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Hyundai i30 kombi 1.6 CRDi 48V N Line+
 TEST



Práve tento model sme dostali ako 
prvý na test z ponuky modernizo-
vaného modelu Hyundai i30. Aj keď 
v tomto prípade hovoríme o moder-
nizácii, tak sme pri zoznamovaní sa 
s vozidlom mali skôr pocit, akoby 
sme mali v porovnaní s predchod-
com dočinenia s úplne novým mo-
delom.

Samozrejme, v tomto prípade ide 
o N Line výbavu, ktorá sa prezentuje 
nielen športovejším vzhľadom vďa-
ka N Line body kitu (s pozmenenou 
prednou maskou s hustejším vzoro-
vaním v porovnaní s bežnou verziou, 
s pozmeneným predným a zadným 
nárazníkom, s prednými a zadnými 

LED svetlometmi s integrovanými 
dennými svetlami v tvare „V“), špor-
tovejšie tvarovaným volantom, špor-
tovo tvarovanými sedadlami s hlb-
ším korýtkovým sedením s výraznou 
bočnou oporou, ale taktiež pri jazde 
iným, športovejším charakterom ria-
denia a podvozka.

Toto bolo pre nás prekvapenie, 
nakoľko pred testom sme sa v ofici-
álnych materiáloch nedočítali, že by 
verzia i30 kombi vo výbave N Line 
dostala športovejšie nastavené ria-
denie a podvozok. Len ak by bola aj 
bežná verzia po modernizácii takto 
športovo nastavená, čo by bolo pre-
kvapujúce. Zatiaľ to však nevieme 
porovnať, nakoľko sme inú verziu 

nového modelu Hyundai i30 nemali 
na test.

Kvalitne spracované 
a „bavorácky“ pevné

Po usadnutí do kokpitu a po vy-
razení na prvé testovacie kilometre 
sme mali pocit, že sedíme v aute, pod 
ktoré sa podpísali ľudia z bavorskej 
automobilky.

Všetko je totiž tak solídne spraco-
vané a bavorácky „pevné“. Či už od 
kvalitného spracovania interiéru (aj 
keď samozrejme plasty zodpovedajú 
danému segmentu vozidiel), samot-
nej obsluhy manuálnych ovládačov, 
vrátane manipulácie s rukoväťou 

7-st. automatickej prevodovky, až 
po športovo tuhšie a presné riadenie 
a pevnejšie nastavenie podvozka (je 
možné, že na to mali vplyv aj 18“ 
kolesá obuté do pneu 225/40), ktorý 
zároveň však dobre filtruje nerov-
nosti.

Ešte kým prejdeme k jazdným 
vlastnostiam, tak pár viet ohľadom 
interiéru. Ten, kto hľadá pracovisko 
vodiča vybavené ešte aj klasickými 
manuálnymi ovládačmi, napríklad 
na ovládanie klimatizácie či hlasi-
tosti zvuku na stredovej konzole, na 
rozdiel od konkurenčných modelov 
Octavia Combi či Leon ST, tak je 
v tomto prípade na správnej adre-
se.

Octavia totiž presunula, až na 

pár ovládačov, celkovú obsluhu via-
cerých funkcií, vrátane klimatizácie, 
zo stredovej konzoly na dotykový 
displej. Leon zašiel ešte ďalej, tam 
už v podstate všetky klasické manu-
álne ovládače, vrátane klimatizácie 
obvykle umiestnené na stredovej 

konzole, boli presunuté do dotyko-
vého displeja.

Táto modernizácia kokpitov mode-
lov Octavia a Leon môže paradoxne 
nahrávať modelu Hyundai i30 a na-
hnať do jeho náručia časť ich konzer-
vatívnejšie založených zákazníkov, 
ktorým táto moderna nemusí byť 
práve po chuti.

Modernizovaný kokpit s 10,25“ 
dotykovou obrazovkou 

V modernizovanom Hyundai i30 
sú okrem dotykového ovládania na 
novom 10,25“ dotykovom displeji, 
ktorý má jednoduchú a prehľadnú 
grafiku a promptnosť ovládania, 

k dispozícii aj manuálne ovláda-
če. Priamo na dotykovom displeji 
v spodnej časti je k dispozícii otočný 
ovládač zvuku, pod dotykovým dis-
plejom samostatne umiestnené ovlá-
dače klimatizácie a taktiež hneď po 
ruke na stredovom tuneli manuálne 
nastavenie režimu jazdy Drive Mode 
(Eco, Normal, Sport), vyhrievania 
sedadiel, parkovacieho asistenta či 
spustenie zadnej kamery.

Inak v pozícii vodiča oceníte aj 
dobre do rúk padnúci športový vo-
lant potiahnutý kožou a jasne čita-
teľné ukazovatele 7“ prístrojového 
štítu, po novom čiastočne digitál-
neho.

Pracovisku vodiča v podstate nie 
je čo vytknúť, až na možno nový, 
snáď až príliš veľký 10,25“ nepriro-
dzene vyčnievajúci dotykový displej 
na vrchu stredovej konzoly. Plusom 
jeho veľkosti a umiestnenia je však 
fakt, že je viac v zornom poli, a tak 

nemusí vodič počas jazdy klopiť zrak 
nižšie, čo má pozitívny vplyv na bez-
pečnosť jazdy. Konektivitu zaisťujú 
systémy Apple CarPlay a Android 
Auto. 

