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Miért ne a sportszerekkel foglalkozó nagyáruházat válasszuk?

A két végletet már megmu-
tattuk, de mi van a sport-
szerekre szakosodott nagy-

áruházakkal? A történet már kissé 
árnyaltabb, a feltételek a külön-
böző cégeknél eltérőek. Van, ahol 
ingyen szerelik össze a kerékpárt, 
és a garanciális munkát is helyben 
végzik. Ott viszont az árak alig ala-
csonyabbak, mint a szakkereskedé-
sekben. Egy hátrány pedig tovább-
ra is fennáll: míg a szakbolt csak 
kétutcányira van lakhelyünktől, a 

sportszeróriások általában a város-
széli bevásárlóparkokban találha-
tók. Autózgatunk, autózgatunk… 
ahelyett, hogy kerékpároznánk! 
A központi fekvésű bevásárlóköz-
pontokban üzemelő sportáruházak 
pedig nem végeznek szerviztevé-
kenységet, így a kerékpárt a hiper-
marketekhez hasonlóan egy adott 
(központi) szervizbe kell vinni.

Egy másik tény, hogy minden 
vásárlással egyben politikai döntést 
is hozunk. Kit akarunk erősíteni 

vásárlásunkkal, a multinacionális 
áruházláncot vagy a helyi kereske-
dőt, aki majd tőlünk vásárol mást a 
pénzből, olyant, amit mi árulunk? 
A nagy áruházláncok ár- és minő-
ségpolitikája hosszú távon min-
denképp roncsolja a társadalom 
szerkezetét, ha nem célunk ennek 
a folyamatnak az erősítése, célszerű 
ezt tudatosítani a vásárlásainkban 
is, akár annak árán, hogy egy „tál 
lencse” árával többet fizetünk a ter-
mékért.

szóval mégis van jeti. naná, hogy 
nem pont olyan, mint a legendákból 
ismert: ennek nem szőrös a talpa, 
nem bújik el a fák között, de mérete 
valóban tekintélyes, és terepen is 
otthon érzi magát. És hogy néz ki? 
nos, ilyenkor szokás mondani a 
haveroknak, amikor a társkereső 
oldalról megismert lányról érdek-
lődnek: nem csúnya, nem is szép… 
olyan érdekes arcú.
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Bevallom, tesztautózáskor leg-
többször a városközpontban, 
valamint lakónegyedekben 

kezdem a köröket. Jó terület ez arra, 
hogy az esztétikai népítéletet lehes-
sen mérni, még ha felületesen is. 
Például ha a grundon focizó lurkók 
éppen támadás közben feledkeznek 
meg a labdáról, szemükkel rátapad-
va az autóra, vagy a parkolóőr már 
nem a lejárt bérletet keresi a szélvé-
dőn, hanem az új formákat tanul-
mányozza, jár is a piros pont.

És akkor jött a Yeti. Jó, azért még 
mindig nem übereli a khm… különle-
ges kinézetű Nissan Juke-ot, amelynél 
a formatervezők szabad kezet és bi-
zony jó adag füves cigit kaphattak, de 
hát annak az autónak is sikerült alapo-
san megosztania a közönséget. Ahogy 
a Skoda-család új szegmenst célzó tag-
jának is, amelynél szintén nehéz egy-
értelműen megállapítani, szép-e vagy 
csúnya. Itt nincs középút: az ember 
vagy imádja, vagy utálja. A Skoda Yeti 
ugyanis valahol egy terepjáró és egy 
egyterű ötvözetére emlékeztet: kissé 
dobozos, kissé crossoveres. Nyilván 
mindenre megvan a magyarázat: az 
egyterűség értelemszerűen tágas bel-
sőt eredményez, így kellően kényelmes 
hosszú úton, a 18 cm-es hasmagasság 
pedig hogy könnyen megbirkózzék 
a durvább tereppel is.  A Scout mo-
dellekről már ismert fekete műanyag 
lökhárítók és védőlemezek ráadásul 
azt az érzetet keltik, hogy az autó még 
hosszabb és még nagyobb. Pedig az 
Octavia Scout padlólemezére épül, 
csak szélesebb nyomtávval és rövidebb 
túlnyúlásokkal. Első lámpái úgy he-
lyezkednek el, mintha olvasószemüve-
get hordana: a kanyarkövetővel közös 
ködlámpák egészen fent, a hűtőrács és 
a fényszóró között kaptak helyet, ez-
zel együtt az orr sikeresen megőrizte 

a Skoda stílusjegyeit. A feneke magas, 
éjszaka pedig távolról is jól felismerhe-
tő az autó a család többi tagjáról ismert 
C formájú hátsó lámpák révén.

Ötlettár
Belül különösebb meglepetés 

nem éri az embert. Hatalmas tér, 
minden a helyén van, nagyon köny-
nyű megszokni a gombokat, műsze-
reket. Igaz, a Roomsterből lenyúlt 
kis oldalablakok miatt eleinte kissé 
az az érzése a vezetőnek, hogy egy 
pénzszállító autóban ül, de a jó első 
kilátás és a magas ülések nyújtotta 
érzet hamar feledteti vele a fura él-
ményt. És ha már az ülésekről esett 
szó, bizony az elsőkön dolgozhattak 
volna még a tervezők: oldaltartá-
suk lehetne jobb, nagyobb kanya-
rokban vagy keményebb terepen 
– merthogy ugye erre is szánták a 
Yetit – elég széles skálán mozog az 
ülepcsúszkálás. A hátsó üléssor vi-
szont annál jobb: síneken tolható, 
és még akkor is bőséges hely jut a lá-
baknak, ha ütközésig előre nyomjuk 
őket – ezzel további 105 literrel nő 
az alaphelyzetben amúgy 405 literes 
csomagtartó. Ha pedig egy könnyű 
kis mozdulattal eltávolítjuk a hátsó 
üléseket (ezeket amúgy akár egyen-
ként is megtehetjük), máris 1760 
literes rakteret varázsoltunk. Ami 
ugye tele praktikus rekeszekkel és 
kampókkal, az ötletes megoldásokat 

tehát ezúttal sem mellőzték Mladá 
Boleslavban.

