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Potencja lny bestseller
PIERWSZY
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Czy Scala, nowość Skody plasująca
się między Fabią i Octavią, będzie
takim bestsellerem jak one?
Sprawdźmy, jakie ma na to szanse.

S

koda ma w swojej ofercie dwa
przeboje – kompaktową Octavię oraz miejską abię. Na listach najchętniej kupowanych samochodów na naszym kontynencie
pierwsza co roku plasuje się w okolicy dziesiątego miejsca, a druga
– w rejonie dwudziestego. Obydwa
modele Skody szczególnie upodobali sobie Polacy – auta te od lat wymieniają się u nas dwiema najwyższymi
pozycjami w rankingach popularności. Stąd niemały udział polskiego
rynku w ich europejskiej sprzedaży – co ósma abia kupiona w Europie wyjeżdża z polskiego salonu.
I jedna na dziesięć Octavii.

Z przodu Scalę
najłatwiej odróżnić
od innych Skód
dzięki jej skośnym
światłom.

Znaki rozpoznawcze Scali:
wyraźne podcięcie
pod tylnymi światłami
oraz szyba zachodząca
na pokrywę (opcja).
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tyle co ord ocus, yundai i 0,
Opel Astra i Renault egane.
Testujemy „pokazową” wersję Scali – z topowym silnikiem i najbogatszym wyposażeniem.

Niezła jakość

Auto nie wyróżnia się szczególnie
wymyślną linią, ale przyciąga wzrok
detalami – skośnymi reflektorami,
zachodzącą na pokrywę bagażnika
tylną szybą (część pakietu za 1850 zł)
czy charakterystycznym wcięciem
poniżej tylnych świateł.
Kokpit zaprojektowano zgodnie
z ostatnimi trendami – ekran centralny nieco odstaje u szczytu deski
rozdzielczej, dzięki czemu sama deska nie jest zbyt rozbudowana, a wyświetlacz znajduje się tuż pod ręką
i niedaleko linii wzroku kierowcy.
Wykończeniem wnętrza Scala
wybiega tuż ponad klasową średnią – górną część tablicy przyrządów
pokrywa bardzo miękkie tworzywo,
twardego nie znajdziemy też na górze „boczków” drzwiowych (docenią to osoby lubiące oprzeć tam łokieć w trasie). Położony niżej podłokietnik także jest miękki – i razem
z okolicą wykończony tapicerką. Oba
zamykane schowki w kokpicie mają
wykładzinę, podobnie jak ten pod
prawym łokciem kierowcy (ale kieszenie w drzwiach są plastikowe).
Scala ustrzegła się „choroby dziecięcej”, która trapiła np. wczesne egzemplarze Kodia a – nie ma trzeszTa ostatnia to wielki jak na swój czących uchwytów w drzwiach.
segment liftback (aż 467 cm długości), dlatego między nią a 4-metrową Przemyślane wnętrze
Wnętrze jest przyjazne użytkowabią jest spora luka. Skoda postanowiła wypełnić ją kolejnym kompak- nikowi. Wygodne fotele mają duży
tem – tym razem takim o faktycznie zakres regulacji (kierownica też), są
kompaktowych rozmiarach. Nowość ustawiane na wysokość i można je
nazywa się Scala i jest hatchbackiem dopasować do ciała na poziomie lęmierzącym 4 6 cm – mniej więcej dźwi. Oba oferują po dwie kieszenie
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Scala seryjnie oferuje asystenta
pasa i kontrolę odstępu. Asystent
martwego pola – za dopłatą.
Niestety część funkcji klimatyzacji
(np. wybór siły i kierunku nawiewu)
przeniesiono na ekran centralny.

Błyszczący uchwyt do regulacji
kierunku nawiewu pokazuje, że Skoda
nie oszczędzała na drobiazgach.

Skoda zastosowała już nowe wejścia
USB-C, więc na razie część użytkowników jest skazana na „przejściówki”.

Aktywny tempomat wymaga
dopłaty, ale nie jest ona
zbyt wysoka (1800 zł).

