opel Astra ST bije konkurentów długością nadwozia (470 cm).

Długie siedzisko, spora przestrzeń nad głową i zagłówki
ustawiane w 2 płaszczyznach.
Brak podpórki lędźwiowej.

Szeroko z tyłu, najdłuższe siedzisko. Na nogi 72 cm. Tunel wysoki
na 6 cm (jak w i30 i Astrze).

Najwięcej w teście miejsca na
głowy. Za fotelem odsuniętym
metr od pedałów: 70 cm.

Opcjonalny fotel ergonomiczny Opla należy do najlepszych
Tylko tu i w Fordzie – by złożyć w klasie – jest duży, wygodny
oparcie, trzeba unieść siedzisko. i wszechstronnie regulowany.

Podgrzewanie kanapy jest
dostępne tylko tu i w Skodzie.

się jej ukryć fakt, że to starsza
konstrukcja niż jej „krewniak”
spod znaku Hyundaia.
Kia to najkrótsze i najwęższe
auto w teście, ma też niezbyt
daleko rozsunięte osie. A mimo
to imponuje przestronnością.
Jej kabina jest szeroka i zapewnia mnóstwo miejsca na nogi
(wysocy podróżni docenią też
najdłuższe w teście siedziska
w obu rzędach siedzeń).
Za to bagażnik (528 l), choć
nie mały, należy do najmniej
pojemnych w teście. A ładowność – do najniższych.
Różnicę wieku pomiędzy
Cee'dem a i30 najlepiej oddają
rozbieżności w ich gamach silnikowych. Podczas gdy nabywcy Hyundaia mogą wybierać
między turbodoładowanymi
silnikami 1.0 (120 KM) i 1.4
(140 KM), Kia w ich miejsce
stosuje starszą, wolnossącą
jednostkę 1.6 o mocy 136 KM.
Co prawda jest najmocniejsza w teście, ale jednocześnie ma najmniejszy moment
obrotowy – 164 Nm (na jego
maksimum trzeba czekać aż
do 4850 obr./min, a na maksymalną moc – do 6300 obrotów). Jako że silnikowi brak
turbo, nikogo nie powinna
dziwić wyraźnie najsłabsza
elastyczność w porównaniu.
Gorzej, że aby zdecydowanie
przyspieszyć, trzeba zmusić go
do pracy na wysokich obrotach
(a i tak osiągi pozostaną przeciętne). Spory wysiłek przy rozpędzaniu Cee'da przekłada się
na największe w teście spalanie
– średnio aż 7,5 l na 100 km.
Trzeba jednak przyznać, że Kia
ostrzega o tym klientów – wg
folderów auto potrzebuje średnio 6,3 l/100 km (czyli przekłamanie wynosi zaledwie 19%).
Ale gdy weźmie się pod uwagę cenę Cee'da, wiele można
mu wybaczyć. Wersja Business
Line za 77 740 zł jest najtańsza
w teście. A przy tym najlepiej
wyposażona. Seryjnie ma m.in.
nawigację, kamerę cofania oraz
podgrzewanie foteli i kierownicy. Ale cennik Kii ma też wady
– w opisywanej odmianie nie są
np. dostępne współczesne systemy bezpieczeństwa. Za to okres
gwarancji mija dopiero 7 lat lub
150 000 km od zakupu (choć
w przypadku części elementów, głównie podwozia, skrócono go do „zaledwie” 3 lat).

