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Van hová pakol-
ni egy öttagú 
család nyaralá-
sához is

TARTÓSSÁGRA ÍTÉLVE

Az alacsonyan húzódó lökhárítóval minden 
parkolóhelyet óvatosan kell megközelíteni
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A
míg a Daciánál a 
Solenza jelentette 
az átmenetet az új 
tulajdonos hatha-
tós fejlesztései és a 
régi alapok között, 

addig a cseheknél a Felicia látta el 
ezt a szerepet. Egészen az Octavia 
megjelenéséig – az új, középkategó-
riába belőtt, igazából azonban al-
só-középkategóriás típus megkapta 
a Volkswagen alkatrészraktárában 
tornyosuló egységek javát, köztük a 
negyedik generációs Golf padlóleme-
zét, benzines és gázolajas erőforrása-
it, erőátviteli egységeit, felfüggeszté-
sét és egy sor egyéb beltéri egységet. 
A szinte szó szerint összelegózott 
Octaviát azonban hiába küldték a 
német testvérhez képest szolidabb 
összeszerelési minőséggel az euró-
pai piacokra, az egyszerű, robusztus 
külső és a Golfh oz – illetve a szintén 
konszernhez tartozó Seat Leon/To-
ledo pároshoz – képest testesebbre 
sikerült csehet semmi sem állíthatta 
meg a töretlen népszerűség útján. 

Kevés kompromisszumra kényszerül 
még manapság is egy első generációs 
Octavia-tulajdonos, pedig a gép fölött 
már eléggé eljárt az idő.

Tizenhat év meg sem
kottyant neki

Már javában készült a második típus-
nemzedék, amikor a tesztelt Octaviát 
legyártották, így a modellciklus vé-
géhez közeledő autó – bár Tour utó-
néven egészen 2010-ig gyártásban 
maradt – már mentes minden gyer-
mekbetegségtől, kivéve talán a kor-
róziót. A használtautó-vásárlóknak 
mellesleg érdemes szem előtt tarta-
niuk egy-egy gépkocsi vásárlásánál, 
hogy inkább a kifutó évjáratok közül 

szemelgessenek, az évek, esetenként 
akár évtizedek alatt már bizonyított 
motorváltozattal. A kipróbált cseh 
ennek megfelelően ráncfelvarrott, 
korszerűsített első teret kapott, újra-
rajzolt fényszórókkal, a motorháztető 
alatt olyan erőforrással, amit talán 
még az idéntől kétszeresére emelt 
biokomponensű üzemanyag sem tud 
kikezdeni.

A nyugatról importált autó negyed-
millió kilométerrel került Romániá-
ba, a piaci igényeket, a vásárlóerőt 
pedig jól mutatja, hogy a hasonló év-

Felső-középkategóriás csomagtér két szinttel alacsonyabbra pozicionált 
testben: az első generációs Octavia az egyes méretosztályok – viszony-
lag képlékeny – határaira fittyet hányó autóként robbant be a kilenc-
venes évek végén. Legnagyobb hátránya, a hátul kényelmetlenül szűk 
utastér azonban nem zavarta a vásárlókat, a Škoda első igazi modern 
modellje sláger lett – és azóta is az.

Škoda Octavia Combi I