Kokpit jest nieźle wykończony (miękkie tworzywa
na górze deski rozdzielczej i drzwi) i bardzo przyjazny
w obsłudze. Ergonomicznie ukształtowano nawet
klamki i uchwyty w drzwiach (w przeciwieństwie np.
do Karoqa czy Kodiaqa, te ostatnie nie trzeszczą).
– z tyłu oraz z boku. Prowadzący
ma przed sobą czytelne okrągłe zegary i przejrzysty komputer pokładowy. Obsługuje się go w prosty sposób
pokrętłem i przyciskami na kierownicy. Precyzyjnie pracujące pokrętła ułatwiają też korzystanie z ekranu głównego i klimatyzacji. Nawet
klamki mają ergonomiczny kształt.
Jak przystało na Skodę, Scala jest
przemyślana pod kątem codziennych
udogodnień – oferuje sporo znanych
z innych modeli tej marki rozwiązań,
jak uchwyt na bilety parkingowe,
skrobaczka do szyb umieszczona pod
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klapką wlewu paliwa, fabryczny parasol w drzwiach kierowcy, wypustki
w miejscu na napoje pozwalające jedną ręką odkręcić półlitrową butelkę
czy plastikowe podpórki do mocowania pakunków przyczepiane na rzepy do podłogi bagażnika. Nowym
pomysłem jest zatyczka korka wlewu płynu do spryskiwaczy, która po
otwarciu zmienia się w lejek.
W tej beczce miodu kryje się jednak łyżka dziegciu. Skoda podążyła za modą także w kwestii obsługi
automatycznej klimatyzacji, powierzając część jej ustawień ekranowi

Wszystkie zamykane schowki
we wnętrzu nowej Skody mają
w środku wykładzinę.
centralnemu. Klasyczny panel służy
tylko do zarządzania temperaturą
w kabinie oraz podgrzewaniem foteli
i tylnej szyby. Kierunek i siłę nawiewu zmienia się dotykowo, do ekranu
trzeba też sięgnąć, by włączyć klimatyzację czy ogrzewanie przedniej
szyby. Niezbyt to wygodne.

Dla rodziny
Pod względem przestronności Scala nie odbiega zbytnio od większej
Octavii i plasuje się w czołówce segmentu. Dostęp do obydwu rzędów
siedzeń ułatwiają duże i szeroko ot-

Przyciski wyboru trybu jazdy, systemu
start/stop oraz asystenta i czujników
parkowania. Plus miejsce na kolejne.
wierane drzwi. I z przodu, i z tyłu
wygodnie zmieszczą się podróżni
o wzroście do 190 cm, ale jeśli na kanapie usiądą trzy osoby, mogą narzekać na przeciętną szerokość wnętrza.
A ta pośrodku także na bardzo rozbudowany tunel centralny.
Podróżujący z dziećmi docenią
bogatą listę tanich dodatków, obejmującą m.in. śmietniczki w kieszeniach drzwiowych, rozkładane stoliki z tyłu foteli, uchwyty na tablety
czy dodatkowe dwa gniazda USB
z tyłu. Wszystkie wymienione opcje
kosztują łącznie tylko 700 zł.

Przedni podłokietnik oferuje
regulację wzdłużną, ale nie da
się go ustawiać w pionie.

ATRAKCYJNA OFERTA FINANSOWANIA ŠKODY

ŠKODA SCALA STYLE 1.5 TSI (150 KM) DSG

ŠKODA LEASING NISKICH RAT

O FERTA

ŠKODA KREDYT NISKICH RAT

Cena samochodu brutto

91 250 zł

91 250 zł

Opłata wstępna/Wkład własny

10%

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

Miesięczna
rata netto

912 zł

25%
48 mies.