Vpredu sa veľmi dobre sedí, ten, 
kto je však obéznejší, už môže mať 
však problém sa pohodlne usadiť do 
športových sedadiel s výraznejšou 
bočnou oporou zužujúcou rozmery 
operadla. Inak je všetko tak, ako má 
byť. Z relatívne vyššie položeného 
sedáka vodiča je dobrý výhľad. To 
platí aj pri pohľade do predoboku cez 
„ A“ stĺpiky, ktoré vďaka tomu, že sú 
viac sklonené a posunuté dozadu, len 
v malej miere zacláňajú spolu s veľ-
kými spätnými zrkadlami výhľad.

Vzadu pre kolená len priemerná 
voľnosť 

Vpredu je miesta vo všetkých 
smeroch nadbytok, vzadu je na šírku 
a výšku vnútorný priestor v poriad-
ku, ale na dĺžku už len pre posta-
vy do cca 1,78 metra vysoké. Vyšší 
pasažieri by už mohli mať problém 

s voľnosťou pre kolená. Toto je snáď 
jediná výraznejšia slabina tohto 
modelu.

Konkurencia je totiž ponukou 
miesta na zadných sedadlách na tom 
citeľne lepšie. Len pre porovnanie, 
vzdialenosť od predného po zadné 
operadlo: Hyundai kombi 765 mm, 
Octavia Combi 816 mm a SEAT Leon 
ST 836 mm. Taktiež vyššie postavy 
s dlhšími nohami by ocenili v rámci 
pohodlnejšieho sedenia dlhšie sedá-
ky s lepšou oporou pre stehná.

Vystupovanie zo zadného seda-
dla je však jednoduchšie a pohodl-
nenejšie v prípade i30 kombi ako 
napríklad v Leone ST, kde musíte 
pri vystupovaní doslova „preliezať“ 
cez vypuklý zadný blatník.

Objemný kufor 
Poďme však snáď k tomu najdôle-

žitejšiemu, čo charakterizuje tento 
model, a tým je batožinový priestor. 
Hlavný dôvod, prečo si kupujú zá-
kazníci tento typ auta, je väčší objem 
kufra, resp. lepšie prepravné mož-
nosti batožiny ako má hatchback.

Tu je na tom Hyundai i30 Kombi 
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Hyundai v rámci modernizácie i30 rozšíril po pr-
výkrát svoju ponuku modelov so športovo ladenou 
výbavu N Line aj na verziu kombi. 

Atraktívne kombi 



veľmi dobre, či už z pohľadu úcty-
hodného objemu – 602 litrov (aj keď 
SEAT Leon ST so 620 litrami a Škoda 
Octavia Combi so 640 litrami sú na 
tom o niečo lepšie) alebo sklápania 
zadných sedadiel do rovnej plochy 
a možnosti jeho sklápania z kufra. 
Pri otváraní a zatváraní kufra nám 
však chýbalo elektrické ovládanie.

Nakladanie batožiny je jednodu-
ché vďaka veľkému vstupnému otvo-
ru a nízkej nakladacej hrane kufra 
620 mm (výška nakladacej hrany 
kufra od vozovky Leon ST 650 mm). 
Plusom je aj otvor v lakťovej opierke 
v strednej časti zadných operadiel na 
prepravovanie dlhších predmetov.

Nadpriemerné jazdné vlastnosti
Už dávno sme si takto s autom typu 

kombi neužívali šoférovanie. Nielen 
v priamom smere pri vyšších rých-

lostiach, ale aj v zákrutách, nakoľko 
je auto nadmieru stabilné a ľahko 
ovládateľné. Radosť jazdiť, ako sa 
ľahko a presne navádza vozidlo do 
zákruty a prechádza suverénne sa-
motnými zákrutami.

Ono sa len tak nevidí, aby auto 
typu kombi takmer bez náklonov ka-
rosérie a nervóznejšieho správania 
zadnej nápravy zvládalo aj ostrejšie 

zákruty. V tomto prípade skrátka 
nevnímate negatívne pri jazde v zá-
krutách zaťažený zadok predĺženou 
kufrovou častou karosérie.

Jeho suverénny a stabilný prejazd 
a zvládanie opakovaných vyhýbacích 
manévrov (slalom) bez straty ovláda-
teľnosti a stability sú obdivuhodné. 
Samozrejme, hovoríme o „prázd-
nom“ vozidle, pri väčšom zaťažení 
objemnejšieho kufra logicky príde 

rýchlostný limit prejazdu zákrutou 
skôr ako pri kratšom hatchbacku. 
Aj v tomto prípade je však auto na 
limite čitateľné a bezpečné vďaka 
promptnému zásahu el. stabilizač-
ného systému.

Hyundai i30 Kombi N Line sme 
ocenili aj pri porovnaní s nedávno 
uvedenými novinkami Octavia Combi 
a Leon ST. Octavia Combi je na jed-
nej strane viac komfortná, ale zase 
až tak, že pri vyhýbacích manévroch 
sa viac nakláňa, dá sa povedať, že pri 
opakovanom zatáčaní (slalome) až 
pláva a v dôsledku toho skôr stráca 
skôr stabilitu a tým aj ovládateľnosť. 
Tým nechceme povedať, že Octavia 
je auto, ktoré sa neriadi dobre, práve 
naopak, je veľmi dobre ovládateľne, 
stabilné a príjemné na šoférovanie. 
Tu chceme len povedať, že Hyundai 
i30 kombi je auto, ktoré túto disciplí-
nu zvláda ešte o level lepšie.

