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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Auto motor und sport Octavia 1.6 LPG Test 

Focus Roomster 1.2 TSI Test 

Caravaning Yeti 2.0 TDI 4x4 Srovnávací test s Dacií Duster 1.5 dCi 4x4 

AutoBild Fabia 1.2 TSI Srovnávací test s KIA Rio, Honda Jazz, Mazda 2 a Renault Clio 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Auto 7 Octavia Porovnání 6 verzí modelu 

autoweb.cz Fabia Monte Carlo 1.2 TSI Test 

Grand Auto Fabia Combi Scout 1.2 TSI Test 

Svět motorů Roomster 1.4 16V Srovnávací test s Hyundaiem ix20 1.4 CVVT 

tn.cz Fabia Monte Carlo 1.2 TSI Test 

auto.cz Superb 1.4 TSI Test 

Automobil Revue Yeti GreenLine Test 

Autohit Octavia 1.6 TDI Green tec Test 

Auto motor a sport Fabia Combi 1.2 TSI Green tec Test 

Sedmička Superb 1.4 TSI Test 

Svět motorů Superb Combi 2.0 TDI Srovnávací test s Hyundaiem i40cw 1.7 CRDi 

http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/skoda-octavia-1-6-lpg-gemaechlich-und-guenstig-ans-ziel-3988982.html
http://www.focus.de/auto/news/test-skoda-roomster-praxis-vor-prestige_aid_672858.html
http://www.autoweb.cz/skoda-fabia-12-tsi-86-k-monte-carlo/
http://rednews.nova.cz/clanek/auta/testovali-jsme-navonenou-skodu-fabii-monte-carlo.html
http://www.auto.cz/test-skoda-superb-1-4-tsi-nejslabsi-jezevcik-62429


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

themotorreport.com.au Yeti 2.0 TDI 4x4 Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Herald Yeti GreenLine Test 

Sunday World Fabia RS Test 

independent.ie Yeti 2.0 TDI 4x4 Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Kurier Fabia Combi GreenLine Test 

http://www.themotorreport.com.au/52765/2012-skoda-yeti-103tdi-4x4-manual-road-test-review
http://www.herald.ie/opinion/yetis-monster-success-is-no-real-surprise-2896555.html
http://www.independent.ie/lifestyle/motoring/improved-skoda-yeti-leaves-largerthanlife-impression-2914364.html
http://kurier.at/freizeit/motor/4274636.php


Česká republika 
zdroj: Auto 7 

téma: Porovnání: ŠKODA Octavia v 6 verzích 

datum: 3. 10. 2011 

„ŠKODA Octavia je s odstupem nejprodávanějším autem v Česku, 
a to jak díky praktickým vlastnostem, tak široké nabídce...“ 
„V základním ceníku existuje 83 verzí… Na 76 verzí nyní existuje 
aktuální nabídka slevy Edition CZ.“ 
„Navíc stupňovitá záď svým designem uspokojí i vyznavače 
klasických sedanů.“ 
„Tato koncernová samočinná převodovka je ověřená a funguje 
výtečně. ŠKODA ji dává na výběr k většině motorizací.“ 
„Ambiente se jeví jako vhodný kompromis, stupeň Elegance potěší 
nejen automatickou klimatizací Climatronic, nýbrž i tempomatem 
a parkovacím asistentem, v zimě i vyhříváním sedaček.“ 
„Kromě 3 bezplatných uni barev je v nabídce nejen 9 metalických, ale 
také 41 speciálních barev za 15 000 Kč.“ 
„ŠKODA Octavia Combi v úpravě na LPG prakticky neomezuje 
využití enormního zavazadlového prostoru.“ 
„Když Octavii, tak kombi. Té nabídce prostoru i jako chalupář odolat 
prostě nemohu. Z testovaných možností se mi jevila nejlogičtější 
verze s naftovým motorem 1.6 TDI/77 kW ve výbavě Ambiente...“ 



