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A JÓZANSÁG 
JEGYÉBEN

BÁR A SZABADIDŐ-AU-
TÓK IRÁNTI KERESLET 

ALAPOSAN MEGTÉPÁZ-
TA AZ ALSÓ-KÖZÉPKA-
TEGÓRIÁT, KÁR LENNE 

LEJÁRT LEMEZKÉNT 
TEKINTENI A HAGYO-

MÁNYOS KOMPAKTOK-
RA. A FIAT TIPO ÉS A 

SKODA SCALA TÖKÉLE-
TESEN HOZZA A KLASZ-

SZIKUS ÉRTÉKEKET!

Gázzal takarékoskodik
A Skoda a Scalából földgázüzemű verziót is kínál, a TGI 
G-TEC hazai vételára 6 647 031 Ft. Az 1,0 literes, 90 ló-
erős blokkhoz három, összekapcsolt acéltartályból ér-
kezik a földgáz, a teljes töltet 13,8 kg, ami 410 kilométe-
res hatótávot biztosít. Ha kifogy a földgáz, benzinnel 
(9 literes tank) mehetünk tovább a következő kútig. 
A csomagtér 339 literes, ami jelentős csökkenés a ben-
zines/dízel változat 467 literjéhez képest.

ezt a nevet adták. A kedvező áron 
kínált Tipónak azonban nem ke-
vés modellel kell megküzdenie, új 
kihívóként pedig itt van a Skoda 
Scala, mely a Rapid utódjaként ta-
valy jelent meg a piacon. Az olasz 
modellhez hasonlóan a lehető 
legjobb térkihasználás jegyében 
született a Skoda is, és pusztán az 
adatok alapján egészen elenyé-
szők a különbségek. Nézzük, mit 
tudnak a gyakorlatban!

am összehasonlítás  Fiat Tipo 1.4 T-Jet és Skoda Scala 1.0 TSI

 A Fiat mindig jól teljesített  
   a kompaktautók mező-  
     nyében, a 128-as, a Ritmo, 

a Bravo/Brava, vagy akár a Stilo is 
meghatározó típus volt, és persze 
a sorból nem hiányozhat a Tipo, 
melynek az 1988–1995 között for-
galmazott első kiadása igazi 
bombasikerként vonult be a törté-
nelembe. Így érthető, hogy a 2015-
ben debütált új generációs, török-
országi gyártású kompaktnak is 

TETSZETT 
• kedvező alapár
• opciók árazása
• egyenletes teljesít-

ményleadás
• csomagtartó  

mérete

NEM TETSZETT
• fogyasztás
• rövid váltó- 

áttételezés
• belső anyagai

TETSZETT 
• helykínálat
• hatalmas  

csomagtartó
• zajszigetelés
• széles  

motorpaletta

NEM TETSZETT
• magas alapár
• alacsony  

fordulaton erőtlen 
motor

Fiat Tipo 1.4 T-Jet
Skoda Scala 1.0 TSI
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Nyugodtan kijelenthetjük mindkét típusról, hogy a csomagtér-kapacitás tekintetében a kategória 
legjobbjai közé tartoznak! A Fiat alapból 440 litert fogadhat be, a Skoda pedig még ezt is überelni 
tudja további 27 literrel. Bővítés után ugyan mindkét modellben keletkezik egy kis lépcső, de a 
Skoda azért több gondot fordított a részletekre, a Scala kapcsán említésre méltó az oldalsó akasz-
tófül és a kalaptartó alján lévő háló. A hátsó ülések ledöntése egyébként pont fordított, a Fiatnál 
60:40, a Skodánál 40:60 arányban osztottak a támlák. 

TUDTA-E?
A Rapid Spaceback-
hez képest a Scala 
torziós merevsége 
20%-kal nőtt.