SEAT Leon ST je, naopak, v po-
rovnaní s Octaviu pevnejšie nala-

dený, niečo na spôsob testovaného 
modelu Hyundai i30 kombi N Line. 
Taktiež sa prezentuje veľmi dobrou 
ovládateľnosťou, menšími náklon-
mi karosérie a stabilným prejavom. 
V porovnaní s Hyundaiom i30 Kombi 
však zaostáva promptnosťou riade-
nia a na nerovnom povrchu v zákru-
tách horším kopírovaním nerovností 
kolesami. Tam, kde už má tendenciu 
SEAT Leon ST odskočiť, tam Hyun-
dai prejde s kopírujúcimi kolesami 
nerovnosti ako po koľajniciach bez 
zaváhania.

K tomuto pozitívnejšiemu hodno-
teniu, v prípade modelu Hyudnai 
i30kombi N-Line prispieva nielen 
samotný charakter pruženia, ale aj 
štandardne dodávaná viacprvková 
náprava. Octavia kombi a Leon ST 
sú pre túto motorizáciu vybavené iba 
jednoduchou zadnou nápravou.

Mild-hybridná pohonná jednotka 
Pod kapotu pracoval dobre od-

hlučnený štvorvalcový turbodiesel 
1,6 CRDi s max. výkonom 100 kW, 
po novom podporený mild-hybridným 
systémom, pracujúcim s napätím 48 
V poháňajúci štartér-generátor, ktorý 
rekuperuje energiu a odkladá ju do 
akumulátora. Tento fakt si uvedomíte 
pri uvoľnení plynového pedála, keď 
auto samé „brzdí“, resp. rekuperuje.

Mild-hybrid 1.6 CRDi spriahnutý 
s 7-st. dvojspojkovou automatickou 
prevodovkou sme reálne ocenili, 
ani nie tak znížením spotreby, tá 
ostáva prekvapujúco vzhľadom na 
daný typ motora vyššia, ako za jeho 
pomoc spaľovaciemu motoru pri ak-
celerácii. Motor s mild-hybridným 
systémom reaguje na stlačenie 
plynového pedála promptnejšie už 

od spodných otáčok. Jeho chuť do 
zrýchľovania je chvályhodná. Z po-
hľadu jazdných výkonov dostáva len 
pochvalu. 

Relatívne vyššia spotreba 
Apropo, spotreba? Tú sme oča-

kávali od naftového motora nižšiu. 
Hodnota 5,8 litra/100 km (6,7 l pri 

130 km/h, 4,9 l pri 90 km/h, mesto 
6,2 l/100 km) v kombinovanej pre-
vádzke je totiž takmer o pol litra vyš-
šia ako pri konkurenčných modeloch 
s porovnateľnou motorizáciou. Dôvod 
tkvie zrejme ani nie tak v agregáte, 
ako v tom, že táto 7-st. dvojspojková 
automatická prevodovka nedokáže 
plachtiť tak ako DSG automat. pre-
vodovka pri konkurenčných mode-

loch Škoda Octavia Combi a SEAT 
Leon ST.

Presnejšie povedané, to dokáže len 
pri dobrzďovaní na križovatke, keď 
sa vypína štart/stop. Na akceleráciu 
a spotrebu ma vplyv aj samotné zvo-
lenie režimu jazdy. V režime Sport 
motor drží otáčky vyššie, naopak, pri 
Eco nižšie. To znamená, že v režime 
Sport auto reaguje promptnejšie, ale 
za cenu vyššej spotreby, naopak, v re-
žime Eco o niečo letargickejšie, čo je 
však vykúpené nižšou spotrebou.

Inak štartovanie systému štart/
stop systému je príjemne mäkké 
a rýchle. Vďaka podpore elektric-
kej energie z 18 V akumulátora sa 
znižuje zaťaženie naftového motora 
pri štartovaní, a ten je vďaka tomu 
schopný rýchlejšie a menej hlučne 
štartovať.                               n

Text a foto: Michal Pospíšil
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TECHNICKÉ INFO
CENY
Cena modelu N-Line od (€ s DPH) 19 190
Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 24 890
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 27 330 
POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúčasť min. 150€) 461
Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 118
Registračný poplatok (€ s DPH) 210 
MOTOR
Typ  vznetový, mild-hybrid
Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (ccm) 1995
Vŕtanie x zdvih (mm) -
Stupeň kompresie 15,9
Max. výkon kW(k) ot min-1 100(136)/4000
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 400/1750-2750
Pohon (predok/zadok) predných kolies 
Prevodovka 7-st. dvojspoj. automat  
PODVOZOK
Predná náprava McPherson
Zadná náprava viacprvková
Riadenie  s el. posilňovačom
Priemer otáčania (m) 10,6
Brzdy vpredu kotúčové chladené
vzadu kotúčové 
Pneumatiky 225/40 R18 
KAROSÉRIA
Typ karosérie kombi, 5-miestna
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4585 - 1795-1475
Rázvor (mm) 2650
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1559/1567
Svetlá výška (mm) 140
Objem kufra s lepiacou sadou-rezervou (l) 602/1650
Objem palivovej nádrže (l) 50
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1441
Užitočná hmotnosť (kg) 519
Celková hmotnosť (kg) 1960
Hmotnosť nebrzd./brzd. prívesu (kg) 650/1900 
VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)
Pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1475
Vnútorná šírka minimum 1430
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 875/970
Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 295/335
Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo  
min/max ( posuvné zadné sedadlo) 765
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1495
Vnútorná šírka minimum 1345
Vzdialenosť sedák - strop 925
Vzdialenosť podlaha - sedák 380
Dlžka predný sedak  495
Dlžka zadný sedak 470
Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi 
2.rad sedadiel áno  
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,1
Maximálna rýchlosť (km/h) 200
Spotreba mesto (l/100 km) -
Spotreba mimo mesta (l/100 km) -
Kombinovaná spotreba WLTP (l/100 km) 5,1
Emisie CO2 (kg.km-1) WLTP 134
Namerané
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,8
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,9
Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,7
Spotreba v teste mesto (l/100 km) 6,2
Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,8 
CELKOVÉ NÁKLADY
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 1 674
1. rok pri najazdení 30.000 km 2 809
2. rok pri najazdení 30.000 km 3 388
2. rok pri najazdení 60.000 km 5 808
3. rok pri najazdení 45.000 km 4 852
3. rok pri najazdení 90.000 km 8 757
So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. 
popl. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 8 504
1. rok pri najazdení 30.000 km 9 639
2. rok pri najazdení 30.000 km 13 718
2. rok pri najazdení 60.000 km 16 138
3. rok pri najazdení 45.000 km 16 682 
3. rok pri najazdení 90.000 km 22 087
Cena PHM Nafta (€/liter) 1,015
Normohodina servis (€ s DPH) podľa dílera 37-65€ 
Gar. kontroly (km/roky) 30 000/2 
Výmena oleja(km/roky) 30 000/2 
CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH)
Predná kapota 492
Predný blatník 871
Svetlomet. + smerovka 1591(Full LED)
Spätné zrkadlo el. 434
Predný nárazník  272
Predný tlmič 156
Predné brzdové platničky 128 
ZÁRUKA (roky)
Neprehrdzavenie karosérie 12
Lak 5
Na celé auto 5
Motor a mechanické časti 5 
PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH)
Po 1. roku 30.000 km 20 500
Po 2. roku 60.000 km 17 000
Po 3. roku 90.000 km 14 000

