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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Карактеристично за овој автомобил се четирите врати, ли-
нијата на кровот која паѓа како кај купе, високата линија на 
појасот, предимензионираните отвори за тркала, кои ги здо-
муваат големите леснометални бандажи од 21 инч и поста ве-
носта на седиштата во конфигурација 2+2. Иако станува збор 
за големо возило, сепак во него ќе можат да патуваат само 
че тири патници. Однапред H6 потсетува на неодамна ре ди-
зајнираниот H5, со кого ја дели механиката, но мора да се за-
бележи дека предниот браник е инспириран од концептот 
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CS, со карактеристичен штитник на подвозјето од алуминиум. 
Во H6 дебитира новата Dynamic Performans технологија на 
"BMW". Ново во системот е способноста да го стабилизира 
возилото без придушување на моторот дури и кога по ба ра-
ње на возачот тој испорачува максимална моќност. Сè уште 
не ма официјални податоци за моторите кои ќе работат во 
H6, но се претпоставува дека под хаубата ќе функционираат 
сите аг регати кои веќе се користат и во H5.              
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SKODA YETI

Чешкиот производител под германски кров се подготвува 
на купувачите да им го понуди првиот модел од SUV сег мен-
тот, следејќи го трендот на речиси сите поголеми произ во-
дители кои своето внимание сè повеќе го насочуваат кон 
моделите кои стануваат сè поинтересни за европските ку-
пувачи. Следејќи го феноменалниот концепт Yeti, а базиран 
на Tiguan платформа, овој 4x4 автомобил би се појавил во 

салоните некаде во 2009 година. Интересно, сличен модел се 
најавува и од "Seat" - Tribu, базиран на истата платформа. До-
колку се анализира и се претпоставува за квалитетот на овие 
возила, името Volkswagen би требало да биде гаранција на 
тоа што купувачите можат да го очекуваат. Очигледно, ова е 
некоја нова Skoda - германска Skoda, многу поразлична и 
подобра од онаа во минатото.


