
Monitoring novinářských testů 
Prosinec 2011 



zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Augsburger Allgemeine Octavia Combi GreenLine Test 

AutoBild Superb 2,0 TDI Srovnávací test s Jaguarem XF 2,2D, Peugeotem 508 2,2 HDi, 
Renaultem Latitude 2,0 dCi, Saabem 9-5 2,0 TiD a Volvem S80 D5 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

autorevue.cz Fabia 1,2 TSI Srovnávací test s Chevroletem Aveo 1,4 Ecotec 

aktualne.cz Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

auto.cz Superb Combi 2,0 TDI Srovnávací test s Citroënem C5 Tourer 2,2 HDi 

auto.cz Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

autoweb.cz Octavia 1,8 TSI Test 

Právo Octavia Combi 1,6 LPG Test 

ifaster.cz Yeti 1,8 TSI 4x4 Test 

Automobil revue Fabia Monte Carlo 1,2 TSI Test 

http://www.autorevue.cz/srovnavaci-test-skoda-fabia-12-tsi-vs-chevrolet-aveo-14/ch-43585
http://auto.aktualne.centrum.cz/testy/clanek.phtml?id=724695
http://www.auto.cz/test-citroen-c5-2-2-hdi-vs-skoda-superb-2-0-tdi-dve-podoby-elegance-63675
http://www.auto.cz/test-skoda-citigo-44-kw-simply-citi-63706
http://www.autoweb.cz/skoda-octavia-18-tsi/
http://ifaster.tiscali.cz/skoda-yeti-4x4-1-8-tsi-vse-pod-jednou-strechou/


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Car Superb Combi GreenLine Dlouhodobý test 

totallymotor.co.uk Roomster Scout 1,6 TDI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

The National Fabia RS Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Quattroruote Yeti 1,8 TSI DSG Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

carsguide.com.au Octavia Scout 2,0 TDI DSG Test 

smh.drive.com.au Fabia Monte Carlo 1,2 TSI Test 

http://www.totallymotor.co.uk/features-show-reports/2011/12/19/driven-skoda-roomster-scout-1-6-tdi-road-test
http://www.thenational.ae/lifestyle/motoring/road-test-the-anonymous-hot-hatch-tearing-up-uae-motorways
http://auto.ru.msn.com/testdrive/skoda-yeti-18-tsi-dsg
http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/skoda_scout_review1
http://smh.drive.com.au/new-car-reviews/reviewed-skoda-fabia-monte-carlo-20111215-1ove7.html


Česká republika 

 

„Neustále přicházejí noví a noví konkurenti s cílem alespoň se přiblížit Fabii na dohled.“ 
„ŠKODA Fabia kontruje objemem zavazadelníku větším v základu o 25 litrů. Ano, objem 
315 litrů je na špičce daného segmentu…“ 
„…abych byl férový, musím zmínit, že dvojice schránek před spolujezdcem je výrazně větší ve 
Fabii než v Aveu.“ 
„Rozdíl v praktickém provozu je propastný. Ačkoliv má Aveo 100 koní, když si do 
něj přesednete z Fabie 1,2 TSI, máte pocit, že vůbec nejede.“ 
„1,2 TSI je velmi pružná a vůz umí slušně rozhýbat. Navíc je oproti 1,4 Ecotec kultivovanější 
a hlavně úspornější.“ 
„Fabia dokáže být úspornější o 1,5 až 2 l/100 km, což je opravdu podstatný rozdíl.“ 
„Rozdíl je totiž tak velký, že bych nakonec oželel bohatou výbavu a upřednostnil dynamičtější 
svezení a nižší spotřebu – tedy sáhnul (byť s velkým přemáháním) po Fabii.“ 

zdroj: autorevue.cz 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI a Chevrolet Aveo 1,4 Ecotec 

datum: 8. 12. 2011 

hodnocení:  Fabia 1. ze 2 testovaných vozů 

klady:  
+ živý a úsporný motor 
+ větší zavazadelník 

zápory: - vyšší cena 

http://www.autorevue.cz/srovnavaci-test-skoda-fabia-12-tsi-vs-chevrolet-aveo-14/ch-43585


Česká republika 

 