Česká republika 
zdroj: autoweb.cz 

téma: Test: ŠKODA Fabia Monte Carlo 1.2 TSI 

datum: 7. 10. 2011 

„Se zdravě tuningovým vzezřením dokonce ŠKODA získala model, 
který i po vizuální stránce nabízí zákazníkům něco jiného – něco víc – 
než konkurence.“ 
„Na rodinné auto není Fabia vůbec špatná. Podélně nastavitelný 
volant v segmentu B stále nemají všichni soupeři a ani dobré boční 
vedení nepotkáte u každého prodejce.“ 
„Monte Carlo mění směr se šokující sebejistotou, přední náprava má 
i díky pneumatikám se šířkou 205 milimetrů spoustu přilnavosti.“ 
„Žádná legální rychlost nečiní Fabii 1.2 TSI problémy. Přidejte si 
k tomu výjimečnou kultivovanost jednotky v nízkých i vysokých 
otáčkách a slibovanou nízkou spotřebu, a máte jednoznačně nejlepší 
kombinaci v nabídce nové Fabie.“ 
„…velmi schopné auto s mnoha kvalitami, jimiž Fabia už čtyři roky 
vyčnívá z davu, a nově také se zajímavým vzezřením.“ 
„Je výborná a svého druhu unikátní.“ 

http://www.autoweb.cz/skoda-fabia-12-tsi-86-k-monte-carlo/


Česká republika 
zdroj: Grand Auto 

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi Scout 1.2 TSI 

datum: 11. 10. 2011 

„Nové motory, které byly součástí poslední modernizace, Fabii 
znatelně zatraktivnily.“ 
„Nová Fabia patří mezi nejprostornější a zároveň nejkomfortnější 
malé automobily.“ 
„V interiéru jsou použity hodnotné materiály, dílenské zpracování 
splní ta nejpřísnější kritéria.“ 
„Málokterý automobil nabídne tolik prostoru pod sedadly jako právě 
Fabia. Je to především díky vyšší stavbě karoserie, která umožňuje 
těžit maximum z prostoru malého automobilu.“ 
„Motor má příjemně kultivovaný chod a lehkému automobilu 
propůjčuje velmi dobré dynamické vlastnosti.“ 
„Velmi nízká je také spotřeba.“ 



Česká republika 
zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Roomster 
1.4 16V a Hyundai ix20 1.4 CVVT 

datum: 3. 10. 2011 

„Oba vozy mají luxusní rozvor náprav… Vzadu proto ani dospělý 
člověk neúpí. Víc prostoru pro kolena nabízí Roomster, byť na trochu 
menších sedačkách.“ 
„I plně obsazený převeze víc, pokud stačí tři místa k sezení, může 
s originálním vnitřním nosičem naložit dvojici jízdních kol. Něco 
takového u ix20 nepřipadá v úvahu. Čeští chalupáři a řemeslníci již 
mají v zásobě hodně historek, kterak změnili Roomster v dvoumístný 
stěhovák a šokovali okolí tím, co všechno malá ŠKODA pojme.“ 
„Překvapivě víc se to podepisuje na spotřebě Hyundaie – ten dálnici 
vyloženě nesnáší… Na tom, že v rozporu s údaji výrobce žere víc 
než Roomster, prostě trváme. Na našem okruhu to bylo o půl litru, 
ale na dálnici může být rozdíl i celý litr.“ 
„Bývalí závodníci infiltrovaní ve vývojovém oddělení dokážou 
i prostinkou techniku různými hrami s tlumiči, péry, silentbloky 
a stabilizátory vychovat tak, že Roomster můžete v jakékoliv rychlosti 
hrubiánsky strhnout do zatáčky a za řevu předních kol tam prostě 
zamíří. Stabilizaci standardně nemá a snad ji ani nepotřebuje.“ 
„Ale právě podvozek ix20 je špatný tak, že si toho všimne i vaše 
manželka na cestě do supermarketu.“ 
„Roomster vás dostane do kolen hned dvakrát: Když se 
pořádně osmělíte za volantem a úspěšně do něj naložíte něco 
zdánlivě nemožného.“ 