Opel Astra ST
Zaprezentowana w 2015 roku
piąta generacja Opla Astry jest
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produkowana w Gliwicach, ale
wytwarzanie odmiany z nadwoziem kombi (zwanej ST, debiut
w 2016 r.) powierzono fabryce
w Anglii.
Astra to najdłuższe auto
w stawce, a do tego szerokie
i wysokie. Stąd (poza kiepską
zwrotnością) niezła przestronność – kabina Opla jest najwyższa z całej ósemki, zapewnia też
sporo miejsca na nogi. A tzw.
ergonomiczny fotel (1600 zł;
dwa za 2100 zł) należy do najlepszych konstrukcji w klasie.
Jest obszerny, ma odpowiedni
kształt oraz regulację długości
i pochylenia siedziska. Lepszy
Niekonwencjonalny (choć typowy dla Peugeotów) kokpit ma mało Kokpit Leona ma sportowy styl (np. wskazówki „startujące” z dołu od niego okazuje się tylko foprzełączników i wskaźniki, na które patrzy się ponad kierownicą. zegarów). Ekran 10,25'' zamiast tradycyjnych zegarów – 1685 zł .
tel AGR z elektryczną regulacją, funkcją masażu oraz wentylacją. Co prawda kosztuje aż
9300 zł, ale w pakiecie otrzymuje się też skórzaną tapicerkę,
podgrzewanie przednich i tylnych siedzeń oraz kierownicy,
a z tyłu także dwa dodatkowe
wejścia USB i podłokietnik
oraz rzadko spotykane w tym
segmencie trójdzielne oparcie
kanapy (1400 zł).
Najnowsza Astra nie naDzięki niewielkiej kierownicy
Niestety na ekran przeniesiono Multimedia imponują grafiką
Najwyższy tunel z tyłu jest
leży już do najcięższych aut
kompaktowy Peugeot wydaje
nawet obsługę tak podstawoi obsługą. Łączą się przez USB, w Seacie (20 cm), ale Skoda
w klasie, dzięki czemu – choć
się zwinniejszy niż jest.
wych ustawień jak klimatyzacja. AUX i Bluetooth, czytają CD i SD. i VW mają tylko o 1 cm niższy.
ma komfortowe zawieszenie
– jest zwinna, prowadzi się
pewnie i stabilnie, nie zaskakuje też nagłymi reakcjami
na zmianę obciążenia w łuku.
A do tego nieźle hamuje (przy
pierwszych próbach, po rozgrzaniu tarcz już gorzej).
1,4-litrowy silnik rozwija 125 KM mocy i aż 245 Nm
momentu obrotowego – najwięcej w teście, ale warto zaznaczyć, że droższa o 1000 zł
Peugeot 308 – stonowany design i duża powierzchnia przeszklona. Leon ST wyróżnia się mocno pochyloną szybą w pokrywie bagażnika. wersja z systemem start-stop
ma 230 Nm. Zapewnia on
Astrze lepsze niż przyzwoite
osiągi (0-100 km/h w 9,7 s, niezła elastyczność), ale ceną jest
spore spalanie. W teście wyniosło ono średnio 7,2 l na 100 km
– o 29% więcej niż obiecują
foldery Opla. A jako że Astra
ma najmniejszy bak, mieszczący tylko 48 l, to i jej zasięg jest
Mało miejsca nad głowami, na
Najmniej w teście miejsca na
najmniejszy w stawce (660 km).
nogi też (69 cm). Tunel ma ok.
głowy podróżnych (ex aequo
Kosztująca rozsądne 82 700 zł
13 cm wysokości – jak w Fordzie.
z 308), na kolana – 71 cm.
wersja Elite w kwestii wyposażenia ustępuje tylko Kii (a seryjnych systemów podnoszących bezpieczeństwo ma najwięcej w stawce). Dopłaty nie
wymagają tu nie tylko częściowo skórzana tapicerka czy czujJadący na fotelu Seata doceni
Ładne fotele 308 w wersji Allure
niki parkowania z tyłu i przojego wielkość i bardzo anatosą bardziej wygodne niż spordu, ale nawet rzadko spotykana
miczny kształt, a także sporą
Rolety przeciwsłoneczne w tyl- wśród kompaktów elektrycznie
towe, ale ich zagłówki uwierają Odpowiedni kształt kokpitu
zwiększa przestrzeń na nogi.
nych drzwiach są tu seryjne.
ilość miejsca na nogi.
wysokie osoby w kark.
otwierana i zamykana pokrywa

Peugeot 308 SW 1.2 PureTech 130 Allure
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Seat Leon ST 1.4 TSI 125 Xcellence

MEGATEST
bagażnika. Z dodatków polecamy świetne matrycowe światła
LED za 5900 zł.

Peugeot 308 SW
Druga odsłona 308 debiutowała 4 lata temu (kombi rok
później), a ostatnio przeszła
lifting. Ma przeciętne rozmiary, ale bije rywali rozstawem
osi – 273 cm to o 11 cm więcej niż w Golfie. Ale co z tego,
skoro mniejszą kabinę ma tylko Ford. W 308 brakuje przede wszystkim miejsca z tyłu.
Na nogi jest go tylko o 2 cm
więcej niż w najgorszych pod
tym względem Focusie i i30,
a nad głowami najmniej w stawce (ex aequo z Seatem). 556 l bagażnika to średni wynik.
Obserwowanie wskaźników
nad kierownicą może nie przypaść do gustu wysokim osobom
(nie każdy polubi też służący
do większości ustawień ekran
dotykowy), ale większości obcowanie z małą kierownicą
sprawia nie problem, lecz przyjemność. Świetnie wykończony
i niemal pozbawiony przełączników kokpit wygląda atrakcyjnie, a fotele topowej wersji są
bodaj najładniejsze w klasie.
Szkoda, że skórzana tapicerka występuje tylko w pakiecie
z podgrzewanymi siedzeniami
z masażem i elektrycznym sterowaniem lewego za 15 100 zł.
Peugeot jest najlżejszy w teście (choć od najcięższego Leona dzieli go tylko 53 kg) i takie
też wrażenie robi podczas jazdy. Chętnie zmienia kierunek
i nie przechyla się przesadnie
w zakrętach. Zapędy kierowcy do dynamicznego pokonywania zakrętów gasi jednak
mocno podsterowna natura
308. Za to komfort jazdy jest
więcej niż przyzwoity – jedyne,
co może się nie spodobać podczas jazdy po wybojach to dość
głośna praca zawieszenia.
Atutem 308 jest też silnik
1.2 PureTech – dwukrotny silnik roku w kategorii 1,0-1,4 l.
Nie męczy wibracjami ani warkotem (choć jego dźwięk jest
mniej przyjemny niż w również 3-cylindrowym Fordzie),
a do tego żwawo reaguje na dodanie gazu i ma dużo „pary”
przy niskich obrotach. Dzięki niemu 308 nieźle przyspiesza i ma świetną elastyczność.
A niemal najmniejsze w teście
zużycie paliwa (zaledwie 6,5 l
na 100 km) w połączeniu z aż
53-litrowym bakiem daje rekordowe 810 km zasięgu.