A precízen működő kormány 
négy irányban állítható, körülötte pe-
dig minden kézügyben található. A 
hatsebességes váltó is pontos, a futómű 
gyönyörűen teszi a dolgát, alig érezni 
a tavasszal különösen megszaporodó 
gödröket. Ami pedig megkoronázza 
mindet, az a 4x4-es meghajtás: ennek 
köszönhetően nemcsak terepen érzi 
otthon magát a Yeti, hanem 140-es 90-
es sebességnél is azonnal kisegít egy-
egy meredekebb manővernél. Szélzaj, 
útzaj? Ahhoz képest, hogy kialakítása 
nem kimondottan aerodinamikus, 
előbbit ennek ellenére is sikerült mér-

sékelni, jó minőségű aszfalton pedig 
dinamikus tempónál is nyugodtan le-
het normál hangerőn beszélgetni.

A csíkszeredai Skoda márkaképvi-
selet, az Eco Car által felajánlott teszt-
autóba (és akkor itt most köszönet 
érte) egy kitűnően teljesítő 140 lóerős 
kétliteres turbódízel motor került, a 
Yeti alapváltozata viszont a többi új 
modellnél is használt 105 lovas 1,2 
TSI motorral kapható, ami különben 
a konszern legnépszerűbb darabjává 
vált az utóbbi időben. A következő 
fokozat a 160 lóerős 1,8 literes TSI 
motor 250 Nm-es nyomatékkal, a két-
literes dízel a tesztelt változaton kívül 
két 110 LE-s (az egyik 4x4-es), illetve 

egy négykerék-meghajtású 170 lovas-
sal rendelkezik.

terep vagy telek?
Ha már az előbb megénekelni 

készültünk a 4x4-et, hát akkor azt ve-
gyük csak hangpróbának: a Yetiben 
ez a meghajtás ugyanis gyönyörűen 
teljesít. A cseh központ a crossover 
kategóriába lőtte be az autót, tehát 
ne várjunk egy Land Rover Defender 
teljesítményt, a hepehupás (és itt most 
értsünk akár egy erdőkitermelési utat 
vagy domboldalt) tereptől így egyálta-
lán nem jön zavarba az autó. Még akkor 
sem, ha a keresztátlós kerekek a levegő-
ben állnak: az automatika oszt-szoroz, 
a differenciálzár pedig úgy osztja el az 
erőt, hogy a Yeti gond nélkül átviszi 
az autót a nehézségen. Aztán olyant 
is tud – és ezzel lehet meghódítani 
a kezdő off-roadozók szívét –, hogy 
egy gombnyomásra megtáltosodik: 
csak üresbe kell pöccinteni, a meredek 
lejtőn pedig a fékpedál nyomkodása 
nélkül óvatosan lemegy úgy, hogy a 
sebesség nem haladja meg a 8 km/
órát. Persze lehet ennél gyorsabban 
is, anélkül, hogy kuplungot kellene 
nyomnunk, csak hozzá kell érni a gáz-
pedálhoz. (Emlékszünk? Még mindig 
üresben vagyunk.) Ugyanígy segít 
elindulni emelkedőn is, tehát nincs 
többé gond kuplungcsúsztatással, és 
az off-road gombot sem kell állandóan 
nyomogatni: amint 10% alattivá válik 
a lejtés, illetve 30-as fölé a sebesség, au-
tomatikusan készenléti módba helyezi 
magát a rendszer.

Szóval lehet imádni és lehet utálni. 
Kívülről. De bent ülve mindenkép-
pen csak szeretni. Csupán a zsebbe 
nyúlás fáj kicsit: az autó induló ára 
alapmotorizációval (1.2TSI/105LE), 
alapfelszereltséggel (ami már így is 
4 légzsákot, ABS-t, MSR-t, ASR-t, 
EBD-t, elektromos ablakokat, köz-
ponti zárat, CD-mp3-lejátszót tartal-
maz), 4x2-es meghajtással 16 354 euró 
áfával, egy fullextrás 2.0TDI/170LE 
változat, 4x4-es meghajtással pedig 
27 389 euróba kerül. Az opcionális 
lista is tartalmaz ötletes és praktikus 
dolgokat – csak ízelítőként: automata 
oldalparkolás, üvegtető, állófűtés. Ha 
valaki pedig az arany középutat sze-
retné egy közepes felszereltséggel, 4x4 
rendszerrel, 2.0TDI/140LE motor-
ral, annak kábé 23 700 eurót kellene 
letennie az asztalra.
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A Skoda Yeti négykerék-meghajtásával a kezdő off-roadozók szívét is könnyen meghódítja  fotók: mihály lászló

A hátsó üléssor nemcsak síneken tolható, de egyenként ki is vehetők a székek
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