„Nízké náklady by opravdu mohly hrát významnou roli prakticky pro všechny uváděné 
skupiny.“ 
„…auto má skutečně předpoklady k tomu, aby jeho provoz majiteli velkou díru do kapsy 
neudělal.“ 
„Možná právě na rychlostních silnicích a dálnicích vás Citigo pravděpodobně nejvíce překvapí. 
Má dost síly na to, abyste nemuseli přeřazovat z pětky dolů ani v nejtáhlejších a nejprudších 
stoupáních. Navíc motor je i tady až neuvěřitelně tichý a také s aerodynamickým hlukem si 
tvůrci karoserie dokázali velice dobře poradit.“ 
„Naladění podvozku je doslova mistrovskou prací. Auto na dírách nedrncá, nýbrž je 
relativně plavně s rychlým a čitelným zhoupnutím přejede.“ 
„Protože i prostor na sedačkách je v oblasti ramen dostatečně velký, může klidně toto auto 
převzít v budoucnu v tuzemském prostředí roli Fabie.“ 

zdroj: aktualne.cz 

téma: Test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kW 

datum: 12. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ naladění podvozku 
+ vnitřní prostor 

zápory: - chybí šňůrka na platu zavazadelníku 

http://auto.aktualne.centrum.cz/testy/clanek.phtml?id=724695


Česká republika 

 

„Při porovnání zavazadelníků není pochyb o vítězství Superbu.“ 
„C5 zjevně škodí zkosená záď, větší sklon zadních opěradel a částečně i menší výška 
v prostoru pod roletou. Po sklopení sedadel vzniká v obou autech malý schod, do Superbu se 
alespoň na délku umístí delší předměty.“ 
„Ačkoliv by konvenční automat mohl pracovat o řád hladčeji než DSG, v případě tohoto 
Citroënu tomu tak není.“ 
„Superb se také snadněji ovládá.“ 
„Bilanci výbavy a cenu u Superbu navíc zlepšuje možnost paketu Laurin & Klement, náhrada 
dřívější výbavy Exclusive. Zde se nepřiplácí za kůži, metalický lak ani prémiový Sound 
System.“ 
„Superb svými vlastnostmi i politikou standardní výbavy a příplatků dokáže oslovit širší okruh 
zákazníků.“ 

zdroj: auto.cz 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI a Citroën C5 Tourer 2,2 HDi 

datum: 13. 12. 2011 

hodnocení:  Superb – 8,15/10, C5 – 7,85/10 

klady:  
+ seriózní nadčasový design                        + nižší příplatek za navigaci 
+ snadnější ovladatelnost v zatáčkách          + převodovka naplno využije potenciál motoru 

zápory: - úzký interiér                                             - vlažné brzdy 

http://www.auto.cz/test-citroen-c5-2-2-hdi-vs-skoda-superb-2-0-tdi-dve-podoby-elegance-63675


Česká republika 

 

„Pochvalu zaslouží integrovaný panel rádia a klimatizace, který je přehledný a snadno 
dostupný.“ 
„Schopnost pojmout čtveřici cestujících převyšuje konkurenci v segmentu…“ 
„Objem kufru 251 litrů je v daném segmentu naprostou špičkou… Závidět mohou dokonce 
některé hatchbacky o třídu větší.“ 
„Motor je žhavým kandidátem na označení nejlepší atmosférický tříválec na trhu. Běží 
vyrovnaně, má lineární zátah už od nízkých otáček a v malém lehkém Citigo překvapí 
i slušným odhlučněním.“ 
„Citigo neztrácí dech a i výrobcem slibovaných 160 km/h dokáže v případě nutnosti držet 
kopec nekopec.“ 
„Uložení motoru na pomocném rámu je v segmentu mini nadstandardem…“ 
„V tom hlavním ŠKODA rozhodně nezklamala: postavila solidní auto s dobrým podvozkem 
a živým, úsporným a slušně odhlučněným motorem.“ 
„Citigo má jednoznačně zářivou budoucnost.“ 

zdroj: auto.cz 

téma: Test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/44 kW 

datum: 14. 12. 2011 

hodnocení:  8,15/10 

klady:  
+ odhlučnění motoru                        + síla ve středních otáčkách 
+ široký interiér                               + výhodná cenová politika 

zápory: - mnoho laciných detailů                   - slabý výkon potkávacích světel 

http://www.auto.cz/test-skoda-citigo-44-kw-simply-citi-63706


Česká republika 

 