Miesięczna
rata brutto

912 zł
RRSO

7,27%

W przypadku kredytu ubezpieczenie komunikacyjne na 1 rok jest wliczone w raty
Pod nazwą ŠKODA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział
w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego). 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

wwwWIĘCEJ N
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.pl
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Szybko, ale nie sportowo
Testowane auto napędza najmocniejszy silnik dostępny w Scali.
150-konna jednostka 1.5 TSI chętnie „wkręca się” na obroty, ale dobrze odnajduje się także w okolicy
1000 obr./min. Zapewnia niezłe osiągi (opisywane auto mimo znikomego
przebiegu przyspiesza do 100 km/h
w 8,8 s) i przyzwoicie brzmi.
Seryjnie łączony z tym silnikiem
dwusprzęgłowy automat spisuje się
równie dobrze. Standardowo pozwala kierowcy wykorzystywać spory
moment obrotowy dostępny przy niskich obrotach i dość szybko dochodzi do najwyższego, siódmego przełożenia (ale w razie czego sprawnie
reaguje na kickdown). Z kolei w sportowym trybie zwleka z wbijaniem kolejnych biegów, ale wystarczy chwilę
pojechać ze stałą prędkością, by „zrozumiał”, że pora na wyższe przełożenie. Dzięki temu używanie tego
trybu na co dzień nie męczy.
Podczas spokojnej jazdy na ekranie między zegarami często widać
komunikat o tym, że w silniku pracują aktualnie tylko dwa z czterech
cylindrów. W połączeniu z 7-biegową
skrzynią i funkcją żeglowania (jazdy „na luzie” ) sprawia to, że w trasie
Skoda zużywa mniej niż 5 l/100 km.
W mieście spalanie rośnie niemal
do 9 l. Dynamiczna jazda podnosi
oba wyniki nawet o połowę.
Zawieszenie zapewnia zupełnie
przyzwoity poziom komfortu, sprawnie filtrując wszelkie pofałdowania
jezdni i mniejsze wyrwy. Na większych nierównościach czuć wstrząsy
i słychać głuche dudnienie z okolic
kół, ale to częściowo wina opcjonal-nych, 18-calowych felg z oponami
w rozmiarze 205/45, na jakich poru-sza się testowane auto. Na seryjnych
20 Motor 27/2019

DANE TECHNICZNE

(205/50 R17 w topowej wersji Style,
205/55 R16 w pozostałych) komfort
powinien być nieco wyższy.
Skoda prowadzi się bardzo posłusznie, nie przechyla się za mocno w zakrętach i jest stabilna przy
wyższych prędkościach. Nie sprawia
kierowcy ogromnej frajdy z dynamicznej jazdy, ale właściwie zawsze
zachowuje się pewnie i bezpiecznie.

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

Drogi wybór
Scala 1.5 TSI DSG jest dostępna
w dwóch wersjach wyposażeniowych.
Obie wyceniono na poziomie tanich
kompaktów, np. Kii Ceed czy Opla
Astry, ale są od nich nieco szybsze
i lepiej wyposażone.
Ambition standardowo ma np. asystenta pasa ruchu, system zapobiegający najechaniu na poprzedzające
auto, światła LED, manualną klimatyzację (obsługiwaną tradycyjnym
panelem z trzema pokrętłami), radio Swing z 6,5-calowym ekranem,
Bluetooth i dwoma wejściami USB,
czujniki cofania czy aluminiowe obręcze 16''. Kosztuje 84 250 zł i wydaje się bardzo rozsądną propozycją.
Testowana odmiana Style jest
znacznie bogatsza. Seryjnie oferuje
m.in. dostęp bezkluczykowy, automatyczną klimatyzację, ogrzewane fotele, tempomat, radio Bolero (ekran 8'',
integracja ze smartfonami przez Android Auto i Apple CarPlay), kamerę cofania, przednie czujniki parkowania i 17-calowe koła. Kosztuje 91 250 zł, czyli o blisko 10 tys. zł
mniej niż Octavia z tym samym napędem i zbliżonym wyposażeniem.
Typowo dla Skody, opcje są rozsądnie wycenione, ale jest ich tyle,
że nietrudno znacznie podnieść cenę
auta. To na zdjęciach kosztuje ponad 110 tys. zł, ale ma wielki szklany
dach, aktywny tempomat, częściowo
skórzaną tapicerkę, ładowarkę bezprzewodową, oświetlenie nastrojowe,
asystenta parkowania czy felgi 18''.