VýBAVA
N Line: N-line body kit, 18“ zliat. disky kolies, 
radiacej páky v N Line dizajne, športové se-
dadlá, kovové pedále, športový volant v koži, 
kožou čalúnená vrchná časť prístrojovej 
dosky s červeným prešitím, cúvacia kamera, 5 
rokov záruka bez obmedzenia počtu najazde-
ných kilometrov, FULL LED stretávacie svet-
lá so statickým LED prisvecovaním zákrut, 
automatické prepínanie diaľkových svetiel, 
Systém na automatické udržanie vozidla 
v jazdnom pruhu
N Line+: (naviac k N-Line) 7“ digitálny dis-
plej, 10,25“ dotykový displej s navigáciou, 
výduchy pre ventiláciu vzadu, športové seda-
dlá koža/alcantara, el. nastav. sedadlo vodiča, 
vylepšený systém autonómneho núdzového 
brzdenia s ochranou chodcov a cyklistov 
FCA+, automatické tiesňové volanie E-call), 
monitorovanie mŕtveho uhla, asistent sle-
dovania dopravných značiek, Elektronická 
parkovacia brzda, Kolenný airbag vodiča, 
metalíza (590€)

KONKURENCIA
Typ auta Škoda Octavia  SEAT Leon ST  
 Combi 2.0 TDI
Motor 2.0 TDI 2.0TDI
Max. výkon kW(k)/ot.min-1 110(150)/3000-4200 110(150)/3000-4200
Max. krút. moment (N.m/min) 340/1600-2750 360/1700-2750
Max. rýchlosť (km/h) 222 218
Zrýchlenie z 0-100 km/h (s) 8,8 8,9
Prevodovka 7-st. aut. 7-st.aut.
Komb. spotreba WLTP (l/100km) 5,3 5,1
Batožinový priestor (l) 640 620
Cena (€ s DPH) 27 570,- 25 590,-

MÍNUSY
– pri mild-hybridnej motorizácii 

chýbajúca rezerva
– menej miesta pre vyššie posta-

vy pre kolená
– absencia el. ovládania kufra
– kratšie zadné sedáky pre vyššie 

postavy

+	 atraktívny	vzhľad
+	 veľmi	dobrá	ovládateľnosť
+	 pruž ný	a	dobre	odhlučnený	

motor
+ súhra motora a 8-st. automatu
+ športové predné sedadlá
+ kvalita spracovania
+	 ergonomické	pracovisko	vodiča
+ objem kufra
+ pohodlný posed vpredu aj 

vzadu

PLUSY



a optimálne riešené odkladacie plo-
chy na stredovom tuneli a posuvnú 
lakťovú opierku prispievajúcu k po-
hodlnému cestovaniu v novom Le-
one.

Moderný infotainment
Tak, ako pri jeho súrodencoch Gol-

fe a Octavii, aj pri novom Leone do-
šlo k presunutiu väčšiny ovládačov 
do dotykovej obrazovky (v základe 
8,25“, v testovanej FR verzii štan-
dardne 10“). SEAT však išiel v tomto 
smere ešte ďalej a zbavil sa aj tých 
pár manuálnych tlačidiel na priamy 
vstup do menu, ktoré nájdeme pod 

dotykovým displejom infotainmentu 
v Golfe a Octavii.

Je to radikálna zmena, ktorú ne-
musí každý stráviť na prvé ovláda-
nie. My sme potrebovali určitý čas, 
kým sme si nato zvykli. Pri Golfe 
a Octavii, ktoré sme mali skôr na 
testovanie, sme tým práve neboli 
nadšení a hlavne pri klimatizácii 
sme zatúžili po jednoduchom ma-
nuálnom ovládaní.