„… jenže to není nic proti tomu, jak sametově se vytáčí benzinová osmnáctistovka až nad 
6 000 ot./min a s jakým klidem běží v cestovních otáčkách.“ 
„V praxi to znamená, že můžete klidně projíždět rovinatými úseky obcí rychlostí těsně pod 
tachometrových 55 km/h na šestý rychlostní stupeň, aniž by motor protestoval neklidným 
chodem.“ 
„S motorem 1,8 TSI působí ŠKODA Octavia jako o řád vyspělejší, atletičtější, uhlazenější 
auto.“ 
„Pokud se tím budete řídit i vy a naučíte se využívat co nejhojněji ochotu motoru 1,8 TSI 
táhnout už těsně nad volnoběhem, můžete počítat s cestovní spotřebou v rozsahu 7,0 až 
7,5 l/100 km.“ 
„Octavia jako taková by měla být každému čtenáři notoricky známá, proto jen v kostce: 
zavazadlový prostor 585 litrů dodnes platí v této kategorii za výjimečně štědrý, dílenské 
zpracování je nezvykle robustní a s léty se spíše zlepšuje: palubní deska působí stejně 
nerozbitným dojmem jako v Porsche 911.“ 

zdroj: autoweb.cz 

téma: Test: ŠKODA Octavia 1,8 TSI 

datum: 16. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ tichý a klidný motor 
+ při rozumném stylu jízdy rozumná spotřeba 

zápory: - interiér začíná vypadat staře 

http://www.autoweb.cz/skoda-octavia-18-tsi/


Česká republika 

 

„Přepnutí benzin/LPG je možné udělat kdykoliv stisknutím tlačítka a je prakticky neznatelné.“ 
„Při jízdě na benzin jsme spotřebovali při jízdě s 20procentním zastoupením městských silnic 
7,6 litru Naturalu, na LPG spotřebujete zhruba 10 litrů. To při ceně 16,90 Kč za litr LPG 
znamená jediné – kilometr ujedete za necelých 1,70 Kč.“ 
„Kufr, chlouba Octavie, svou velikost přestavbou na zkapalněný ropný plyn nezmenšil.“ 
„Celkový dojezd tak činí sympatických 1 200 kilometrů…“ 
„Díky dlouhému rozvoru je vzadu hodně místa pro nohy.“ 

zdroj: Právo 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 LPG 

datum: 16. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ velká praktičnost 
+ nižší provozní náklady na ujetý kilometr 

zápory: - slabší zátah motoru 



Česká republika 

 

„První, co nás napadne po nastartování a několika vytočeních motoru, je velká kultivovanost, 
příjemný zvuk a dokonce i sportovní projev.“ 
„Velmi mi vyhovoval tlustý věnec volantu, poloha za volantem v sedačkách s příjemným 
bočním vedením a především šestistupňová manuální převodovka s relativně krátkými 
drahami.“ 
„Dnes už je všeobecně známo, že se Yeti skvěle a čitelně řídí.“ 
„Je to auto, které vás může každý den potěšit celou svou atmosférou solidnosti.“ 
„Myslel jsem, že vám budu moci zprostředkovat i nějaké špatné dojmy, jenže nyní se 
obávám, že v tomto případě nemůžu sloužit. Nemám ve výbavě žádné argumenty.“ 
„Yeti neustále překypuje nadšením a těší se na všechny věci, které od něj budete požadovat.“ 
„Umí dělat spoustu kompromisů podle vašeho aktuálního přání, záda ale ohýbat nemusí.“ 

zdroj: ifaster.cz 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI 4x4 

datum: 16. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ výkonný motor a povedená převodovka 
+ prostornost a variabilita 

zápory: - kontroverzní design 

http://ifaster.tiscali.cz/skoda-yeti-4x4-1-8-tsi-vse-pod-jednou-strechou/


Česká republika 

 