RAKTÉR, VARIÁLHATÓSÁG

KAROSSZÉRIA, UTASTÉR
4368 mm kontra 4362 mm, avagy nincs a piacon még két kompakt, ame-
lyek hosszúságban ennyire közel állnak egymáshoz! De a Fiat és a Skoda 
nagyon máshogy képzelte el saját modelljét, a Tipo vaskos C-oszlopával és 
arányaival a klasszikus ötajtós kompakt megtestesítője, a Scala viszont bi-
zonyos szögekből a kombikra hajaz. Érdekes a kontraszt abból a szempont-
ból is, hogy az S-Design csomagos, alapvetően lágy ívekkel rendelkező Fiat-
hoz képest mennyivel kimértebb a Skoda stílusa. Az igazi meglepetést 
azonban a beltér tartogatja. 13 mm-es tengelytávolság-előnye ellenére is 
szinte sokkoló a Scala tágassága, a lábtér konkrétan egy kategóriával na-
gyobb autókat idéz, hátul 190 centis magassággal is el lehet férni. A Tipo 
sem vall szégyent, de a Skoda adottságaival nem tud versenyre kelni, a hát-
só szellőzőrostély hiánya pedig nyáron egyértelműen hátrányba hozza. 
Az ülések egyébként mindkét modellben kényelmesek és széles tarto-
mányban állíthatók, a Fiatnál egyedül a méretes kormánykerék igényel 
megszokást. A Scala minimalista stílusához jól illik a modern központi kijel-
ző (opcióként vetített kijelzős műszerfal is kérhető), de tudás terén a Tipo 
nincs lemaradva, ugyanúgy felvonultatja az Android Auto és Apple CarPlay 
szolgáltatásokat. Ami az anyagminőséget illeti, a Fiatnál sok helyen találko-
zunk olcsó hatást keltő burkolatokkal, és bár a Skoda azért ebben előrébb 
jár, a cseh modellnek is lenne még hova fejlődni. 

Az anyaghasználaton érződik 
a spórolás, és elsőre furcsa 
a nagyméretű kormánykerék

Kényelmesek a Fiat ülései, 
a helykínálat is tisztességes

A külméretekhez képest gigászi a hátsó lábtér, 
ráadásul a szellőzőrostélyok sem hiányoznak

A Tipo csomagtere 
ugyan 27 literrel kisebb, 
így is bőven átlag feletti
a kapacitása

A kalaptartó alján lévő háló 
nagyon praktikus

Zömében egyszerű anyagokból épül fel 
a Scala utastere is. A tagolás jóval 
tárgyilagosabb, mint a Tipónál

Fiat Tipo 1.4 T-Jet

Skoda Scala 1.0 TSI
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ÁR, FELSZERELTSÉG
A Skoda árazási osztályán nem voltak szívbajosak, a 399 999 Ft-
os importőri kedvezménnyel számolva 5 544 151 Ft a 95 lovas bá-
zismodell alapára, a 115 lóerős változatért pedig legkevesebb 
5 680 041 Ft-ot kell a kereskedőnél hagyni. Bár ezért az összegért 
a klímaberendezés nem automatikus, hanem manuális, a Scala 
felszereltsége gazdag, a LED-es fényszóró és a sávtartó sem fel-
áras. A Fiat is alapáron adja a manuális légkondicionálót, de a fel-
szereltség nyilvánvalóan szerényebb, ennek is köszönhető, hogy a 
95 lóerős, 1,4-es szívó benzines alapmotorral már 4,3, míg a tur-
bóssal 4,95 milliótól vihető haza. Érdekes, hogy a Fiat mennyire 
kedvező áron kínálja az extrákat, a tempomat például 30 000 Ft-
os felárért kérhető az alapkivitelhez – ez a tétel a Skodánál 68 580 
Ft-ot kóstál! Lényeges különbség az is, hogy a benzines Tipókhoz 
nem rendelhető automatikus sebességváltó, a Scala esetében pe-
dig a 115 lovas 1,0 litereshez és a 150 lovas 1,5-öshöz is konfigu-
rálható. Igaz, a DSG csak Ambition szinttől érhető el, ami azt jelen-
ti, hogy a legolcsóbb automatikus váltós Scala 6,8 millióba kerül. 
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Míg a Scala kizárólag ötajtós karosszé-
riával kapható, addig a Fiat a ferdehá-
tún kívül négyajtós és kombi kivitele-
ket is gyárt a Tipóból. Az 520 literes 
rakterű szedán 3 905 000 Ft-os árával 

kifejezetten jutányos darab, az 550 li-
tert is elnyelő kombi pedig 4 605 000 
Ft-tól vihető haza (magasabb felsze-
reltséggel). A puttonyos változat hosz-
sza alulról súrolja a 4,6 métert. 