Pri novom Leone však prichádza-
me aj tomuto celkom na chuť. Keď 
to pochopíte a zvyknete si na to, tak 
sa aj ku kritizovanému dotykovému 
ovládaniu klimatizácie dostanete po-
merne jednoducho a rýchlo. K dis-
pozícii sú totiž funkcie klimatizá-
cie s rýchlou voľbou: „Teplé nohy“, 
„Teplé ruky“, „Studené nohy“, „Jasný 
výhľad“ (rýchle odhmlenie okien) 
a „Čerstvý vzduch“ a taktiež hneď 
pod dotykovou obrazovkou lišta s do-
tykovým (ťukaním alebo potiahnu-
tím) ovládaním nastavenia teploty 

(taktiež hlasitosti audia), alebo hneď 
nad ňou dotyková plocha na zoomo-
vanie navigácie. Je však pravda, že 
každý si na to, po dlhoročných pozi-
tívnych skúsenostiach s manuálnym 
ovládaním, nemusí úplne zvyknúť, 
hlavne pri jazde.

Ďalším novým, zaujímavým prv-
kom v interiéri, je radiaca páka 
automatickej prevodovky v mini-
malistickom prevedení a ambient-
né osvetlenie, ktoré neslúži len na 
vytvorenie pohodovej atmosféry pri 
nočných jazdách, ale aj ako praktic-

ký pomocník, napríklad pri upozor-
není na predbiehajúce auto v mŕt-
vom uhle (nahrádza diódu, ktorá je 
obvykle v spätnom zrkadle).

Vo verzii FR je k dispozícii štan-
dardne digitálny prístrojový displej, 
ktorý poskytuje viacero grafických 
zobrazení, od klasického zobraze-
nia, až po moderné digitálne módy. 
Nám vyhovovalo klasické zobraze-

Na dĺžku meria 4.642 mm a v po-
rovnaní s predchodcom narástol 
o 107 mm (v rázvore +50 mm, mierne 
je však nižší -6 mm a užší -16 mm). 
Len pre porovnanie s konkurenciou: 
napríklad VW Golf Variant meria 
4.567 mm, Hyundai i30 kombi a Peu-
geot 308 SW zhodne 4.585 mm.

Nový Seat Leon Sportstourer sa 
nezmenil len v rozmeroch karosérie, 
ale samozrejme aj v dizajne. Hod-
notenie dizajnu je síce vec navýsosť 
subjektívna, tu nám však mnohí dajú 
za pravdu, že nový SEAT Leon Sport-

stourer vyrástol nielen na dĺžku, ale 
aj do krásy.

Dizajn nového modelu SEAT Leon 
Sportstourer pôsobí dynamickejším 
a modernejším dojmom v porovnaní 
s predchodcom. Vpredu dostal vý-
raznejší tvar FullLed svetlometov, 
väčší nápadnejší šesťuholníkový tvar 
prednej masky a veľké otvory pre 
prívod vzduchu na prednom nárazní-

ku a vzadu na veku kufra zaujímavý 
prvok: brzdové svetlo zakomponova-
né do zadnej lišty. Pri pohľade z boku 
zas vidieť, že posunutím „A“ stĺpika 
viac dozadu došlo k predĺženiu pred-
nej kapoty.

Na atraktivite a dynamickom 
vzhľade mu pridávajú navyše v tes-
tovanej verzii 18“ zliat. disky kolies 
a športovejšie ladená výbava FR, 
ktorá pozostáva so športovejšie la-
denými nárazníkmi vpredu a vza-
du, koncovkami výfukov (aj keď 
ide o atrapy, tak dobre vyzerajú) 
a krytmi spätných zrkadiel v sivom 
lakovaní.

V interiéri neostal kameň na 
kameni

V interiéri došlo k takým zmenám, 
že neostal kameň na kameni. Pokiaľ 
ste mali doteraz pri Leone výhrady 
k lacno pôsobiacim použitým plas-
tom či samotnému dizajnovému 
stvárneniu prístrojovej dosky, tak 

teraz budete nadmieru spokojní (sa-
mozrejme, tak ako pri jeho konku-
rentoch, záleží aj na úrovni výbavy). 
Kvalita plastov a dizajnové stvárne-
nie nového Leona si v ničom nezadá 
za svojimi koncernovými konkuren-
tami od VW a Škody. 

V pozícii vodiča sa sedí trošku 

vyššie (podlaha – sedák min. 310 
mm) ako v Golfe (podlaha – sedák 
min. 287 mm). Vodič nie je tak utope-
ný a má dobrý výhľad z auta. K tomu 
prispievajú aj relatívne úzke predné 
„A“ stĺpiky a umiestnenie spätných 
zrkadiel, viac od nich dozadu, čím 
sa nevytvára jednoliata hradba „A“ 
stĺpika a spätného zrkadla zakrýva-
júca výhľad do predoboku, ako pri 
niektorých konkurentoch.

V kokpite vodiča sme si pochva-
ľovali nielen jeho dobrý výhľad, mo-
dernú atmosféru, ale aj pohodlné 
sedadlá s dobrou bočnou oporou (vo 
výbave FR športové predné sedadlá) 
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SEAT Leon vo verzii 
kombi je kus veľkého 
auta, ktorý na dĺžku, tak 
ako pred časom Octavia, 
prerástol svoju triedu.

„Kus“ veľkého auta



vodovky, vychutnávali (vo výbave FR 
je ako v jedinej výbave k dispozícii 
nastavenie jazdných režimov Com-
fort, Eco, Sport, & Individual, t. j. na-
stavenie riadenia, odozvy plynového 
pedála). Jeho agilný a živý prejav nie 
je na úkor vyššej spotreby.

Vďaka mild-hybridnému systému, 
vypínaniu dvoch valcov a režimu 
Eco, v ktorom sa na voľnobeh do-
konca vypne motor, je možné jazdiť 
v meste a mimo mesta pri ekono-
mickej jazde aj hlboko pod 6 litrov. 
Napríklad v meste pri zapnutom 
štart-stop systéme sa motor zhasína 
o poznanie skôr, čo taktiež prispieva 
k úspore paliva. Naopak, pri jazde po 
diaľnici rátajte so spotrebou cez 7 
litrov. Toľko namerané hodnoty.

