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A 
Scala nem egy cseh 
Golf – ezt hamar le-
szögezhetjük, még ha 
kialakításuk és mé-
retük is közel áll egy-
máshoz. Egyrészt a 

Škoda a Volkswagen-konszern modu-
láris platformjának (MQB) arra az A0-
s, kisebb autókhoz használt verziójára 
épül, amelyre például a Polo, másrészt 
ennek ellenére a Scala az aktuális Golf-
nál tíz centiméterrel hosszabb (a ten-
gelytáv 120 milliméterrel haladja meg 
a német rokonét), közel másfél centivel 
magasabb, és fél centivel keskenyebb. 
A csomagtér méretében is egy fél utca-
hosszal vezet a Scala: 87 literrel több 
poggyászt nyel el, mint a wolfsburgi. A 
további összehasonlítás értelmetlen, a 
Škoda kétségtelenül az árérzékenyebb, 
de a lehető legkiválóbb minőséget ke-
reső vásárlókat célozza meg. Az autó 
egyébként sokkal jobban illeszkedik 
a Fabia és Octavia közé, mint a pasz-
szentos – és az új típus megjelenésével 
nyugdíjba küldött – Rapid.

A jellegzetes arculati elemek 
mellett feltűnnek a jövőbe 
mutató formai megoldások is
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Azt már a tavaly őszi Párizsi Autószalonon 
sejteni lehetett, hogy a Vision RS nevű „ki-
állítódarabbal” hatalmas dobásra készül 
a Škoda, a tanulmányautó – meglepően 
kevés módosításon átesett – szériaválto-
zata azonban felülmúlta az elképzeléseket. 
A Scala összehozta a lehetetlent: kedvező 
árú, mégis teljesen kerüli az olcsó hatást.

Az átmenet

A legújabb Škoda egyfajta átmenet-
ként is értelmezhető a modellciklus 
végén járó és az ezután következő 
ráncfelvarrások között: mellőzi az el-
múlt időszakban bevezetett q-betűre 
végződő típusnevet (Kodiaq, Karoq), 
de a hátsó traktus formavilágában 
sokkal közelebb áll a csehek szabad-
időautó-kínálatához, mint a Fabia 
vagy Octavia, és az első lökhárító, 
valamint a hűtőrács is egyértelműen 
a Karoq ezen elemeinek továbbgon-
dolása. Alakul az új egységes már-
kaarculat, a Scala íveket megtörő 
éles vonalai mesterien passzolnak 

egymáshoz – talán hátul- és oldalné-
zetből a legszebb a gép. Apropó, ez 
az első Škoda, aminek hátuljáról már 
hiányzik a szárnyas nyíl embléma, 
helyét a szép, stilizált betűkkel kiírt 
márkanév vette át.

Alapáron is rengeteg extra

A Scala ugyan a kompakt kategóri-
ában készül teljesen felforgatni az 
erőviszonyokat, de ez közelről sem 
jelenti azt, hogy bármilyen kompro-
misszumot kellene kötni a helykíná-
lat terén. Sőt a hátsó lábtér még az át-
lagosnál magasabb vezető mögött is 
meghökkentően nagy marad – a már 

említett, ferdehátúhoz képest hatal-
mas, 467 literes csomagteret vehet-
jük „bónusznak”. A két felszereltségi 
szinttel kapható Škoda – Ambition 
és Style – „alapkivitele” is végelát-
hatatlan kényelmi és biztonsági kie-
gészítőt ad, kezdve a hét légzsáktól, 
menetstabilizálótól, ledes nappali 
menet- és rövidfénytől a ráfutás- és 
visszagurulás-gátlón, menetsáv-
tartón, ködlámpán, manuális lég-
kondin, fűtött elektromos külső visz-
szapillantókon, bőrbevonatú és négy 
irányba állítható kormánykeréken, 
parkoló- és esőszenzoron át a tizen-
hat hüvelykes acélfelnikig. Aki ennél 
is többre vágyik, az a Style-szinttel 

Jelenbe hozott közeljövő
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A csomagtér ajtajának üvegezése 
feláras, de sokat dob a szárnyas 
nyílvesszőtől mentes farrészen