Bagażniki
Pojemność bagażnika to bardzo ważny parametr każdego samochodu – ale w modelach z nadwoziem kombi liczą się także inne parametry. Dlatego w każdym
z testowanych „kombiaków” dokładnie zmierzyliśmy
też wymiary przestrzeni bagażowej (jej minimalną szerokość, wysokość do rolety oraz głębokość – zarówno
standardową, jak i po złożeniu kanapy, liczoną do fotela odsuniętego 1 metr od pedałów), a także rozmiar otworu załadunkowego oraz odległość progu bagażnika
i jego podniesionej pokrywy od nawierzchni.
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

490 l

602 l

44 cm

48 cm

102 cm

112 cm
110 cm

180 cm

183 cm

FORD Próg 62 cm nad ziemią. Największy otwór załadunkowy
(109x78 cm). Kanapy nie da się złożyć od strony bagażnika.

104 cm

HYUNDAI Próg 61 cm nad ziemią – jak w Kii i Oplu. Najwęższy
(102 cm) i niski (67 cm) otwór. Kanapa składana tylko od kabiny.

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

528 l

540 l

45 cm

47 cm

105 cm

106 cm
178 cm

102 cm

182 cm

97 cm

KIA Bardzo szeroki, ale i najpłytszy bagażnik. Otwór ma aż
77 cm wysokości. Kanapę składa się tylko dźwignią na oparciu.

OPEL Bagażnik Astry ST ma wyjątkowo regularny kształt i wąski
otwór załadunkowy (102 cm – jak w Cee'dzie, 308 i i30).

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

556 l

587 l

49 cm

53 cm

107 cm
106 cm

102 cm
185 cm

101 cm

181 cm

PEUGEOT Najszerszy i najgłębszy (ex aequo ze Skodą) bagażnik SEAT Przy ładowaniu trzeba podnosić bagaże aż 66 cm nad ziew stawce. Próg na wysokości 63 cm, wysoko otwierana pokrywa. mię. Otwór dość szeroki (108 cm), ale najniższy w teście (66 cm).
POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA

610 l

605 l

58 cm

58 cm

101 cm
184 cm

101 cm
107 cm

SKODA Próg tylko o 1 cm niżej niż w Leonie. Najwyżej podnoszona klapa. Bagażnik jest dość wąski, ale za to bardzo głęboki.

183 cm

105 cm

VOLKSWAGEN Równie wąsko co w Skodzie, ale płycej. Za to próg
załadunku jest tu na wysokości 59 cm – najniżej w stawce.
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PORÓWNANIE 8 kompaktowych kombi
Kosztująca 88 300 zł wersja
Allure jest drugim najdroższym autem w teście, a do tego
nie zachwyca wyposażeniem.
Plus za pakiet Sport (1500 zł),
pozwalający wzmacniać dźwięk
silnika i czułość gazu. Szkoda,
że gama lakierów zawiera tylko 4 kolory nie będące odcieniami szarości (dwa odcienie
niebieskiego, czerwony i złoty). To najmniej w teście – Kia
i Seat oferują ich po 5, Hyundai,
Opel i VW 6, a Skoda – aż 7.

Skoda Octavia Combi 1.0 TSI 115 Style

Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI 125 Highline

Nudnawy projekt, ale ergonomia i funkcjonalność na najwyższym
poziomie. Można też wybrać kokpit w czarno-beżowej tonacji.

Ładna kierownica to część bogatego pakietu R-Line za 8150 zł. Oba
widoczne na zdjęciu ekrany też wymagają dopłaty (2210 i 8300 zł).

Jest miejsce także na wąską
puszkę. Wypustki pozwalają
odkręcić butelkę jedną ręką.

Przedni podłokietnik ma nie
tylko regulację wzdłużną, można też zmieniać jego wysokość.

Seat Leon ST
Trzecia generacja Leona debiutowała w 2012 r., a odmiana
kombi rok później.
Seat jest jednym z najmniejszych aut w teście (i najniższym) – stąd ledwie przeciętna przestronność. Za to jest
najzwrotniejszy. Kierowca
doceni też najlepszą widoczność w przód i świetną pozycję
na bardzo dobrym fotelu.
Bazowa pojemność bagażnika (587 l pod roletą) jest niezła, ale maksymalna z powodu
mocno pochylonej tylnej szyby
wynosi tylko 1470 l – to najgorszy wynik w teście. Najniższa
jest też ładowność (573 kg).
Układ jezdny zestrojono dość
sztywno, przez co jadący Seatem najwyraźniej odczuwają
wszelkie wyboje, a gdy autem
jedzie tylko kierowca, zawieszenie nie tłumi nawet niedużych
wstrząsów. Ale za to Leon daje
najwięcej przyjemności z jazdy.
Jest najzwinniejszy w stawce,
najchętniej wykonuje polecenia
kierowcy, najmniej przechyla
w zakrętach i najpóźniej wpada w podsterowność. A do tego
najlepiej reaguje na ruchy pedału gazu w szybko pokonywanym łuku. Do dynamicznego
charakteru układu jezdnego Seata pasują skuteczne hamulce.
Dla tych, którzy poza dobrym prowadzeniem oczekują
także przyzwoitego komfortu
przewidziano adaptacyjne zawieszenie za 3239 zł.
125-konny silnik Leona ułatwia wykorzystanie sporego potencjału zawieszenia. Jest pełen
życia przy każdych obrotach
i zapewnia najlepsze w teście
osiągi, a do tego nie pracuje zbyt głośno i zużywa mało
benzyny – 6,7 l/100 km.
Wersja Xcellence jest przyzwoicie wyposażona – seryjnie
m.in. w 7 airbagów, odtwarzacz
CD, częściowo skórzane siedzenia i światła LED. A także kilka „gadżetów”, jak zmiana ko20 Motor 50/2017

Niestety topowy system multimedialny Skody nie ma już wygodnych w obsłudze pokręteł.