Česká republika 
zdroj: tn.cz 

téma: Test: ŠKODA Fabia Monte Carlo 1.2 TSI 

datum: 13. 10. 2011 

„Je to lakýrka. Takový tuning po škodováckém způsobu. Ale podle 
nás je to dobře. Takhle by to mělo vypadat.“ 
„Takhle to udělali v Mladé Boleslavi a vypadá to super.“ 
„Podle nás je to nejlepší jednoduchý tuning, který zvedne eleganci 
auta o mnoho desítek procent.“ 
„Tohle auto je dobré. Rádi bychom viděli takových továrních tuningů 
víc, zvlášť když si za to připlatíte jen dvanáct tisíc.“ 

http://rednews.nova.cz/clanek/auta/testovali-jsme-navonenou-skodu-fabii-monte-carlo.html


Česká republika 
zdroj: auto.cz 

téma: Test: ŠKODA Superb 1.4 TSI 

datum: 17. 10. 2011 

„Ano, tohle je Prostor s velkým P.“ 
„Superb s přeplňovanou čtrnáctistovkou se na zelené svižně vymrštil 
vpřed s nečekanou chutí po akceleraci.“ 
„Agregát působí velmi solidním a důstojným dojmem, rozhodně jsme 
při testování netrpěli nedostatkem dynamiky.“ 
„Potěšil nás zvuk motoru, resp. jeho proměny… Zde se opravdu 
ladičům povedla práce na jedničku. Nutno vyseknout poklonu 
motorářům za krásně lineární zátah.“ 
„Při reálné rychlosti 100 km/h točí agregát na šestku zhruba 
2 400 ot./min a palubní počítač ukázal pěkných 5,8 l na 100 km. 
Zrychlením na reálných 130 km/h spotřeba stoupne 
o přijatelných 1,6 l na 7,4 l...“ 
„Ve spojení s přesným řazením se dokáže i tak velký vůz, jakým 
Superb je, sympaticky svižně rozpohybovat...“ 

http://www.auto.cz/test-skoda-superb-1-4-tsi-nejslabsi-jezevcik-62429


Česká republika 
zdroj: Automobil Revue 

téma: Test: ŠKODA Yeti GreenLine 

datum: 3. 10. 2011 

„Ve srovnání se základní verzí má sníženou světlou výšku o 25 na 
155 mm a důkladněji zakrytou spodní část vozu pro snížení 
aerodynamického odporu vzduchu.“ 
„Na snížení spotřeby se podílí také inteligentní alternátor, dobíjející 
akumulátor hlavně při brzdění. Při ustálené jízdě nebo akceleraci se 
odpojuje, a nezatěžuje tak spalovací jednotku.“ 
„Mimo město jsme na běžných silnicích klidným stylem jezdili od 4,2 
do 4,6 litru a městským provozem lze proplouvat za 5,5 až 6 litrů 
nafty na 100 kilometrů.“ 
„Celkový průměr spotřeby se ustálil na skvělých 5,1 l/100 km, 
což s nádrží o objemu 55 litrů zajišťuje dojezd na jedno natankování 
téměř 1 100 kilometrů.“ 



Česká republika 
zdroj: Autohit 

téma: Test: ŠKODA Octavia 1.6 TDI Green tec 

datum: 14. 10. 2011 

„Tahle verze si zaslouží naši pozornost. Je totiž velmi úsporná, bez 
limitů, jezdí pěkně a nestojí moc.“ 
„Předně chválíme velký vnitřní prostor, královský zavazadelník 
a v neposlední řadě kvalitní palubní desku.“ 
„…nám se v průměru dařilo jezdit za krásných 4,5 l.“ 
„Ocenit musím i kultivovaný chod motoru a výborné odhlučnění bez 
jakýchkoliv vibrací.“ 
„Na tuhle verzi říkáme jednoznačně ano.“ 
„Dokonce umožňuje tahat přívěs, mnohem delší je i seznam 
mimořádné výbavy. Z pohledu řidiče se navíc Green tec jeví jako 
uživatelsky příjemnější specifikace.“ 