V reálnych podmienkach s rodinou 
(dvaja dospelí + dve deti + batožina) 
ukázal palubný počítač po absolvo-
vaní trasy s kombináciou diaľnica 
200 km + vedľajšie okresky 70 km 
priemernú spotrebu 6,4 litra na 100 
km. Čo je jeho veľmi dobrá vizitka.

Inak oceníte aj pokojnejšie štar-
tovanie vďaka pomoci generátora/
elektromotora, to však platí iba 

v prípade, pokiaľ sa chladiaca kvapa-
lina zohreje nad 40 st. Pod hranicou 
tejto teploty sa totiž o štart stará 
ešte klasický 12 V štartér.

Pevnejší podvozok
SEAT Leon zdieľa s Octaviou 

a Golfom nielen ponuku motorov, 
ale aj modernú platformu MQB Evo. 
Tak, ako Octavia, aj Leon má pri tej-
to motorizácii (do 110 kW, vrátane) 
jednoduchú zadnú nápravu, na roz-
diel od Golfu, ktorý už pri 1.5 TSI 
s výkonom 110 kW má viacprvkovú 
zadnú nápravu.

Pri kratšej verzii vo vyhotovení 
Leon hatchback sme absenciu viac-
prvkovej zadnej nápravy ako hendi-
kep pri jazde nevnímali, a to aj na 

menej kvalitnom povrchu vozovky 
pri prejazde zákrutami. Pri verzii 
kombi Leon Sportstourer to však tak 
jednoznačne povedať nemôžeme. Pri 
razantnejšie jazde v zákrutách na 
nerovnom povrchu vozovky by sme 
kvitovali lepšie kopírovanie nerov-
ností zadnými kolesami.

Pod toto konštatovanie sa však 
podpísala nielen jednoduchá zadná 
náprava, ale aj pevnejší podvozok 
v kombinácii s 18“ kolesami s níz-
koprofilovými pneumatikami (225/
R18 40), ktorý je pri prejazde po ne-
rovnostiach menej poddajný.

Na kvalitnej ceste je však testo-
vaný model nadpriemerne stabilný, 
ľahko ovládateľný a zároveň dosta-
točne komfortný.

Keby sme však tento model po-
rovnávali s Octaviou Combi (obutú 
na rovnakom rozmere pneumatík), 
tak v disciplíne komfort pruženia 
podvozka by ťahal za kratší koniec, 
naopak, v zákrutách by bol na tom 
lepšie. Octavia pri opakovaných 
manévroch (slalom) alebo pri jazde 
ostrejšími zákrutami v porovnaní 
s Leonom sa totiž pocitovo viac na-
kláňa a pláva.

Na daný typ auta je Leon ST 
skrátka veľmi dobre ovládateľný 
a pri prejazde zákrutami stabilný. 
Samozrejme, pri naložení batožiny 

do kufra, resp. pri väčšom zaťažení 
zadnej časti vozidla, treba rátať, že 
sa pri jazde v zákrutách alebo vyhý-
bacích manévroch jeho limit stabil-
ného prejazdu znižuje v porovnaní 
s kratším hachbackom.

V hraničnej situácii v zákrutách 
či v prípade potreby náhleho vyhý-
bania sa prekážky na ceste však 
prichádzajú promtne na pomoc el. 
stabilizačné systémy, ktoré pomôžu 
vodičovi zvládnuť bezpečne aj kritic-
ké situácie.

Pri jazde po tme prídu vhod výkon-
ne Full-Led svetlomety (štandardne 
už od základnej výbavy), ktoré po-
skytujú skvelé osvetlenie vozovky 
(v porovnaní s Octaviou však nejde 
o matrixové Full-Led svetlomety).

K pozitívnemu dojmu pri jazde 
prispievajú aj brzdy, ktoré dostáva-
jú pochvalu nielen za ich účinnosť, 
ale hlavne dávkovanie. Optimálne 
nastavený posilňovač bŕzd stále 
totiž prekvapujúco nie je samozrej-
mosť, veľa modelov (nájdu sa aj vo 
VW Group) má nástup bŕzd buď 
príliš agresívny alebo naopak, prí-
liš letargický.                            n

Text a foto: Michal Pospíšil

nie s tradične umiestneným otáč-
komerom a rýchlomerom, v moder-
ných módoch zobrazenia sa nám 
strácalo zo zorného pohľadu to naj-
podstatnejšie – údaj rýchlosti. Čo by 
sme chceli vyzdvihnúť, je ovládanie 
palubného počítača, ktorý má logic-
ké ovládanie, napríklad, na rozdiel 
od Octavie, stačí pre vynulovanie 
spotreby dlhý stisk tlačidla OK na 
volante.

Úctyhodná voľnosť pre kolená
V pozdĺžnom smere ostáva pre 

posádku nadpriemerne veľa mies-
ta, to znamená, že si v pohode za 
seba sadnú aj pasažieri s vyššími 
postavami. Plusom je, že im ostáva 
aj viac miesta pre hlavu ako vo verzii 
hatchback, nakoľko sa pri kombi ver-
zii menej zvažuje zadná časť strechy 
(voľnosť od hlavy po strop Leon 920 
mm, Leon ST 985 mm).