Elementy podwójnego dna bagażnika można zdemontować,
ale to skomplikowany proces.

Jak w 308: nie rzucający się w oczy wygląd, duża powierzchnia okien. Golf Variant jest najwyższy i ma najmniejszy rozstaw osi w teście.

Największa w teście (ex aequo
z Golfem) przestrzeń na nogi.
Elektryczne sterowanie z pamięcią kosztuje 2200 zł.

Tył kabiny jest szeroki, a na
nogi (za fotelem odsuniętym
1 m od pedałów) jest aż 76 cm.

Na nogi: 71 cm. Kabina jest wysoka, ale tunel wystaje aż 19 cm
nad podłogę (jak w Octavii).

Dużo miejsca na nogi, niewiele
nad głowami. Plus za dwuosioNajszerszy otwór drzwi (86 cm, wo regulowany podłokietnik
VW ma 83 cm, reszta poniżej 79). (tak jak w Skodzie i Seacie).

Tylko Golf i Leon mają regulowane uchwyty na napoje z tyłu.

MEGATEST
Przestronność wnętrz
Dokładnie zmierzyliśmy podstawowe wymiary wnętrz ośmiu opisywanych kombi. Pod uwagę wzięliśmy miejsce na nogi (z przodu
liczone do pedału hamulca, z tyłu – po odsunięciu przedniego fotela 1 m od owego pedału), przestrzeń nad głowami oraz szerokość
kabiny na wysokości ramion. Obok zamieszczamy też wyniki crash testów Euro NCAP. Wszystkie
testowane modele zdobyły w nich po 5 gwiazdek, ale ich testy zderzeniowe przeprowadzano
w różnych latach – i przy różnych kryteriach oceny – przez co nie są do końca porównywalne.

FORD FOCUS KOMBI 1.0 EB 125
Poj. zbiornika paliwa: 55 l
Teoretyczny zasięg: 1170 km

HYUNDAI i30 WAGON 1.0 T-GDI 120

Szerokość: 182 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 140/130 cm

Poj. zbiornika paliwa: 50 l
Teoretyczny zasięg: 960 km

Szerokość: 180 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 143/139 cm

Poj. bagażnika: 602/1650 l
Ładowność: 595 kg

96

148

87-110
49

47

65

67*

63

61

84-107
51

149

97

95-1

03

95-1
02

Poj. bagażnika: 490/1516 l
Ładowność: 659 kg

63

loru oświetlenia wnętrza czy listwy progowe z podświetlonym
napisem Xcellence. Sprzęt audio ma nie 6, jak u większości
rywali, lecz 8 głośników (jak
Skoda). Można też dokupić lepsze zestawy, w tym jeden sygnowany przez Beats Audio.
Leon kosztuje 86 800 zł, ale
chwilowo Seat oferuje 4000 zł
rabatu i wydłuża gwarancję z 2
do 5 lat. Obecnie obowiązuje
też obniżona do 999 zł cena
pakietu zawierającego czujniki parkowania z tyłu i przodu,
podgrzewanie foteli, aktywny
tempomat oraz asystentów pasa
i świateł drogowych.

67*
44

Skoda Octavia Combi
długość: 456/rozstaw osi: 265

długość: 459/rozstaw osi: 265

KIA CEE'D SW 1.6 GDI 136

OPEL ASTRA ST 1.4 TURBO 125
Szerokość: 178 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 143/138 cm

Poj. zbiornika paliwa: 53 l
Teoretyczny zasięg: 840 km

Szerokość: 181 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 140/136 cm

Poj. zbiornika paliwa: 48 l
Teoretyczny zasięg: 850 km

długość: 451/rozstaw osi: 265

151

100

70*

44

długość: 470/rozstaw osi: 266

PEUGEOT 308 SW 1.2 PT 130
Poj. zbiornika paliwa: 53 l
Teoretyczny zasięg: 1120 km

65

84-108
49-54

49

62

149

63

72*

52

96-1

97

63

96-1
86-109

05

Poj. bagażnika: 540/1630 l
Ładowność: 643 kg
04

Poj. bagażnika: 528/1642 l
Ładowność: 599 kg

SEAT LEON ST 1.4 TSI 125

Szerokość: 180 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 141/137 cm

Poj. zbiornika paliwa: 50 l
Teoretyczny zasięg: 960 km

Szerokość: 182 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 141/136 cm

Poj. bagażnika: 587/1470 l
Ładowność: 573 kg

69*

145

95
71*

43
96

95-10
2

44

64

94-1
49

długość: 455/rozstaw osi: 264
86-111

63

długość: 459/rozstaw osi: 273

76*

50
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT
1.4 TSI44125

SKODA OCTAVIA COMBI 1.0 TSI 115
Poj. zbiornika paliwa: 50 l
Teoretyczny zasięg: 1020 km