Fiat Tipo 1.4 T-Jet Skoda Scala 1.0 TSI
Összlökettérfogat (cm3): 1396 999

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó S3/12 turbó

Max. teljesítmény (kW/LE/perc): 88/120/5000 85/115/5000-5500

Max. nyomaték (Nm/perc): 215/2500 200/2000-2500

Hossz./szél./mag. (mm): 4368/1792/1495 4362/1793/1471

Tengelytáv (mm): 2636 2649

Fordulókör (m): 10,9 10,1

Saját tömeg (kg): 1240 1209 

Csomagtér (l): 440 467

Üzemanyagtank (l): 50 50

Gyorsulás 0-100 km/h (s): 9,6 9,8

Max. sebesség (km/h): 200 201

Átlagfogyasztás (l/100 km): 6,0 5,0

Tesztfogyasztás (l/100 km): 7,3 6,4

CO2-kibocsátás (g/km): 139 119

A modell alapára (Ft): 4 305 000* 5 544 151**

A tesztelt verzió ára (Ft): 4 955 000 5 680 041

*Tipo 1.4 16V (95 LE), **Scala 1.0 Tsi (95 LE)

Családban 
marad

A nyers adatok alapján észrevehetetlen különbsé-
geknek kellene lenniük a két autó között, hiszen 
csúcsteljesítményben öt lóerő, gyorsulásban pedig 
két tizedmásodperc a differencia. Csakhogy a Fiat 
120 lóerős, 1,4-es, négyhengeres turbómotorja és a 
Skoda 115 lóerős, 1,0 literes, háromhengeres blokkja 
egészen más karakter. Az 1.4 T-Jet olyan, mint egy 
nagyobb szívómotor, egyenletesen jön meg az erő, 
és alacsony fordulaton is terhelhető. A VW-konszern 
1,0 literese háromhengeres létére finoman és zavaró 
vibrációk nélkül dolgozik, de nem szereti az ala-
csony fordulatot, és csak azután kezd el húzni, mi-
után „összeszedte magát” – tipikus kis lökettérfoga-
tú turbómotor, amelynél a váltásra figyelmeztető 
nyilakra nem érdemes hallgatni. A Fiat azonban nem 
használja ki a lökettérfogat-előnyét a váltóáttétele-

A Skoda tágasabb, modernebb és taka-
rékosabb, szóval ha így nézzük, kézzel 

fogható, hogy újabb fejlesztés. A Tipo produkciója sem gyenge, de a legtöbb 
területen lépéshátrányban van a Scalához képest, és összességében olcsóbb 
autó benyomását kelti. Az árazás viszont a Fiat felé billentheti a mérleg nyelvét, 
hiszen a 120 lovas, 1,4-es Tipo félmillióval olcsóbb a 95 lóerős bázis Scalánál. 
Aki rászán hat milliót a Scalára, biztosan boldog lesz vele, de ha kicsit szűkö-
sebb a rendelkezésre álló keret, a Fiat árelőnye már döntő lehet a vásárlásnál.

ÖSSZEGZÉS

TUDTA-E?
Az 1988-ban bemu-
tatott első generá-
ciós Tipo a Ritmo 
utódjaként nagy 
sikereket aratott. 
A modell elnyerte 
az Év Autója díjat is 
(1989). 

Skoda Scala 1.0 TSI
Fiat Tipo 1.4 T-Jet

MOTOR, HAJTÁSLÁNC
zés terén, amíg a Tipo motorja 130 km/óránál 3250-
et fordul, a Skoda parányi motorja 3000-es fordulat 
alatt pihen (a hangszigetelés terén egyébként is jobb 
a Scala). Nyilvánvalóan ez is szerepet játszik abban, 
hogy a gyári adatok szerinti 1,0 literes fogyasztáskü-
lönbség a gyakorlatban is teljesen helytálló, hiszen 
7,3 és 6,4 literes átlagot regisztráltunk. A futómű te-
rén ugyanakkor sokkal közelebb állnak egymáshoz, 
mint vártuk. Persze a Fiat 18 colos kerékgarnitúrája 
miatt nem számítottunk különösebben finom rugó-
zásra, de a Scala (17-es kerekekkel) sem a lágy futó-
mű mintapéldánya – cserében magabiztosan, kis ol-
daldőléssel fordulnak. A Skoda volánja egy kicsivel 
közvetlenebb, a Tipo pedig a City gomb jóvoltából 
akár egyujjas kormánytekeréssel teszi egyszerűvé a 
parkolási manővereket. 

A Fiat 1,4-ese kellemes 
darab, de a Skoda 

1,0 literese takarékosabb