Bagażnik ma rewelacyjne 467 l pojemności. Do zamykania pokrywy służy niewygodny gumowy uchwyt (fot. u góry).

OSIĄGI, ZUŻYCIE PALIWA (DANE PROD.)
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0-100 km/h
Średnie zużycie paliwa
Zasięg

219 km/h
8,2 s
4,9-5,0 l/100 km
1020 km

DANE TESTOWE

Wygodna kanapa z długim siedziskiem, dużo miejsca na nogi
i głowy – nawet w aucie z oknem dachowym. Pod centralnymi nawiewami – 2 gniazda
USB-C (opcja za 250 zł).

Fotele są duże, wygodne i dobrze wyprofilowane (także na
wysokości barków). Obydwa seryjnie oferują regulację wysokości oraz podparcia lędźwiowego. Miejsca pod dostatkiem.

Jak w innych modelach Skody – fabryczna parasolka w odpowiednej wnęce
TEKST: M. LASKA, ZDJĘCIA: K. SZCZEPAŃSKI w drzwiach (z odprowadzeniem wody).

Bagaż można mocować różnymi siatkami – m.in.
taką ze zintegrowaną kieszenią na drobiazgi.

Przyczepiane
do podłogi
(na rzepy)
elementy do
mocowania
pakunków
– wygodne
rozwiązanie.

Przyspieszenie 0-50 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h
Przyspieszenie 0-160 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

3,3 s
8,8 s
21,2 s
37,2 m
36,8 m
57,2 dB
63,7 dB
97 km/h
2,7
8,7/4,7/6,7
740 km

* przy wskazaniu 100 km/h; ** miasto/trasa/cykl mieszany (l/100 km);
wynik na tle całego segmentu: dobry przeciętny słaby

WYPOSAŻENIE/CENY

Oba fotele mają po dwie kieszenie
– większą z tyłu i mniejszą z boku
(fot.) oraz schowek pod siedziskiem.

150-konny silnik jest żwawy
i całkiem przyjemnie brzmi.
Dolewanie płynu do spryskiwaczy ułatwia zintegrowany lejek.

Siedzącemu pośrodku kanapy dość mocno
przeszkadza rozbudowany tunel centralny.

PODSUMOWANIE

SKODA SCALA 1.5 TSI DSG

NADWOZIE
I WNĘTRZE

UKŁAD
NAPĘDOWY

WŁAŚCIWOŚCI
JEZDNE

WYPOSAŻENIE
I CENA

przestronne
: bardzo
oraz wyjątkowo

silnik – chętnie
: żwawy
„wkręcający się” na

przyzwoity
: bardzo
poziom komfortu

dość atrakcyjna na
: cena
tle innych kompaktów,

n

Scala wygląda wyjątkowo
dobrze w czerwonym lakierze,
z czarnymi lusterkami i dachem.

SKODA
benzynowy, turbo
1498 cm3
R4/16
150 KM/5000
250 Nm/1500
przedni
aut./7-biegowa
436/179/147 cm
265 cm
10,9 m
1190/528 kg
467/1410 l
50 l (Pb 95)
205/50 R17

funkcjonalne wnętrze,
wygodne siedzenia,
łatwy dostęp do środka,
obszerny bagażnik
niepotrzebnie
utrudniona obsługa
nawigacji,
niewygodne zamykanie
bagażnika

n

wysokie obroty, ale pełen
energii już przy niskich,
szybko i płynnie
pracujący automat
z niezłym trybem
sportowym,
nieduże zużycie paliwa
w trasie
spore spalanie
w mieście

n

– nawet na niezbyt
dobrze utrzymanych
drogach,
pewne i bezpieczne
zachowanie w szybkich
zakrętach,
stabilność przy
wysokich prędkościach
odczuwalne wstrząsy
na dużych wybojach

n

bogate wyposażenie
standardowe,
obszerna lista opcji,
obejmująca wiele
dodatków nieznanych
lub rzadko spotykanych
w tym segmencie
niedostępna fabryczna
nawigacja

Scala ma wszystko, co potrzeba, by dołączyć do Fabii i Octavii w czołówce listy najpopularniejszych aut w Polsce i w całej
Europie: przestronne, funkcjonalne i dobrze wykończone wnętrze, pokaźny bagażnik, żwawy silnik, sprawny automat,
niezły układ jezdny, bogate wyposażenie. Nawet cena opisywanej wersji nie przeraża. Choć rynek podbiją raczej te tańsze.