63

87-110

62

51

147

86-108

63

62

94-1

95

02

02

Poj. bagażnika: 556/1606 l
Ładowność: 626 kg

Szerokość: 181 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 140/138 cm

Poj. zbiornika paliwa: 50 l
Teoretyczny zasięg: 920 km

Szerokość: 180 cm
Szer. wnętrza przód/tył: 142/137 cm

44

152

66

986

46

długość: 457/rozstaw osi: 262

71*

66

92-1

87-111
51

71*

986

00

długość: 467/rozstaw osi: 269

87-111
51

63

76*

147

92-1

96
63

62

86-111
50

00

Poj. bagażnika: 605/1620 l
Ładowność: 609 kg
95-10
2

Poj. bagażnika: 610/1740 l
Ładowność: 645 kg

63

Trzecia odsłona czeskiego
kombi ujrzała światło dzienne w 2013 r. (liftback pod koniec 2012 r.), a w ubiegłym roku
przeszła lifting, przy okazji
którego otrzymała charakterystyczne podwójne światła.
Octavia jest długa, szeroka
i ma spory rozstaw osi. Pozwoliło to wygospodarować przestronne wnętrze (najlepszy wynik ex aequo z Kią) z rekordową
ilością miejsca na nogi z tyłu,
a także największy w klasie bagażnik – zarówno jeśli chodzi
o bazową, jak i maksymalną
pojemność (610/1740 l).
Na uwagę zasługują liczne
seryjnie oferowane przydatne
drobiazgi, np. parasolka pod
fotelem pasażera, skrobaczka pod klapką wlewu paliwa
czy specjalny uchwyt na bilety
parkingowe. A za niewielką dopłatą można też mieć składane
oparcie prawego fotela (350 zł),
pojemnik na śmieci (300 zł
w zestawie m.in. z uchwytem
na tablet) czy półkę na telefon
wzmacniającą sygnał GSM
(300 zł). Wartą uwagi opcją,
zwłaszcza dla osób wożących
dzieci, jest obszycie tyłu foteli sztuczną skórą, którą łatwo
utrzymać w czystości (100 zł).
W gamie Octavii od lat nie
ma oferowanego w siostrzanych
Leonie i Golfie silnika 1.4 TSI
o mocy 125 KM. Obecnie klienci szukający czegoś mocniejszego niż 3-cylindrowa jednostka
1.0 TSI o mocy 115 KM mają
do wyboru 150-konny silnik

46
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PORÓWNANIE 8 kompaktowych kombi
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
Średnica zawracania
Masa/ładowność
Poj. bagażnika (min./maks.)
Poj. zbiornika paliwa
Opony

FORD

HYUNDAI

KIA

OPEL

PEUGEOT

SEAT

SKODA

VOLKSWAGEN

benzynowy, turbo
998 cm3
R3/12
wtrysk bezpośredni
125 KM/6000
170 Nm/1400
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
456/182/149 cm
265 cm
10,4 m
1241/659 kg
490/1516 l
55 l (Pb 95)
205/55 R16

benzynowy, turbo
998 cm3
R3/12
wtrysk bezpośredni
120 KM/6000
171 Nm/1500
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
459/180/148 cm
265 cm
10,6 m
1245/595 kg
602/1650 l
50 l (Pb 95)
225/45 R17

benzynowy
1591 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
136 KM/6300
164 Nm/4850
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
451/178/149 cm
265 cm
10,6 m
1221/599 kg
528/1642 l
53 l (Pb 95)
205/55 R16

benzynowy, turbo
1399 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
125 KM/4000
245 Nm/2000
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
470/181/151 cm
266 cm
11,1 m
1247/643 kg
540/1630 l
48 l (Pb 95)
205/55 R16

benzynowy, turbo
1199 cm3
R3/12
wtrysk bezpośredni
130 KM/5500
230 Nm/1750
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
459/180/147 cm
273 cm
10,4 m
1204/626 kg
556/1606 l
53 l (Pb 95)
205/55 R16

benzynowy, turbo
1395 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
125 KM/5000
200 Nm/1400
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
455/182/145 cm
264 cm
10,3 m
1257/573 kg
587/1470 l
50 l (Pb 95)
205/50 R17

benzynowy, turbo
999 cm3
R3/12
wtrysk bezpośredni
115 KM/5000
200 Nm/2000
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
467/181/147 cm
269 cm
10,6 m
1247/645 kg
610/1740 l
50 l (Pb 95)
225/45 R17

benzynowy, turbo
1395 cm3
R4/16
wtrysk bezpośredni
125 KM/5000
200 Nm/1400
przedni
man./6-biegowa
tarcz. went./tarcz.
457/180/152 cm
262 cm
10,9 m
1241/609 kg
605/1620 l
50 l (Pb 95)
205/55 R16

188 km/h
11,4 s
6,0/4,6/5,2
960 km

192 km/h
10,2 s
8,2/5,1/6,3
840 km

205 km/h
9,6 s
7,4/4,6/5,6
850 km

205 km/h*
10,0 s*
5,9/4,1/4,7*
1120 km

203 km/h
9,4 s
6,7/4,3/5,2
960 km

201 km/h
10,1 s
6,0/4,2/4,9
1020 km

205 km/h
9,5 s
7,0/4,5/5,4
920 km

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

193 km/h
11,0 s
5,7/4,1/4,7
1170 km

* dane dla felg 15-16'', z felgami 17-18'' prędk. maks.: 199 km/h, 0-100 km/h: 10,6 s, śr. zużycie paliwa: 4,8 l/100 km; ** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km)