„Drobným detailem, doplňujícím povedený celek, jsou skla oken zadních dveří s vyšším 
stupněm tónování.“ 
„Pokud by se vám zdál vnitřek až příliš ponurý, můžete si jej trochu oživit rudou potahovou 
látkou vynikajících sportovních sedadel.“ 
„Hlavní předností ve srovnání se stejně výkonnými atmosférickými jednotkami je silnější 
zátah z nízkých otáček.“ 
„S lehkou nohou lze mimo město jezdit klidně za 5,5 l/100 km.“ 
„Trumfem Fabie zůstává prostorný interiér a vysoká užitná hodnota.“ 

zdroj: Automobil revue 

téma: Test: ŠKODA Fabia Monte Carlo 1,2 TSI 

datum: 1. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ sportovní sedadla 
+ pružný motor 

zápory: - vyšší cena 



Německo 

„Úsporná verze Octavie Combi spotřebuje dle tabulkových údajů v průměru 4,1 l paliva na 
100 km. To je o 0,4 l méně, než si vezme běžné provedení s dieselem 1,6 TDI 
a pětistupňovou manuální převodovkou.“ 
„Kdo se řídí doporučením, skutečně může náklady na palivo znatelně snížit.“ 
„Všechny známé přednosti, které nabízí Octavia Combi, zachovává i provedení GreenLine.“ 
„Všichni cestující naleznou dostatek prostoru, zavazadelník je obrovský a navíc variabilní.“ 
„Obava, že 1,6litrový motor bude příliš slabý, je bezpředmětná.“ 
„Ještě působivější je však cena.“ 
„Z tohoto pohledu vůz šetří nejen palivo, ale i celkové náklady.“ 

zdroj: Augsburger Allgemeine 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi GreenLine 

datum: 10. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ znatelné úspory 
+ prostorný interiér i zavazadelník 

zápory: - udávaná spotřeba není reálná 



Německo 

„Také v tomto testu se Superb projevil jako vůz, který udělá nejlepší dojem.“ 
„Také komfort sezení je skvělý – nejen vzadu, ale i vpředu za čistě zpracovanou přístrojovou 
deskou…“ 
„Silný diesel se nadšeně vytáčí až do 4 500 otáček…“ 
„Podvozek je spíše tuhý než poddajný, ale harmonicky vyladěný.“ 
„Superb si udělal jméno jako auto chytrých kupujících…“ 
„Vítězství vozu ŠKODA je jednoznačné.“ 
„Superb je jednoduše v mnoha ohledech vynikající, aniž by byl v nějakém vyloženě špatný. 
Tím se liší především od Renaultu Latitude.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb 2,0 TDI, Jaguar XF 2,2D, Peugeot 508 2,2 HDi, Renault Latitude 
2,0 dCi, Saab 9-5 2,0 TiD a Volvo S80 D5 

datum: 23. 12. 2011 

hodnocení:  1. Superb (381 bodů), 2. 508 (355 bodů), 3. S80 (352 bodů), 4. Latitude (348 bodů), 5. XF (344 
bodů), 6. 9-5 (317 bodů) 

klady:  
+ kvalita zpracování interiéru     + komfortní podvozek 
+ největší vnitřní prosto            + nejnižší spotřeba 

zápory: - vysoká cena 



Rusko 

„Vrcholná verze bez automatu? Nesmysl. Pohon všech kol, silný turbomotor, stabilizační 
systém a další užitečné prvky – ani na parkovací asistent se nezapomnělo.“ 
„Převodovka je schopna přenášet točivý moment 250 N.m, který je k dispozici už v 1 500 
otáčkách za minutu a pokračuje až do 4 200 otáček za minutu.“ 
„Dostatek síly stačí i na plynulé intenzivní zrychlování.“ 
„Díky DSG se do základní výbavy dostal systém pomoci při rozjezdu do kopce…“ 
„Hladká a blesková změna převodových stupňů významně zvyšuje úroveň komfortu.“ 
„Volba převodovky DSG pro 1,8litrovou verzi se jeví jako zcela racionální.“ 

zdroj: Quattroruote 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI DSG 

datum: 12. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ rychlé změny převodových stupňů 
+ dynamika jízdy 

