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NIEMIECKI KLUB SAMOCHODOWY ADAC (ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB EV) PRZEZ CAŁY ROK TESTOWAŁ 
SKODĘ OCTAVIĘ G-TEC. PO PRZEJECHANIU NIĄ 50 TYS. KM, PRZY STAŁYM MONITOROWANIU POJAZDU, ADAC STWIERDZIŁ, 

ŻE TECHNOLOGIA NAPĘDU NA GAZ ZIEMNY ROZWINĘŁA SIĘ JUŻ NA TYLE, ŻE JEST DOSKONAŁĄ ALTERNATYWĄ DLA OSÓB 
NIEZADOWOLONYCH Z OLEJU NAPĘDOWEGO.

“Natural gas is simple and cheap,” states ADAC 
report author Author Jochen Wieler. “Electric 
cars are still out of the question for many, as costs 
and range are still not satisfying. This is different for 
natural gas vehicles.”

The 110 hp Octavia had sufficient speed, could 
refill for just EUR 16 (USD 19) and was tested 
to a top speed of 193 km/h. While not high 
performance, the report says that for natural gas 
users, a low fuel consumption is more important. 
With a speedy drive and a lot of motorway 
kilometres, the vehicle averaged 4.2 kg of CNG 
per 100 km.

100 kilometers cost just EUR 4.40 (USD 5.22),  
a figure that cannot be match by the diesel 
Octavia whose cost balance is also worse overall. 
This will continue until at least 2026, during which 
time natural gas is tax-favoured as fuel.

ADAC points out the ecological advantages 
of a natural gas car. CO2 emissions are reduced 
by about 20% compared to gasoline and 10% for 
diesel. 

With biogas (renewable natural gas), which feed 
many municipalities, the balance is even greener. 
CNG is also good for all other pollutants: there is 
no fine dust or nitric oxide problem. As such, the 
Skoda Octavia G-tec achieved the full five stars in 
ADAC EcoTest.

The car is designed with bi-fuel capability to 
enable fuel switching when a natural gas station 
is not available. 

There are more than 900 filling stations across 
Germany, not evenly distributed, but current 
projections are for 2,000 stations by 2025. During 
field testing over the 50,000 kilometres, only 
seven gasoline refills were required (352 litres) 
compared to 2134 kilos of natural gas.

 NGV MODELS IN GERMANY
ADAC lists NGVs currently available in Germany: 

All natural gas models at a glance:

Audi:       A3, A4, A5
Fiat:       Panda, Punto, Qubo, Fiorino, 
       Doblo, 500L, Ducato
Mercedes:  B-Class, Sprinter
Opel:        Combo, Zafira, Astra - soon
Seat:        Mii, Ibiza (late 2017), Leon
Skoda:        Citigo, Octavia
VW:        Up, Polo (2018), Golf, Caddy

"Gaz ziemny jest łatwo dostępny i tani" - stwierdził 
autor raportu ADAC, Autor Jochen Wieler. 
"Samochody elektryczne wciąż są kwestionowane 
przez wielu, ponieważ koszty zakupu i zasięg wciąż 
nie są satysfakcjonujące. To różni je od pojazdów  
z gazem ziemnym."

110-konna Octavia miała w testach zadowalające 
osiągi, tankowano ją za raptem 16 Euro (68 PLN)  
i podczas jazdy osiągała maksymalną prędkość 
193 km/h. Choć nie są to jakieś wybitne wyniki, 
w raporcie stwierdzono, że dla użytkowników 
gazu ziemnego niski poziom zużycia paliwa jest 
ważniejszy niż osiągi. W trakcie testów, jadąc po 
autostradzie z dużą i maksymalną prędkością, 
auto średnio spaliło 4,2 kg gazu ziemnego na 
100 km. Kosztowało to zaledwie 4,40 Euro (18,70 
PLN)/ 100km, co jest nieporównywalne z kosztami 
zakupu oleju napędowego. Taka przewaga CNG 

będzie miała miejsce co najmniej do roku 2026 
r., do której to daty gaz ziemny jest znacznie niżej 
opodatkowany jako paliwo.

W swoim raporcie ADAC wskazuje też na zalety 
ekologiczne samochodu z napędem na gaz 
ziemny. Emisja CO2 jest zredukowana o około 20% 
w porównaniu do benzyny i o 10% w przypadku 
oleju napędowego. 

Z biogazem (odnawialnym gazem ziemnym), 
które zasila wiele gmin, ta przewaga jest jeszcze 
bardziej znacząca. 

 Samochód jest zaprojektowany w sposób 
umożliwiający zasilanie biopaliwem (przełączanie 
źródła paliwa, gdy stacja benzynowa nie jest 
dostępna).

Podczas badań terenowych omawianej Octavii 
przejechano 50 000 km, podczas których auto 
było tankowane tylko 7 razy: benzyną (352l) i CNG 
(2134kg).

W Niemczech jest obecnie ponad 900 stacji 
benzynowych, ale ich rozłożenie nie jest 
równomierne na terenie całego kraju. Do roku 2025 
sieć stacji tankowania ma wynieść ponad 2 tys. 

Reasumując: Skoda Octavia G-tec osiągnęła 5* 
w programie ADAC EcoTest.

 OBECNIE DOSTĘPNE MODELE NGV 
    W NIEMCZECH WEDŁUG ADAC:

Audi:        A3, A4, A5 
Fiat:        Panda, Punto, Qubo, 
       Fiorino, Doblo, 500L, Ducato 
Mercedes:   klasa B, Sprinter 
Opel:        Combo, Zafira, Astra - wkrótce 
Seat:        Mii, Ibiza (koniec 2017), Leon 
Skoda:        Citigo, Octavia 
VW:        Up, Polo (2018), Golf, Caddy

GERMAN AUTOMOBILE CLUB ADAC (ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB E.V.) HAS TAKEN A YEARLONG LOOK AT THE SKODA 
OCTAVIA G-TEC. AFTER 50,000 KMS OR MONITORED DRIVING, ADAC HAS DETERMINED THAT NATURAL GAS VEHICLE TECHNOLOGY HAS 

DEVELOPED TO THE POINT WHERE THERE ARE HARDLY ANY RESTRICTIONS. AS SUCH, THE CLUB SAYS THEY ARE A WORTHY ALTERNATIVE 
FOR PEOPLE WHO ARE DISSATISFIED WITH DIESEL.

Škoda ŠkodaOctavia G-Tec   
tested positive by ADAC

Octavia G-Tec przeszła testy ADAC