DANE TESTOWE*
Przyspieszenie 0-50 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h
Elastycz. 60-100 km/h (4. bieg)
Elastycz. 60-100 km/h (6. bieg)
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

FORD

HYUNDAI

KIA

OPEL

PEUGEOT

SEAT

SKODA

VOLKSWAGEN

3,6 s
11,5 s
9,5 s
17,0 s
43,7 m
43,9 m
61,6 dB
65,7 dB
95 km/h
2,6
8,7/5,5/7,1
770 km

3,8 s
10,9 s
9,5 s
18,0 s
42,5 m
42,5 m
59,6 dB
66,4 dB
96 km/h
2,8
8,6/6,0/7,3
680 km

3,5 s
10,8 s
10,5 s
20,2 s
43,0 m
42,9 m
60,2 dB
65,8 dB
96 km/h
2,8
9,0/6,0/7,5
700 km

3,3 s
9,7 s
8,1 s
15,1 s
41,9 m
42,9 m
60,8 dB
65,0 dB
96 km/h
3,0
8,4/6,0/7,2
660 km

3,3 s
9,9 s
7,7 s
14,5 s
42,5 m
42,3 m
61,0 dB
65,8 dB
96 km/h
3,0
7,7/5,3/6,5
810 km

3,2 s
9,4 s
7,9 s
14,2 s
42,3 m
42,4 m
58,8 dB
66,2 dB
96 km/h
2,7
7,9/5,5/6,7
740 km

3,3 s
10,3 s
9,0 s
16,1 s
42,3 m
42,1 m
59,0 dB
65,0 dB
96 km/h
2,7
7,5/5,3/6,4
780 km

3,2 s
9,6 s
8,1 s
15,4 s
42,1 m
42,1 m
59,6 dB
65,8 dB
95 km/h
2,7
8,0/5,2/6,6
750 km

SKODA

VOLKSWAGEN

Octavia Combi
1.0 TSI 115 Style

Golf Variant
1.4 TSI 125 Highline

* OPONY ZIMOWE; ** przy wskazaniu 100 km/h; *** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km); na tle całego segmentu:

WYPOSAŻENIE/CENY

FORD

HYUNDAI

KIA

dobry wynik

przeciętny wynik

OPEL

słaby wynik

PEUGEOT

SEAT

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

Model
Focus Kombi
i30 Wagon
Cee'd SW
Astra ST
308 SW
Leon ST
Wersja
1.0 EB 125 Titanium 1.0 T-GDI 120 Style 1.6 GDI 136 Bus. Line 1.4 Turbo 125 Elite 1.2 PT 130 Allure 1.4 TSI 125 Xcellence
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/–
l/l/l/l
Poduszki czoł./bocz./kurt./kolan.
l/–
–/–
Asyst. pasa ruchu/martwego pola ❍ (4800)*/❍ (4800)*
l/❍ (2900)*
l/❍ (2800)*
❍ (999)*/l
–/–
l/l
Asyst. znaków/zapobieg. kolizji ❍ (4800)*/❍ (1050)
❍ (3300)*/l
❍ (1681)*/❍ (743)
l/❍ (1800)
l/l
l/l
l /l
l/l
l/l
l/l
Elektr. ster. szyby/lusterka
l/–
l/–
l/–
l/–
l/–
l/–
Klimatyzacja aut. 2-/3-strefowa
l/l
l/l
–/l
–/l
Radio CD/syst. multimedialny
❍ (600)/l
❍ (600)/l
l/–/l
l/l/l
l/l/l
l/–/l
l/l/l
l/l/l
Złącza USB/AUX/Bluetooth
l/l
Nawigacja/kamera cofania
❍ (4330)/❍ (1000)
❍ (3300)*/l
❍ (3000)/–
❍ (3431)/❍ (1034)
❍ (3500)/❍ (2000)
l/–
l/–
l/–
Tempomat/aktywny tempomat
l/❍ (1310)
l/❍ (3200)
l/❍ (999)*
l/–
–/l
–/l
Czujniki parkowania t./p. i t.
❍ (1100)/❍ (1500)*
l/❍ (850)
❍ (1469)/❍ (931)
–
–
–
Asystent parkowania
❍ (1500)*
❍ (2900)*
❍ (2800)*
Szklany dach/dostęp bezkluczyk.
❍ (2900)/l
❍ (4100)/–
–/❍ (2000)
❍ (3100)/l
❍ (2000)/❍ (1600)
❍ (3862)/l
l/–/l
–/–/l
Światła LED/ksenon./przeciwmg. –/❍ (4200)*/l
❍ (3100)*/–/l
❍ (4000)/–/l
❍ (5900)/–/l
–/–
–/–
–/–
Tapicerka półskórzana/skórzana
l/❍ (7400)*
❍ (3200)/❍ (15 100)*
l/❍ (7778)*
–
–
–
Elektr. sterowany fotel kierowcy
❍ (9300)*
❍ (15 100)*
❍ (1241)
l/–
Podgrzewane fotele/kanapa
❍ (1300)*/–
❍ (950)*/–
❍ (1500)*/❍ (2250)*
❍ (700)/–
❍ (999)*/–
l/–
–/–
–/–
Podgrzewane kierownica/p. szyba
❍ (1300)*/l
❍ (950)*/–
❍ (1500)*/–
l
–
–
–
–
–
Elektr. sterowana pokrywa bag.
–/l/–
l/–/–
Aluminiowe felgi 16’’/17’’/18’’ l/❍ (2150)/❍ (4750)
l/❍ (1250)/❍ (2600) l/❍ (1600)/❍ (2900)
–/l/❍ (3250)
Lakier metalik
❍ (1950)
❍ (2300)
❍ (2200)
❍ (2200)
❍ (2400)
❍ (2752)
Cena wersji podstawowej**
76 590 zł
74 700 zł
67 540 zł
74 200 zł
80 600 zł
74 000 zł