Model
Wersja
Poduszki czoł./bocz./kurt./kolan.
Asyst. pasa ruchu/martwego pola
Asyst. znaków/zapobieg. kolizji
Klimatyzacja man./aut.
Radio CD/USB/AUX/Bluetooth
Nawigacja/kamera cofania
Cyfrowe zegary/ładowarka ind.
Tempomat/aktywny tempomat
Czujniki parkowania t./p. i t.
Asystent parkowania
Szklany dach/dostęp bezkluczyk.
Tapicerka półskórzana/skórzana
Podgrzewane fotele/kanapa
Podgrz. kierownica/prz. szyba
Aluminiowe felgi 17''/18''/19''
Lakier metalik
Cena wersji podstawowej**

CENA

SKODA
Scala
1.5 TSI DSG Style
l/l/l/❍ (900)
l/❍ (1950)
–/l
–/l
–/l/–/l
–/l
❍ (2200)/❍ (1250)*
l/❍ (1800)

–/l
❍ (1400)
❍ (3400)/l
❍ (3850)*/–
l/❍ (700)*
❍ (550)/❍ (850)
l/❍ (1500)/–
❍ (2300)
84 250 zł

91 250 ZŁ

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

Duży jak na tej wielkości auto,
467-litrowy bagażnik wykończono
wykładziną. Pod podłogą ma koło
zapasowe, a po bokach – dwie spore
wnęki i aż 6 haków (torby z zakupami da się też powiesić na dwóch kolejnych, służących do montażu siatek
przytrzymujących bagaż). Po złożeniu kanapy przestrzeń bagażowa rośnie do 1410 l, a gdy przyjdzie
przewieźć coś długiego, można położyć oparcie prawego fotela (opcja
za 400 zł). Jeśli i to nie wystarczy,
pozostaje opcjonalny, automatycznie wysuwany spod zderzaka hak
holowniczy. Z dodatków warto wymienić siatkę oddzielającą bagażnik
od kabiny, zestaw zawierający haki,
siatki i listwę mocującą oraz ruchomą podłogę bagażnika, dzięki której po złożeniu kanapy otrzymuje się
płaską podłogę (łącznie 1500 zł).

CENA NA TLE KONKURENTÓW

91 250 zł
92 700 zł
94 700 zł
Skoda Scala
Renault Megane
Opel Astra
1.5 TSI DSG Style TCe 160 EDC GT Line 1.4 Turbo A6 Elite

150 KM, 0-100: 8,2 s

160 KM, 0-100: 8,2 s

150 KM, 0-100: 8,7 s

Wśród kompaktów o podobnych osiągach i wyposażeniu
Scala jest najtańsza. Astra i Megane kosztują niewiele więcej.
Ceny najdroższych rywali wyraźnie przekraczają 100 tys. zł.
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NOWA ŠKODA
SCALA

KROK NAPRZÓD

Nowa ŠKODA SCALA to odważny krok w kierunku jeszcze większego bezpieczeństwa i komfortu.
Niezwykle bogate wyposażenie standardowe i duża liczba opcji dodatkowych stawiają ją wśród
najlepszych aut tej klasy. Dostępne w standardzie FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją
awaryjnego hamowania, LANE ASSIST – asystent pasa ruchu, a także reflektory LED sprawiają,
że nowa ŠKODA SCALA to prawdziwy krok naprzód.
Odwiedź stronę www.skoda-auto.pl i sprawdź promocyjne pakiety wyposażenia dla nowej ŠKODY SCALA.
ŠKODA. WSZYSTKO, CO WAŻNE.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,9 l/100 km do 6,9 l/100 km, emisja CO2 od 127 g/km do 157 g/km (dane na podstawie
świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl

