TESTY
Litrowy silnik ma
3 cylindry, ale nie
odbija się to na
kulturze pracy

Skoda Rapid 1.0 TSI DSG

Mały silnik z automatem
Popularne auto w rozsądnej cenie – oto wizytówka Rapida. Testujemy wersję z najsłabszym benzyniakiem doposażonym w automatyczną skrzynię. Taki napęd może budzić kontrowersje, ale okazał się całkiem sprawny
Rapid po liftingu niewiele różni się wyglądem (m.in. ma światła dzienne LED), dlatego bardziej zainteresował nas silnik
1.0, który jest tu nowością. Mały motor połączony ze skrzynią
DSG – czy to dobry duet? Może nie jest
to napęd marzeń, ale okazuje się akceptowalny – po dźwiękach spod maski nie poznacie, że silnik ma 3 cylindry, dynamika jest całkowicie zadowalająca, a spalanie waha się od 5,5 do
7 l/100 km. Skrzynia płynnie pracuje
i jest ciekawym wyborem do miasta.
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ZDJĘCIA: ADAM MIKUŁA

W

ymiarami Rapid plasuje się pomiędzy Fabią a Octavią. Mimo
długości 4,5 m nie jest to jednak model bezpośrednio walczący z kompaktami – pod względem
szerokości nadwozia czy palety silników to bardziej „napompowany” segment B. Konkurentem dla tej Skody
jest w pewnym zakresie Citroën C-Elysée, ale Rapid, mimo że ma dwa nadwozia, nie jest sedanem – jedna karoseria „udaje” go, ale ma klapę (jak
w testowym egzemplarzu), druga to
typowe auto 5-drzwiowe.

krawędź
załad. 670

rozstaw osi 2602/długość 4483
*po odsunięciu oparcia przedniego fotela o metr od pedału hamulca (odpowiada to ustawieniu dla kierowcy przeciętnego wzrostu)
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To nam się
podoba
Poprawnie
zaprojektowane
wnętrze, pojemny
bagażnik, niezły
komfort jazdy,
oszczędny silnik
o akceptowalnej
dynamice.
To nam się
nie podoba
Brak możliwości
domówienia podwójnej podłogi bagażnika, wystające
elementy podłogi,
wąskie wnętrze,
tylko dwuletnia
gwarancja.

Jeśli od wnętrza wymagacie głównie praktyczności, to Rapid spełni oczekiwania. Deska jest może i nudna, ale na pewno praktyczna i nieźle wykonana. Można wyobrazić sobie ciekawiej wykończony kokpit, jednak w tej cenie to
niezłe rozwiązanie. Pasażerowie na kanapie korzystają z dużej przestrzeni na
nogi, miejsca jest tu więcej niż w wielu dłuższych modelach. Problem pojawi się, gdy będzie chciał się tam wcisnąć trzeci pasażer – zabraknie dla niego przestrzeni na szerokość, a środkowe miejsce jest niewygodne. Mały minus należy się Rapidowi za bagażnik.
Owszem, ma dużą pojemność, ale gdy
zechcecie go złożyć, musicie liczyć się
z wyraźnym progiem, a podłogę psują
przetłoczenia. Podwójną podłogę zarezerwowano z kolei tylko dla drugiej
wersji nadwoziowej (Spaceback).
Bazowym wyposażeniem dla wersji
1.0 DSG jest Ambition. Za 60 600 zł dostaniecie m.in. klimatyzację manualną,
czujniki cofania, światła dzienne LED
i elektrykę wszystkich szyb.