Česká republika 
zdroj: Auto motor a sport 

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi 
1.2 TSI Green tec 

datum: 19. 10. 2011 

„Fabia Green tec razí správnou cestu k úsporám, výkonný motor se 
s vozem nenadře, a je tak úsporný nejen na papíře.“ 
„Ve městě se pohybujete mezi 6 a 7 litry na 100 km, mimo město se 
blížíte i pěti litrům.“ 
„Díky vysokému výkonu se nemusíte obávat ani delší jízdy po dálnici, 
ve 130 km/h si motor nárokuje relativně nízkých 6,5 l na 100 km.“ 
„Řazení funguje lehce a přesně, řízení pracuje také dobře...“ 
„Stop-start funguje bezproblémově, vypínat ho nemusíte.“ 
„Kromě zelené metalízy Rallye si můžete vybrat z dalších 60 barev!“ 



Česká republika 
zdroj: Sedmička 

téma: Test: ŠKODA Superb 1.4 TSI 

datum: 20. 10. 2011 

„Základní benzinová čtrnáctistovka Superbu stačí i na pružnou jízdu.“ 
„Interiér Superbu je vzorem komfortního prostoru.“ 
„Na uzavřeném okruhu stojí za zkoušku dovést úmyslně auto až do 
situace, kdy elektronika zasáhne. Děje se tak totiž plynule, jemně, 
ale přitom velmi rozhodně a hlavně účinně.“ 
„Superb je se základní benzinovou motorizací možné pořídit ve 
vysoké výbavě za vynikající cenu.“ 
„Bezpečnostní standardy jsou vysoko nad průměrem a má 
bezkonkurenční servisní zázemí.“ 



Česká republika 
zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi 
2.0 TDI a Hyundai i40cw 1.7 CRDi 

datum: 24. 10. 2011 

„Vysoké boky mají za následek úzké prosklení včetně zadního okna 
a situaci zhoršují mohutné přední i zadní sloupky. I proto je v jízdním 
komfortu Hyundai až za vozem ŠKODA.“ 
„Hyundai o prosazení v nabitém segmentu teprve bojuje. Proto nám 
připadají jeho ceny příliš nadsazené.“ 
„Superb je nepřekonatelný, vždyť figurantovi zbývá před koleny ještě 
22 cm. To je vzdálenost, které mohou konkurovat jen luxusní 
limuzíny a některé pouze s prodlouženým rozvorem.“ 
„Mladoboleslavský stěhovák dominoval místem nad hlavou. Hyundai 
je nízký a vyšší postavy budou mít problémy. A to i při nastupování.“ 
„…když jsme vystupovali od volantu i40, vždy jsme se praštili 
o sloupek řízení – to se nám v Superbu nestalo.“ 
„Problém vidíme ve variabilitě, která se v případě i40 omezila jen na 
sklopení zadních opěradel.“ 
„Opět jsme se přesvědčili, že malý turbodiesel často spotřebuje více 
paliva než větší. Vždyť Superb s dvoulitrem o výkonu 103 kW jezdil 
v průměru za 5,8 l na 100 km.“ 
„Hyundai se hodně snažil, na Superb Combi ale nakonec 
nedosáhl. Sice jenom o kousek, ale nepovedlo se.“ 



Německo 

„S tovární přestavbou na LPG získá ŠKODA Octavia na svou stranu 
spořivé zákazníky.“ 
„Zvláště liftback je jako dělaný pro přepravu z místa A do místa B, 
neboť za příplatek 1 550 eur ŠKODA nabízí Octavii alternativně na 
LPG.“ 
„Při rychlosti 120 km/h ukazoval palubní počítač spotřebu 6,6 l benzinu 
nebo 8,5 l plynu na 100 km.“ 
„Se dvěma zastávkami dosáhla ŠKODA Octavia 1.6 LPG cíle za 
necelých 42 eur a ještě nebyla na dně. Na benzin v průměrné ceně 
1,53 eur by tento výlet stál dobrých 65 eur.“ 

zdroj: Auto motor und sport 

téma: Test: ŠKODA Octavia 1.6 LPG 

datum: 6. 10. 2011 

http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/skoda-octavia-1-6-lpg-gemaechlich-und-guenstig-ans-ziel-3988982.html