zápory: - volič převodovky nepadne moc dobře do ruky 

http://auto.ru.msn.com/testdrive/skoda-yeti-18-tsi-dsg


Velká Británie 

„Šarm Superbu je patrnější, když otevřete dveře. Jediný pohled dovnitř potvrdí, že je 
prostorný, luxusní a extrémně dobře vybavený. Černá kůže, satelitní navigace s dotykovým 
displejem a elektricky ovládaná sedadla jsou jen vrcholkem ledovce.“ 
„Můj model Elegance je vrcholem nabídky a dodává se s bohatou výbavou. Automobilky často 
přecpou novinářské vozy všemi příplatkovými prvky, ale já byl ohromen, že to všechno 
dostanete v základní ceně 24 260 liber. Připlatit musíte jen za zatmavená skla a přední 
parkovací senzory.“ 
„Množství prostoru uvnitř je ohromující. Naskočte dozadu a budete se cítit jako 
v prodloužené limuzíně. Podobně obrovský je i kufr, což je vítaná změna po nedostatku 
zavazadlového prostoru v mém předchozím Mini Countryman.“ 
„Myslím, že s přepravou všeho fotografického vybavení nebudu mít žádné problémy. Vlastně 
by se kufr v Countrymanu dal srovnat s přihrádkou před spolujezdcem v novém Superbu.“ 

zdroj: Car 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Superb Combi GreenLine 

datum: 6. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ luxus a prostor 
+ provozní náklady 

zápory: - neohrabaný vzhled 



Velká Británie 

„Hi-fi v Roomsteru patří k těm nejlepším, se kterými jsem se kdy setkal. Svoji oblíbenou 
rozhlasovou stanici najdete snadno a rychle, což je důležité, když Vám jde o čas a musíte si 
poradit s ubíjejícím dojížděním.“ 
„Roomster je rovněž velmi úsporný, což z něj dělá skvělou volbu pro rodinu. Díky své 
všestrannosti je také ideálním řešením pro řemeslníka s rodinou, protože dokáže splnit 
i úkoly dodávky.“ 

zdroj: totallymotor.co.uk 

téma: Test: ŠKODA Roomster Scout 1,6 TDI 

datum: 19. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ kvalitní autorádio 
+ všestrannost 

zápory: - nesourodý design 

http://www.totallymotor.co.uk/features-show-reports/2011/12/19/driven-skoda-roomster-scout-1-6-tdi-road-test


Austrálie 

„Pohání ho skvělý dvoulitrový turbodiesel nové generace, který dává 103 kW při 
4 200 ot./min a výhodně položené momentové maximum 320 N.m dosažitelné mezi 
1 750 a 2 500 ot./min.“ 
„Kromě špičkového točivého momentu je u tohoto motoru skutečně působivá spotřeba paliva 
jen 6,1 l/100 km. Na ekologicky uvědomělé zákazníky udělá dojem i hodnota emisí oxidu 
uhličitého 160 g/km.“ 
„Systém pohonu všech kol využívá 4. generaci spojky Haldex, která spolupracuje s dalšími 
elektronickými systémy a zajišťuje superrychlé reakce.“ 
„Jízdní dojmy nashromážděné v Queenslandu a v severním okolí Nového Jižního Walesu 
ukázaly, že Scout vybavený DSG je bezproblémový a schopný přepravník, který se 
nezalekne ani drsnější reality. Jeho řízení je výborně vyvážené, zatočení působivé a čitelné, 
jistota na nezpevněném povrchu nejlepší možná.“ 
„Ve skutečnosti bylo překvapivé, jak omezeně zasahuje ESP – dokonce i během 
nejdivočejších jízd po šotolinových cestách. TDI a DSG si spolu náramně rozumějí, 
hospodárnost vozu činí z návštěvy čerpací stanice vzácnost.“ 

zdroj: carsguide.com.au 

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 2,0 TDI DSG 

datum: 3. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ spotřeba paliva 
+ stabilní a předvídatelný podvozek 

zápory: - nezaznamenány 

http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/skoda_scout_review1


Austrálie 

„Fabia jezdí se solidností, které se dokáže vyrovnat jen málo městských aut – s výjimkou 
Pola. Velké nerovnosti a výmoly ji stále vyvádějí z míry, ale působivě rychle se uklidní.“ 
„I přes vysokou karoserii je v zatáčkách vyrovnaná a nemá problém s ostrou jízdou.“ 
„Brzdy působí hutným dojmem, zatímco řízení je lehké, ale citlivé.“ 
„Cestující vpředu mají spoustu prostoru na nohy i hlavu a pozice za volantem nabízí široký 
rozsah nastavení. Vysoký posez přispívá výhledu a funkčnosti.“ 

