TEST

El matadore

Starší motoristi si určite pamätajú na bestseller
našich porevolučných ciest, ktorý narúšal hegemóniu Favoritov, Felícií a iných, dnes už takmer vyhynutých, druhov osobných automobilov. Španielsky
- a v deväťdesiatych rokoch aj trochu exotický SEAT patril so svojím Toledom k začínajúcim
úspešným podnikateľom rovnako, ako napríklad
podnikateľské baroko v stavebníctve. Samozrejme,
s oveľa pozitívnejším umeleckým dojmom.
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dvtedy prešlo účtami podni-

úspechom iných. A práve reinkar-

kateľov mnoho peňazí a veľa

nované a nami testované Toledo jej

sa zmenilo. Automobilka

k tomu môže veľmi výrazne pomôcť.

SEAT sa udomácnila na automobilovom európskom nebi

AMBICIÓZNY ŠPANIEL

a po veľkom úspechu na

SEAT Toledo 1.4 TSI vo vrcholnej

našich trhoch zaznamenala aj veľký

výbave Style už na prvý pohľad

pád. V posledných rokoch sa však

prezrádza, že ambície španielskej

snaží motoristickú verejnosť pre-

automobilky nemusia byť márne.

svedčiť o tom, že napriek mohutnej

Elegantný hatchback je doslova

konkurencii v rámci koncernu VW

lahôdkou pre oko vo svojej triede.

má na viac, ako len na prizeranie sa

V porovnaní s koncernovým dvoj-
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čaťom Škodou Rapid pôsobí oveľa

nedostala nad hranicu 6,5 litra. Pritom

automobily nižšej strednej triedy.

dospelejšie a dôstojnejšie. Svojimi

si turbo počas prevažujúcich presu-

O triedu vyššie mieri pohodlie aj

tvarmi karosérie pritom naozaj veľ-

nov v mestskej premávke naozaj veľ-

priestor na predných sedadlách.

mi pripomína legendárneho pred-

mi neoddýchlo. Toledo je totiž s touto

Naozaj, Toledo prekvapuje priesto-

chodcu. S Toledom novej generácie

motorizáciou a technikou vynikajú-

rom a to napriek očakávaniam, ktoré

som si potykal už na minuloroč-

cim nástrojom na vychutnávanie si ra-

zanechal v týchto parametroch jeho

ných jarných cestách. Vtedy som

dosti z kultivovaného chodu motora,

predchodca. Ešte viac, ako priesto-

pod jeho kapotou našiel 1.2-litrový

práce prevodovky a zrýchlenia.

rové očakávania, na mňa zapôsobili
prvky výbavy a tiež spracovanie

agregát so šesťstupňovým manuálom. Aj v tejto konﬁgurácii som bol

PREKVAPÍ PRIESTOROM

interiéru. Palubný počítač na prí-

z Toleda príjemne prekvapený a na

K vyššie zmienenej radosti nepri-

strojovej doske síce nemá farebnú

kritiku nebol dôvod.

spieva len spomínaná kombinácia

graﬁku, ale zobrazuje takmer všetky

motora a prevodovky, ale aj kvalita

potrebné údaje, ktoré je možné

vybavený o čosi väčším motorom

podvozka, bŕzd a najmä interiéru.

vyvolať tlačidlami na volante. Nie

s objemom 1.4 litra. Jeho výkon

Jeho svetlé (béžové) vyhotovenie

je teda potrebné venovať neustálu

vďaka turbodúchadlám atakoval

znásobuje už aj tak prekvapujúco

pozornosť stredovému displeju. Mi-

hranicu 90kW a krútiaci moment

veľký priestor. Pokiaľ je pod piaty-

mochodom, volant má tiež výborný

zase 200 Nm. Ten sprostredkú-

mi výklopnými dverami batožinový

tvar a jeho “architektúra” poteší

va predným kolesám 7-stupňový

priestor s objemom 550 litrov akousi

oko vodiča a posádky rovnako, ako

dvojspojkový automat. V tejto

povinnou klasikou a jasným odka-

celá kompozícia interiéru. Samo-

kombinácií je Toledo nielen do-

zom na legendárneho predchodcu,

zrejme, koncernová politika funguje

statočne agilné, komfortné, ale aj

priestor na zadných sedadlách určite

aj v prípade Toleda. Plasty, ktoré v

úsporné. Počas testu sa spotreba

klasikou nie je. Teda určite nie pre

ňom SEAT používa sú tvrdšie, ako

Aktuálne testovaný SEAT bol

v prípade Škody Octavia, či priameho konkurenta, ktorým je Rapid. Ich
spracovanie je však na dostatočne
kvalitnej úrovni. Na prejazdy nerovností reagujú rovnako, ako karoséria
či podvozok Toleda, teda taktným
a až zarytým mlčaním.

ŠANCA NA COMEBACK
SEAT Toledo 1.4 DSG v testovanej
najvyššej výbave Style je v kategórií
hatchbackov nižšej strednej triedy
príjemným prekvapením. Ponukou
priestoru, jazdných vlastností, ako aj
celkových dojmov z nadčasového,
veľmi elegantného dizajnu karosérie
a interiéru, dokáže konkurovať prinajmenšom vozidlám zaradeným o
kategóriu vyššie. Nebyť koncernovej
politiky, ktorá svojou prísnou marketingovou rukou stráži predajné teritóriá jednotlivých značiek koncernu
a ich modelov, malo by nové Toledo
aj vďaka rozumnej cenovej politike
šancu na dokonalý comeback z rokov deväťdesiatych. Jednoducho – el
matadore…
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