Německo 

„Nicméně pod obyčejným kabátem se skrývají neobyčejné kvality.“ 
„Nepřekvapí jen čistý objem, nýbrž také flexibilita, díky níž se objem 
stává užitečnějším.“ 
„Ostatně díky velkým zadním dveřím s vysokým úhlem otevření 
a nízké nákladové hraně se lehce nakládá.“ 
„Také při plném obsazení je za řidičem a spolujezdcem velmi 
prostorně a vzdušno. Místo pro kolena i lokty je v pořádku, místo pro 
hlavu díky výšce vozu 1,61 m rovněž. A velká zadní boční okna se 
starají o příjemnou světlost a dobrý rozhled.“ 
„Kdo se nechá zmást vzhledem užitkového vozidla, bude při jízdě 
překvapen komfortem a dobrými jízdními vlastnostmi.“ 
„Zážehový motor vykonává svoji práci řádně a zrychlí malé MPV na 
100 km/h za méně než 11 sekund… To stačí k udržení tempa provozu 
za všech okolností.“ 
„Kdo hledá nenáročné MPV se spolehlivou a prověřenou technikou, 
tomu bude Roomster dobře sloužit.“ 

zdroj: Focus 

téma: Test: ŠKODA Roomster 1.2 TSI 

datum: 7. 10. 2011 

http://www.focus.de/auto/news/test-skoda-roomster-praxis-vor-prestige_aid_672858.html


Německo 

„Výraznější kývání u kompaktní Češky potlačuje standardně dodávané 
ESP se stabilizací přívěsu. Také u Dacie existuje ESP, byť až za 
příplatek 300 eur, nicméně integrovaná funkce stabilizace přívěsu není 
u Dusteru k dispozici.“ 
„Pro každodenní použití se obě SUV ukazují v dobré formě. Už 
extrémně výhodný Duster má vše, co člověk k jízdě potřebuje. 
Nicméně hluk motoru, zvláště za studena, je poněkud vtíravý, 
aerodynamický šum při vyšších rychlostech není dobře filtrovaný 
a také spínače a ovládací prvky jsou vyrobeny z jednoduchého tvrdého 
plastu nepříliš příjemného na omak.“ 
„Při srovnání působí ŠKODA téměř luxusně...“ 
„Komfort sezení, ergonomie, pohodlí uvnitř a jízdní dynamika – vše na 
vysoké úrovni.“ 
„Báječný koncept Yetiho se díky vysoké kvalitě a flexibilitě 
a v neposlední řadě smělému designu rychle zapíše do srdcí 
rodin.“ 

zdroj: Caravaning 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 2.0 TDI 4x4 
a Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 

datum: 14. 10. 2011 



Německo 

„ŠKODA Fabia zavádí techniku vyšších tříd, jako jsou turbomotory 
nebo dvouspojková převodovka.“ 
„Cestující sedí vysoko a také dozadu nastupují důstojně díky velkým 
výřezům dveří.“ 
„Tento skvělý motor táhne odspodu mnohem zdatněji a současně tišeji 
než atmosférické motory a navzdory přesvědčivějším výkonům nemá 
vyšší spotřebu.“ 
„Téměř dokonale fungují také jemné řízení a bedlivé ESP...“ 
„Trend turbomotorů jde Fabii k duhu, naopak stejně přeplňované Clio 
trpí dlouhými převody.“ 
„… Riu chybí především schopnější motor a více citu v řízení, aby se 
přiblížilo Fabii.“ 
„Co chybí všem, to je vyzrálost vozu ŠKODA Fabia…“ 
Výsledek: 1. ŠKODA, 2. KIA, 3. Honda, 4. Mazda, 5. Renault 

zdroj: AutoBild 

téma: 
Srovnávací test: ŠKODA Fabia 1.2 TSI, KIA 
Rio 1.4 CVVT, Honda Jazz 1.4 i-VTEC, Mazda 
2 1.5 MZR a Renault Clio 1.2 TCe 