CENA

87 470 ZŁ

85 700 ZŁ

77 740 ZŁ

82 700 ZŁ

88 300 ZŁ

86 800 ZŁ

l/l/l/l

l/l/l/l

❍ (1800)/❍ (1600)

❍ (2660)*/❍ (1510)

❍ (6000)*/❍ (1250)

❍ (2660)*/l

l/l

l/l

l/–

–/l

–/l

❍ (1710)*/l

l/l/l

❍ (1710)*/l/❍ (1550)

❍ (2000)/❍ (1550)

❍ (4680)/❍ (960)

l/❍ (2400)

–/l

–/l

–/❍ (1100)

❍ (1400)

❍ (2030)

❍ (4500)/❍ (1600)

❍ (6300)/❍ (1690)

❍ (1800)*/–/l

❍ (2230)/–/l

❍ (3000)/❍ (6200)

–/❍ (9150)*
–

❍ (2200)*
❍ (800)/❍ (1500)*

❍ (1180)/–

❍ (550)/❍ (850)

❍ (560)/❍ (1230)

❍ (1500)

–

–/l/❍ (1500)

l/❍ (1640)/❍ (3720)

❍ (2000)
76 580 zł

❍ (2050)
86 390 zł

87 280 ZŁ

90 890 ZŁ

Aby w miarę możliwości zrównać testowane auta pod względem wyposażenia, uznaliśmy, że kompaktowe kombi powinno być wyposażone w fabryczną nawigację, czujniki parkowania z tyłu i z przodu, system
dostępu bezkluczykowego, światła diodowe lub ksenonowe oraz podgrzewanie foteli. Jedynym modelem z całej ósemki, którego nie można nawet w przybliżeniu doposażyć do tego poziomu jest Kia (nie da się do
niej dokupić przednich czujników parkowania czy świateł LED/ksenonowych), dlatego jej cena – po dopłaceniu za dostęp bezkluczykowy – rośnie zaledwie do 79 740 zł. Z reszty stawki najtańszy okazuje się Seat
(92 161 zł), a dalej plasują się Skoda (93 480 zł), Opel (93 600 zł), Hyundai (93 900 zł, ale nie da się dokupić dostępu bezkluczykowego), Peugeot (96 000 zł), Ford (97 300 zł), a najdroższy jest VW (aż 101 770 zł).
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Volkswagen Golf Variant
Golf – jak Skoda – miał premierę
w 2012 r. (kombi w 2013), a w ubiegłym roku przeszedł lifting.
VW nie wyróżnia się długością ani szerokością. Jest najwyższy w stawce, ale ma najmniejszy
rozstaw osi. Jego kabina okazuje
się bardzo przestronna (zwłaszcza
z tyłu), a 605-litrowy bagażnik tylko minimalnie ustępuje najlepszej
pod tym względem Octavii.
Jednak we wnętrzu bardziej
zwraca uwagę wykończenie – żaden
rywal nie jest pod tym względem
tak bliski klasy premium. Znaczna
część tworzyw okazuje się przyjemna w dotyku, imponuje jakość tapicerki, podsufitki czy wykładziny,
a schowki i kieszenie w drzwiach
obito miękkim materiałem.
Seryjny sprzęt audio ma tylko
4 głośniki i ekran 6,5''. Warto do-

TEKST: M. LASKA, ZDJĘCIA: R. BRYKAŁA, K. PALIŃSKI

PUNKTACJA – SEGMENT: AUTA KOMPAKTOWE

FORD

HYUNDAI

KIA

OPEL

PEUGEOT

SEAT

SKODA

VOLKSWAGEN

płacić 1710 zł do nieco lepszego systemu z ekranem 8'', 8 głośnikami,
USB, Bluetooth i wygodnymi pokrętłami. Kolejny system (4680 zł)
dokłada do tego nawigację i dodatkowe wejścia. Z kolei na zdjęciach
widoczna jest topowa nawigacja
za 8200 zł. Trzeba przyznać, że
w parze z ekranem wskaźników
(12,3'', 2210 zł) daje ona kokpitowi
Golfa bardzo nowoczesny wygląd.
Ma ekran 9,2'', odtwarzacz DVD,
dysk twardy 10 GB i sterowanie gestami, ale pozbawiono ją pokręteł.
Bardzo dopracowany układ jezdny VW pracuje najciszej w stawce
i najlepiej tłumi wstrząsy. A przy
tym zapewnia bardzo dobre zachowanie na krętej drodze. Golf
nie ma tendencji do nadmiernych
przechyłów, chętnie zmienia kierunek jazdy i daje się precyzyjnie
wpisywać w kolejne szybkie zakręty, w których imponuje bardzo stabilnym i neutralnym zachowaniem.
Co więcej, komfort jazdy i precyzję
prowadzenia można jeszcze nieco
poprawić, dokupując adaptacyjne
zawieszenie DCC za 4460 zł.
Ten sam co w Leonie silnik
1.4 TSI o mocy 125 KM tutaj robi
równie dobre wrażenie. Zapewnia
Golfowi świetne osiągi i zadowala
się skromnymi ilościami benzyny
(średnio 6,6 l/100 km).
Wersja Highline, choć najdroższa w teście, nie zachwyca wyposażeniem – co prawda seryjnie oferuje
aktywny tempomat czy 3-strefową
klimatyzację, ale wymaga dopłaty
za tak podstawowe elementy, jak
złącze USB, łączność Bluetooth czy
czujniki cofania.