DANE TECHNICZNE
Silnik
Pojemność skokowa (cm3)
Moc maks. (KM/obr./min)
Maks. mom. obr. (Nm/obr./min)
Napęd/skrzynia biegów
Prędkość maks. (km/h)
Pojemność bagażnika (l)
Cena wersji 1.0 DSG (zł)

RAPID 1.0

t.benz./R3/12
999
95/5000-5500
160/1500-3500
przedni/aut. 7
189
550-1048
od 60 550

WYNIKI TESTU
Przyspieszenie 0-50 km/h (s)
0-100 km/h (s)
Elastyczność 60-100 km/h (s)
80-120 km/h (s)
Masa własna/ładowność (kg)
Rozdział masy przód/tył (proc.)
Średnie spalanie (l/100 km)
Zasięg (km)
Średnica zawracania (m) l/p
Dr. ham. 100-0 km/h (m) z/r

Czytelne wskaźniki, żadnych eksperymentów
z rozmieszczeniem przełączników. Nie wszystkie
elementy należą do wyposażenia Ambition, dopłaty
wymagały m.in. klimatyzacja automatyczna i nawigacja
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NASZA OCENA

Andrzej Jedynak

ŻADNA TAJEMNICA
Fotele sprawdzają się
w dłuższej trasie. Bagażnik obszerny, plus za
wnękę na narty (za dopłatą 650 zł), minus
– za nierówności na
podłodze kufra

Ekscytowanie się Rapidem jest nie na miejscu
– to auto, które ma być praktyczne. Z tego
zadania wywiązuje się znakomicie: jeździ
oszczędnie, ma poprawne wnętrze.
OCENA

REKLAMA

ŠKODA KREDYT NISKICH RAT

NASZE
PRODUKTY
ze Złotym
Godłem
WIĘCEJ
NIŻ WIDAĆ2017
Quality International
W XI edycji konkursu
Najwyższa Jakość Quality
International 2017, Złote Godło
w kategorii QI Product zdobyły
dwa bliźniacze produkty
finansowe ŠKODA Financial
Services:
ŠKODA Kredyt Niskich Rat
i ŠKODA Leasing Niskich Rat.
Najwyższa Jakość Quality
International – co to takiego?
Najwyższa Jakość Quality International
2017 to największy ogólnopolski
program konkursowy promujący jakość
produktów i usług. W tym roku odbywa
się jego XI edycja, realizowana pod
patronatem Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania
Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
Najwyższa Jakość QI skupia przedstawicieli
firm i instytucji działających na terytorium
Polski, a Godło Najwyższa Jakość
QI jest znakiem rozpoznawalnym na
arenie międzynarodowej przez klientów
i kontrahentów.

ŠKODA Kredyt Niskich Rat oferuje
kupującym nowe, lepsze samochody, za
miesięcznie mniejsze kwoty i z możliwością
częstej wymiany auta na kolejne, nowe.
Dlaczego produkty finansowe dedykowane
Jednocześnie z kredytem, Złote Godło
klientom marki ŠKODA zyskały uznanie
AKUMULATORY
Quality International 2017 zdobył również
Kapituły Konkursu? Ponieważ
stanowią
KOMPLETNA GAMA, NAJLEPSZE
TECHNOLOGIE.
bliźniaczy produkt ŠKODA Leasing Niskich
one element szerokiej oferty opartej na
Oferuje
on klientom
biznesowym szereg
najwyższej jakości: klienci
z jednej strony
Bezobsługowe,
przeznaczone do Rat.
samochodów
osobowych,
dostawczych
ciężarowych. Wyjątkowa żywotność i doskonałe parametry rozruchowe
korzyści,
w
tym
możliwość
jeżdżenia zawsze
otrzymują niezawodny,iakumulatorów
świetnie wyposażony
wykonanych w najnowszych technologiach, między innymi
akumulatory
hermetyczne,
do
systemów
Start&Stop,
z płytą dodatnią
Pb/Ca/Sn,
nowym
samochodem
w
ramach
niskich
samochód w atrakcyjnej
cenie,
a
z
drugiej
–
z separatorami z włókna szklanego, z podwójną, labiryntową termozgrzewaną
pokrywą czyfinansowych,
podwójną tarczą chroniącą
przed zapłonemrat
wstecznym.
miesięcznych
oraz korzyści podatkowe
zestaw wygodnych rozwiązań
wynikające
z leasingu operacyjnego.
serwisowych i ubezpieczeniowych.
Dołącz do nas:
www.magnetimarelli-checkstar.pl