datum: 28. 10. 2011 



„Tříválcový diesel vykazuje překvapivě málo vibrací…“ 
„Na malém displeji palubního počítače, který dokumentoval také 
jízdy mladších testovacích řidičů, jsme si přečetli průměrnou 
spotřebu 4,8 l. A to je skutečně uspokojivé.“ 
„Uvnitř je Fabia známa solidností, ergonomii nelze nic vytknout.“ 
„Komu připadá bílá barva příliš fádní, má na výběr 13 dalších 
alternativ.“ 

zdroj: Kurier 

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi GreenLine 

datum: 10. 10. 2011 

Rakousko 

http://kurier.at/freizeit/motor/4274636.php


„Tajemství Yetiho se skrývá ve 3 věcech – první z nich je 
kvalita.“ 
„Stejně jako u Superbu, vlajkové lodi značky ŠKODA, je 
zpracování detailů i celkový pocit z vozu prémiový, troufnul bych 
si říci luxusní. Každé tlačítko, knoflík, každý kousek látky (v mém 
případě kůže) a všechna místa, kam dosáhnete, jako přístrojový 
štít a středová konzola, působí jasně kvalitním dojmem, jaký 
byste očekávali u mnohem dražších značek.“ 
„Druhá je všestrannost.“ 
„Je to nejen rodinné auto, dokáže posloužit i jako malá dodávka. 
S vyndanými zadními sedadly, vysokou střechou a nízkou 
nákladovou hranou je i převážení neskladných nákladů hračka.“ 
„Ale skutečným trumfem jsou terénní schopnosti.“ 
„A třetí je úspornost.“ 
„Verze GreenLine se může pochlubit působivými čísly. Diesel 
o objemu 1,6 litru se spokojí s 4,4 l/100 km a vypustí jen 
119 g/km oxidu uhličitého.“ 
„Fantastická ale není jen na papíře. Díky kombinaci zvýšené 
pozice za volantem s jízdními vlastnostmi osobního auta 
a odvážného, drsného designu se rodina cítí bezpečně.“ 
„Řízení bylo precizní a náklony karoserie, které byste při vyšší 
poloze těžiště očekávali, se ve skutečnosti nikdy nedostavily.“ 

zdroj: Herald 

téma: Test: ŠKODA Yeti GreenLine 

datum: 5. 10. 2011 

Irsko 

http://www.herald.ie/opinion/yetis-monster-success-is-no-real-surprise-2896555.html


„Od většiny ostatních kapesních stíhaček se Fabia RS liší hlavně 
tím, že nekřičí do světa, že je hothatch. Prodává se jako 
pětidveřový hatchback nebo kombi, což u malých rychlých aut 
nebývá běžné. Nicméně ŠKODA rychlá je. A víc než to.“ 
„Nový model je poháněn malým 1,4litrovým zážehovým 
motorem. A pro případ, že by nestačil na to, abyste slintali 
blahem, ŠKODA nasadila skvělou sedmistupňovou převodovku 
DSG s řazením pádly pod volantem v závodním stylu, která 
přispívají k zábavě.“ 
„Dokáže tento hothatch na silnici naplnit své sliby? 
Odpověď zní: Ano, pokaždé.“ 
„Zásadní přednost proti většině soupeřů spočívá v tom, že 
s tímto vozem se mnohem snáze žije. Můžete s ním jezdit každý 
den s vědomím, že kdykoliv můžete popustit uzdu 180 koním.“ 
„Skvěle se řídí díky systému XDS, který používá elektronickou 
stabilizaci k napodobení samosvorného diferenciálu a přispívá 
k větší stabilitě při akceleraci.“ 
„Většina hothatchů sice pojme 5 cestujících, ale 3 vzadu by byli 
při delší cestě krutě namačkáni. ŠKODA však nabízí mnohem 
více prostoru a dlouhé i krátké cesty jsou pohodlné pro všechny 
členy posádky.“ 
„Osobně bych ji rozhodně doporučil každému.“ 

