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poziția la volan e destul de joasă, iar noile scaune 
cu o susținere laterală bună nu te lasă să te plimbi 
dintr-o parte în cealaltă pe viraje. În rest, avem 
aceleași compartimente de depozitare răspândite 
peste tot prin habitaclu, același spațiu berechet pe 
banchetă și același portbagaj extrem de încăpător 
și adânc, care cred că poate genera și ecou.

Revenind la performanțe, Octavia vRS în ver-
siune TDI, adică având un diesel de 2 litri sub ca-
potă, ce dezvoltă 184 CP și un cuplu motor maxim 
de 380 Nm, poate accelera până la 100 km/h în 
doar 8.2 secunde. Pe dedesubt,  putem identifica, 
în mare, același ADN al lui VW Golf VII GTD, inclusiv 
același motor.  Situația este similară și în cazul Oc-
taviei vRS pe benzină, donatorul de organe fiind în 
acest caz nimeni altul decât Golf GTI. De fapt, cea 
mai rapidă Škoda Octavia de serie e chiar vRS-ul 
alimentat cu benzină, care reușește sprintul până 
la 100 km/h în doar 6.9 secunde și are o viteză de 
top de 245 km/h. Ambele versiuni beneficiază de 
o setare mai dură a amortizoarelor și au garda la 
sol coborâtă cu 1,5 cm.

De la volan, infuzia de sportivitate nu prea 
este simțită atâta vreme cât ții turometrul la valori 
mici. Cutia de viteze e lină în schimbări, propul-
sorul păstrează o tonalitate decentă, iar volanul 
se învârte la fel de ușor ca la versiunile „civile“. 
În plus, atunci când se rulează la drum întins, se 
întâmplă ca motorul să fie decuplat de la trans-
misie pentru a economisi combustibil. Totuși, 

amortizoarele sunt ceva mai puțin iertătoare cu 
gropile, fără a deveni însă deranjante. Situația se 
schimbă după ce se apasă butonul vRS, iar modu-
rile de funcționare ale motorului și transmisiei se 
modifică evident. Astfel, ai parte mai des turații 
înalte și schimbări de viteză mai din scurt. Pe vi-
raje, mașina se înscrie cu suficientă poftă, însă nu 
reușește să prindă sclipirea de geniu a unui hot 
hatch autentic, caracterul ușor subvirator stri-
când într-o oarecare măsură distracția. Nici măcar 
diferențialul față electronic, ce lucrează prin inter-
mediul ESP-ului, frânând roata care are tendința 
de a pierde aderența, nu poate să facă prea multe. 
Apoi, și etajarea neuniformă a cutiei de viteză, cu 

căderi mari de turație între treptele 2–3 și 3–4, 
necesită o ușoară acomodare pe virajele de viteză 
mai mică pentru a putea exploata eficient resur-
sele motorului. Oricum, per total, Octavia vRS 
se arată destul de înfiptă, totul e să nu o compari  
direct cu un hot hatch pursânge. 

Pe de altă parte, întorcându-ne la argumen-
tele de natură rațională, consumul declarat de  
5 l/100 km este depășit în realitate cu puțin pes-
te 1,5 l, iar prețul afișat, 28.746 de euro, nu pare 
deloc de speriat dacă ne uităm la întreg pachetul. 
Deci, o explozie de bucurie pentru persoanele 
foarte calculate!
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Turometrul, a cărui zonă roșie începe la 5000 rpm, 
nu inspiră prea multă sportivitate, însă butonul vRS 
schimbă simțitor comportamentul dinamic.

Fără a impresiona, stabilitatea pe viraje este foarte bună 
pentru un model ce poate primi 610 litri de bagaje.

Fără îndoială, noua 
Octavia vRS este cea mai 
rapidă Octavia din istorie. 
Privită ca un hot hatch, ar 
putea să nu fie pe toate 
gusturile, însă fără doar și 
poate este o mașină rapidă 
și cu reale avantaje în viața 
de zi cu zi. 

c oncluzie

Škoda octavia combi vRS 2.0 TDi

Preț (euro)  28.746

Concurenți:   Ford Focus Wagon ST 2.0 TDCi

Putere maximă (CP/rpm) 184/3500–4000

0–100 km/h (s) 8.3

Viteză maximă (km/h) 228

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,0

Emisii CO2 (g/km) 129

Propulsie Diesel, L4, 1968 cmc, cuplu maxim 380 Nm/ 
1750–3000 rpm, cutie automată DSG cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Break cu 5 locuri. L x l x h: 4685 x 1814 x  
1452 mm. Ampatament: 2680 mm. Volum portbagaj: 
610–1740 l. Masă la gol: 1507 kg
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