Nový Leon Sportstourer patrí 
k najpriestrannejším vozidlám v da-
nom segmente vozidiel, na zadných 
sedadlách ponúka bezkonkurenčne 
najviac miesta pre kolená, resp. do-
konca prekvapujúco o niečo viac, 
aj ako Octavia Combi, ktorá stojí 
na rovnakej platforme s rovnako 
dlhým rázvorom. Pre porovnanie 
na dĺžku pre kolená vzadu: SEAT 
Leon Sportstourer 830 mm, (Škoda 
Octavia Combi 816 mm, Golf Variant 
795 mm Hyundai i30 kombi 765 mm, 
Opel Astra Sports Tourer 790 mm).

Pocitovo však voľnosť zmenšuje 
vzadu vystupujúci stredový tunel, 
ktorý pre dve osoby síce neprekáža, 
ale pre piatu osobu usadenú v strede 
už problém pre uloženie chodidiel 
predstavuje. Pre prepravu štyroch 
osôb je však všetko v poriadku, dvaja 
sa vzadu odvezú v nadpriemernom 
pohodlí.

Objem kufra patrí k tým 
najlepším

Poďme však snáď k tomu najdôle-
žitejšiemu, čo charakterizuje tento 
model, a tým je batožinový priestor. 
Hlavný dôvod, prečo si kupujú zá-
kazníci tento typ auta, je väčší objem 
kufra, resp. lepšie prepravné mož-
nosti batožiny ako má hatchback. 
Tu je na tom SEAT Leon Sportsto-
urer veľmi dobre, či už z pohľadu 
úctyhodného objemu – 620 litrov 
(v porovnaní s predchodcom nabral 
na objeme +33 litrov), sklápania zad-
ných sedadiel v pomere 40:20:40 do 

rovnej plochy a možnosti jeho sklá-
pania z kufra.

Rekordér v tejto disciplíne Ško-
da Octavia Combi s 640 litrami je 
na tom o niečo lepšie, naopak však 
horšie ponukou miesta na zadných 
sedadlách pre kolená.

Nakladanie batožiny je jedno-
duché vďaka veľkému vstupnému 
otvoru a nízkej nakladacej hrane 
kufra (výška nakladacej hrany kuf-
ra Leon Sportstourer 650 mm, Leon 
hatchback 720 mm).

Mild-hybrid mu sadol
Ponuka motorov je v podstate rov-

naká ako má Golf a Octavia. Zákla-
dom je benzínový trojvalec 1.0 TSI 
s výkonom 66 kW, ďalej sú v ponuke 
1.5 TSI 96 kW, 1.5 TSI 110 kW a mild-
hybrid 1.5 eTSI 110 kW a dieselový 
2.0 TDI 110 kW.

Na test sme dostali verziu SEAT 
Leon Sportstourer 1.5 eTSI, ktorá 
je štandardne kombinovaná so 7-st. 
dvojspojkovou automatickou prevo-

dovkou (suchý chod spojky, do 250 
Nm). To znamená, že pod kapotou 
pracoval štvorvalcový benzínový 
štvorvalec podporený mild-hybrid-
nym systémom pracujúcim s napätím 

48 V a remeňom poháňajúci štartér-
generátor, ktorý rekupuruje energiu 
a odkladá ju do akumulátora umiest-
neného pod sedákom spolujazdca.

Mild-hybrid sme reálne ocenili ani 
nie tak znížením spotreby (to nie je 
nejak zásadné), ako za jeho pomoc 
spaľovaciemu motoru pri akcelerá-
cii. Motor s mild-hybridným systé-
mom reaguje na stlačenie plynového 
pedála promptnejšie a ťah je plynulý 
v širokom pásme otáčok bez kolísa-
nia ťažnej sily.

Napríklad, pri rýchlosti z 60-100 
km/h zrýchli za 4,9 s a pri zrýchlení 
z 15-30 km pod jednu sekundu. Tu 
sú hodnoty v podstate rovnaké ako 
pri kratšej verzii. Rozdiel, aj keď len 
mierny, sme namerali pri zrýchlení 
z 0-100 km, viď Leon 8,5 s a Leon 
ST 8,8 s. K tomu prispieva pomerne 
menší nárast hmotnosti pri verzii 
kombi +44 kg v porovnaní s kratšou 
verziou hathback.

Celkove sme si jeho živý prejav, 
hlavne v režime Sport 7-st. DSG pre-
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TECHNICKÉ INFO

MÍNUSY
– dotykové ovládanie klimatizá-
cie	nemusí	kaž dému	vyhovovať 	
(hlavne pri jazde)

– menej pohodlné vystupova-
nie zo zadných sedadiel cez 
mohutnejšie vypuklé blatníky

+ dizajn exteriéru a interiéru
+ skvelý motor s mild-hybridom
+	 vnútorný	a	batož inový	priestor
+	 veľmi	dobrá	ovládateľnosť 	na	

kvalitnej vozovke
+ príjemné riadenie
+ pohodlný posed na zadných 

sedadlách
+	 odhlučnenie	kabíny
+ na benzínový motor ústretová 

spotreba
+ kvalitné spracovanie
+	 moderné	pracovisko	vodiča
+ zaujímavé prvky výbavy (prak-

tické ambientné osvetlenie)