zdroj: Sunday World 

téma: Test: ŠKODA Fabia RS 

datum: 24. 10. 2011 

Irsko 



„Tahle čtyřkolka dala Campbellu Sprayovi odvahu dělat věci, 
které by normálně nedělal.“ 
„Špatné odbočení po návštěvě vodopádu Powerscourt ve 
Wicklow způsobilo, že ŠKODA Yeti 4x4 prošla důkladnějším 
testem, než se původně počítalo.“ 
„Sice to není žádný Range Rover ani Land Cruiser, ale přesto 
vyzařuje auru sebejistoty. Za tu jsme byli vděčni, když jsme 
dostali příležitost projet drsnými vedlejšími cestami, kamenitými 
srázy a lesními stezkami. 
I o jasné podzimní neděli je oblast Sally Gap plná dobrodružství, 
dokonce nebezpečí. Jak vypadá uprostřed zimy si my z města 
můžeme jen představovat, ale myslím, že Yeti 4x4 by se 
vyrovnal i s těmi nejkrutějšími podmínkami.“ 
„Je překvapující, jak rychle se začnete spoléhat na jeho 
obratnost. Byl jsem s ním ochoten dělat věci, které by mě 
v normálním autě vyděsily. Skvělá spojka rozděluje hnací sílu 
mezi přední a zadní kola podle požadavků.“ 
„Je to prostorný vůz se skvělou výbavou.“ 
„Tento vůz by měl být přitažlivý pro všechny bez rozdílu věku.“ 

zdroj: independent.ie 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2.0 TDI 4x4 

datum: 24. 10. 2011 

Irsko 

http://www.independent.ie/lifestyle/motoring/improved-skoda-yeti-leaves-largerthanlife-impression-2914364.html


„Můžeme potvrdit, že se drsného terénu nezalekne.“ 
„Přední sedadla jsou dobře tvarovaná a čalouněná, uprostřed je 
polstrovaná loketní opěrka, přístroje jsou hezké a snadno čitelné, 
palubní deska je pokryta kvalitním měkčeným plastem. Vpředu 
i vzadu je spousta odkládacích míst.“ 
„Řadicí páka šestistupňové převodovky je krátká a tlustá jako 
u sportovních vozů, umístěná v té správné pozici, a řízení je 
výborně vyvážené bez ohledu na rychlost vozu.“ 
„Cestující vpředu i vzadu najdou uvnitř překvapivé množství 
prostoru. Na stropě jsou čtyři madla a v zavazadelníku chytře 
nastavitelné tyče pro vedení zavazadel i 12voltová zásuvka.“ 
„Nejlepší na interiéru Yetiho je jeho opravdu chytrý systém 
variabilních sedadel. Dovoluje 8 konfigurací sezení. Jeho 3 zadní 
sedačky mohou být složeny do roviny, jednoduše vyjmuty 
jednotlivě nebo najednou všechny 3.“ 
„Ať už šplháte přes balvany, prokousáváte se hlubokým pískem, 
nebo upalujete po asfaltce, zachovává si Yeti působivou 
ovladatelnost, stabilitu a celkovou kultivovanost.“ 
„Vůz dobře sedí, karoserie se minimálně naklání i v utažených 
zatáčkách a s jistotou pohlcuje i silné rázy.“ 
„Yeti není jen všestranným a schopným kompaktním SUV, 
má také velkorysou výbavu a špičkové zpracování.“ 

zdroj: themotorreport.com.au 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2.0 TDI 4x4 

datum: 31. 10. 2011 

Austrálie 

http://www.themotorreport.com.au/52765/2012-skoda-yeti-103tdi-4x4-manual-road-test-review


Výsledky testů můžete využít: 

jako pádné prodejní argumenty  

– Hodnocení nezávislými novináři a motoristickými odborníky má                                                                                                                      
pro zákazníky často větší váhu než firemní propagační materiály. 

– Zahraniční média nelze podezřívat z přílišné náklonnosti k naší značce. 

jako inspiraci pro marketingové aktivity 

– např. pro vlastní webové stránky 

TIP: 
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