maks. liczba pkt

1.4 TSI lub nowszą konstrukcję
1.5 TSI o... tej samej mocy. W porównaniu uwzględniliśmy wersję
1.0 TSI. To najsłabszy silnik w stawce, a mimo to zapewnia Skodzie zupełnie przyzwoite osiągi. Do tego
okazuje się najoszczędniejszy w porównaniu – średnio zużywa tylko
6,4 l/100 km. A odgłos jego pracy,
choć nie należy do szlachetnych, został bardzo skutecznie wygłuszony.
Skoda nie wyróżnia się ceną
(87 280 zł, obecnie obniżoną do
83 280 zł) ani wyposażeniem seryjnym. Za to listą dodatków zawstydza wszystkich rywali. Jest ich
mnóstwo, w tym adaptacyjne zawieszenie i poduszki boczne dla jadących z tyłu, a większość ma cenę
na bardzo rozsądnym poziomie.

Wymiary wnętrza
Wykończenie i ergonomia
Wyciszenie
Bagażnik

40
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34

36

34

31

32

36

34

20

17

17

17

17

18

17

18

19

10

5

5

5

6

5

6

6

6

10

7

10

8

8

8

9

10

10

SUMA

80 56 66 66 65 62 64 70 69

AUTA
KOMPAKTOWE

NADWOZIE I WNĘTRZE

UKŁAD NAPĘDOWY
Osiągi
Praca silnika
Skrzynia biegów
Zużycie paliwa

20

8

10

8

10

8

20

17

17

SUMA

60 41 42 41 45 46 47 45 46

10

10

12

12

13

11

12

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

16

17

18

18

18

18

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE
Trzymanie się drogi
Komfort jazdy
Układ kierowniczy

20

16

15

15

16

16

17

17

17

20

16

16

16

16

17

15

16

17

10

8

7

7

8

8

8

8

8

SUMA

50 40 38 38 40 41 40 41 42

BEZPIECZEŃSTWO
Wyposażenie z zakr. bezp. 20
10
Hamulce

10

11

6

13

12

12

11

12

4

5

4

5

5

5

5

5

SUMA

30 14 16 10 18 17 17 16 17

SUMA (BEZ KOSZTÓW)

220 151 162 155 168 166 168 172 174

8 6 7 3 5 3 2 1

MIEJSCA
WYPOSAŻENIE I KOSZTY
Cena zakupu
Poziom wyposażenia
Wyposażenie dodatkowe
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19

20

20

18

30

10

12

15

14

12

13

12

10

10

3

2

1

4

4

5

7

3

SUMA

80 33 35 41 40 35 38 39 31

RAZEM

300 184 197 196 208 201 206 211 205

MIEJSCA

8 6 7 2 5 3 1 4

Dlaczego właśnie tak

oceniamy

Wyjaśniamy, dlaczego niektóre
elementy samochodu otrzymały
taką, a nie inną ocenę.
Najbardziej przestronna i pakowna Skoda liderem, świetnie
wypadł też rewelacyjnie wykończony Volkswagen. Ford swój
słaby wynik „zawdzięcza” głównie ograniczonej przestronności
i skromnemu bagażnikowi.
W ocenie napędu najlepiej
wypada szybki i oszczędny Seat.
Focus traci z powodu kiepskich
osiągów, Cee'd za sprawą leciwego silnika. Zaskakuje słaba
forma mającego nowocześniejszą jednostkę Hyundaia.
Najlepsze połączenie komfortu
i dobrego prowadzenia oferuje
Golf. 308 i Octavia są w tej
kwestii tylko minimalnie gorsi.
Koreański duet zawodzi zachowaniem w zakrętach.
Kia poskąpiła systemów podnoszących bezpieczeństwo – stąd
kiepski wynik. Jej przeciwieństwem jest szeroko wspomagany elektroniką Opel.
Najlepszym „kombiakiem”
jest Golf, za nim Octavia
i Leon ex aequo z Astrą.
Kia i Opel mają najlepszy
stosunek ceny do wyposażenia.
Nieźle pod tym względem
wypadają też Skoda i Seat. Na
przeciwnym biegunie – drogi
i słabo wyposażony Golf.
VW spada z podium, zostawiając 1. miejsce Skodzie.
Drugi Opel, za nim Seat.

PODSUMOWANIE
Najlepszym wyborem wśród testowanych kompaktowych kombi okazała się wyjątkowo
przestronna i pakowna Skoda Octavia. Drugie miejsce przypadło korzystnie
wycenionemu Oplowi Astrze, a trzecie zajął najbardziej sportowo
usposobiony Seat Leon. Volkswagen Golf, choć jest
najlepszym samochodem w tej stawce,
z powodu ceny ostatecznie
spadł z podium.
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