PLUSY

CENY
Cena modelu N-Line od (€ s DPH) 17 120
Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 23 290
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 25 466
POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s.
Havarijné (5% spoluúčasť min. 150€) 430
Povinné zmluvné (€ s DPH) 107
Registračný poplatok (€ s DPH) 210 
MOTOR
Typ  zážihový, mild-hybrid
Počet valcov/ventilov 4/16
Zdvihový objem (ccm) 1498
Vŕtanie x zdvih (mm) 74,5x85,9
Stupeň kompresie 10,5
Max. výkon kW(k) ot min-1 110(150)/5000-6000
Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 250/1500-3500
Pohon (predok/zadok) predných kolies 
Prevodovka 7-st. dvojspoj. automat  
PODVOZOK
Predná náprava McPherson
Zadná náprava Jednoduchá, polotuhá
Riadenie  s el. posilňovačom
Priemer otáčania (m) 10,6
Brzdy vpredu kotúčové chladené
vzadu kotúčové 
Pneumatiky 225/40 R18 
KAROSÉRIA
Typ karosérie kombi, 5-miestna
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4642 - 1799-1437
Rázvor (mm) 2684
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1534/1516
Svetlá výška (mm) -
Objem kufra (l) 620
Objem palivovej nádrže (l) 45
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1441
Užitočná hmotnosť (kg) 519
Celková hmotnosť (kg) 1990
Hmotnosť nebrzd./brzd. prívesu (kg) 700/1500 
VNÚTORNÉ ROZMERY (mm)
Pre cestujúcich vpredu
Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1467
Vnútorná šírka minimum 1431
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 885/990
Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 290/337
Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo min/
max ( posuvné zadné sedadlo) 830
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1445
Vnútorná šírka minimum 1345
Vzdialenosť sedák - strop 975
Vzdialenosť podlaha - sedák 360
Dlžka predný sedak  500
Dlžka zadný sedak 480
Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi 
2.rad sedadiel áno  
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA
Udávané (výrobca)
Zrýchlenie z 0-100 km/h 8,7
Maximálna rýchlosť (km/h) 217
Spotreba mesto (l/100 km) 6,2
Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,3
Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,0
Kombinovaná spotreba WLTP (l/100 km) 5,6-6,4
Emisie CO2 (kg.km-1) WLTP 127-145
Namerané
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 8,9
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,9
Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,2
Spotreba v teste mesto (l/100 km) 6,7
Spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,4 
CELKOVÉ NÁKLADY
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky)
1. rok pri najazdení 15.000 km 1 851
1. rok pri najazdení 30.000 km 3 208
2. rok pri najazdení 30.000 km 3 742
2. rok pri najazdení 60.000 km 6 606
3. rok pri najazdení 45.000 km 5 832
3. rok pri najazdení 90.000 km 9 990
So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM 
+ zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. 
popl. + strata hodnoty)
1. rok pri najazdení 15.000 km 8 317
1. rok pri najazdení 30.000 km 9 674
2. rok pri najazdení 30.000 km 13 208
2. rok pri najazdení 60.000 km 16 072
3. rok pri najazdení 45.000 km 16 798 
3. rok pri najazdení 90.000 km 22 456
Cena PHM Na 95 (€/liter) 1,156
Normohodina servis (€ s DPH) podľa dílera 40€ 
Gar. kontroly (km/roky) 30 000/2 
Výmena oleja(km/roky) 30 000/2 
CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH)
Predná kapota 516
Predný blatník 220
Svetlomet. + smerovka 787(Full LED)
Spätné zrkadlo el. 356
Predný nárazník  432
Predný tlmič 196
Predné brzdové platničky 132 
ZÁRUKA (roky/km)
Neprehrdzavenie karosérie 12
Lak 3
Na celé auto 2 alebo 5/100 000
Motor a mechanické časti 2alebo 5/100 000 
PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH)
Po 1. roku 30.000 km 19 000
Po 2. roku 60.000 km 16 000
Po 3. roku 90.000 km 13 000

VýBAVA
Výbava FR: Športové nárazníky vpredu a vza-
du, koncovky výfukov a sivé lakované kryty 
spätných zrkadiel v dizajne FR, čierne lišty 
okolo bočných okien a čierne strešné lišty, 
športové predné sedadlá a interiér v dizajne 
FR, SEAT Drive profile, 17“ zliat.disky kolies, 
Príplatková výbava: 18“ zliat. disky kolies 
(706 €), biela nemetalická (270 €), metalíza 
(636 €)

KONKURENCIA
Typ auta Škoda Octavia Combi Hyundai i30 Kombi
Motor 1,5 TSI e-TEC 1,5 T–GDi 48V Mild Hybrid
Max. výkon kW(k)/ot.min-1 110(150)/5000-600 117,5(160)/3000-4200
Max. krút. moment (N.m/min) 250/1500-3500 253/1500-2500
Max. rýchlosť (km/h) 224 210
Zrýchlenie z 0-100 km/h (s) 8,4 8,8
Prevodovka 7-st. aut. 7-st.aut.
Komb. spotreba WLTP (l/100km) 6,7 5,1
Batožinový priestor (l) 640 602
Cena (€ s DPH) 25 460,- 25 590,-



REALITA 
 JE NAJKRAJŠIA, 
KE� NIE JE 
 VIRTUÁLNA
NABITE SA ŽIVOTOM S NOVÝM 
PLNE ELEKTRICKÝM SUV ŠKODA ENYAQ iV.

Užívajte si každú jazdu bez obáv. Intuitívny kapacitný volant, prediktívny tempomat 
a alší špi koví asistenti bezpe ne ochránia aj vaše najvä šie poklady. 
Zistite viac o nových elektro a plug-in hybridných modeloch ŠKODA iV u najbližšieho 
predajcu alebo na www.skoda-auto.sk/emobilita. 

Uvedené informácie a fotograē e majú len informatívno-ilustra ný charakter. Všetky technické údaje, napr. o dojazde a spotrebe 
elektrickej energie, sú založené iba na odhade pod a WLTP cyklu, nie na oē ciálnej homologizácii. Podrobnosti o ponuke, kone ných 

cenách, špeciē kácii vám poskytne autorizovaný predajca zna ky ŠKODA.
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