zdroj: smh.drive.com.au 

téma: Test: ŠKODA Fabia Monte Carlo 1,2 TSI 

datum: 16. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ prostor uvnitř 
+ pružný a hospodárný motor 

zápory: - nudný interiér 

http://smh.drive.com.au/new-car-reviews/reviewed-skoda-fabia-monte-carlo-20111215-1ove7.html


Spojené arabské emiráty 

„Na dlouhém přímém úseku dálnice E11 dokáže Fabia RS udělat sekanou ze všeho ostatního. 
Zdá se, že ostatní řidiči vůbec nechápou, co je tohle malé červené auto ve skutečnosti zač. 
Nicméně, i když ho nepoznají, nemůže nikdo popřít jeho výjimečné tempo.“ 
„Sedmistupňová převodovka DSG je skvělá, zvláště když řadíte pádly pod volantem.“ 
„Tahle malá raketa má kombinovanou spotřebu jen 6,2 l/100 km, na plný plyn dosáhne 
225 km/h a z nuly na stovku se dostane těsně přes 7 sekund. A dokáže vás pobavit 
i v zatáčkách. Elektroničtí pomocníci vám opravdu jen pomáhají: dokáží rozdělit výkon na 
kola tak, že vám to vyvolá úsměv na tváři. Dovolí vám vrhnout se do zatáčky, šlápnout na 
plyn a udržet se ve stopě jen s minimem nenáviděné nedotáčivosti.“ 
„Celkově vzato jde o brilantní malé auto. Je nacpané technologií, je zábava ho řídit, 
má levný provoz a kvalita zpracování odpovídá standardům VW. Pokud hledáte levný, 
spolehlivý a zábavný dopravní prostředek, nic v této cenové hladině se mu nevyrovná.“ 

zdroj: The National 

téma: Test: ŠKODA Fabia RS 

datum: 31. 12. 2011 

hodnocení:  

klady:  
+ převodovka DSG 
+ bezkonkurenční poměr ceny a hodnoty 

zápory: - tvrdší materiály v interiéru 

http://www.thenational.ae/lifestyle/motoring/road-test-the-anonymous-hot-hatch-tearing-up-uae-motorways


Perlička na závěr 

„Přední sedadla mají dobré čalounění a oporu stehen, což je dělá pohodlnými na dlouhých 
cestách. Volant je podélně i výškově nastavitelný a můžete také zvednout nebo spustit 
sedačku řidiče, takže nalezení ideální pozice za volantem je snadné.“ 
„Díky prodlouženému rozvoru a větší šířce je příjemným místem k životu i zadní sedadlo 
Rapidu. Je tu spousta prostoru pro nohy, je široké a nabízí vzdušnou atmosféru. Vystoupíte 
zcela svěží i po dlouhé cestě, což platí i tehdy, pokud jste vysocí.“ 
„Odezvy na plyn jsou relativně ostré, motor se ochotněji vytáčí ze středních otáček a má ve 
středním pásmu dobrý zátah.“ 
„Koncern Volkswagen vždycky vyráběl jedny z nejlepších manuálních převodovek a tato není 
žádnou výjimkou. Má lehký chod a krátké dráhy, což z ní dělá jednu z nejhladších převodovek 
na trhu.“ 
„Prostorný, rychlý, úsporný, dobře zpracovaný a za rozumnou cenu prodávaný Rapid nabízí 
mnoho lákadel. Určitě jich (na indických silnicích) uvidíme hodně.“ 

zdroj: Autocar India 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,6 

datum: 5. 12. 2011 

hodnocení:  9/10 

klady:  
+ řízení a ovladatelnost 
+ dobře sladěný motor s převodovkou 

zápory: - hůře vybavený než někteří konkurenti 

http://www.autocarindia.com/Review/282266,skoda-rapid-review-test-drive.aspx


Ocenění vozů ŠKODA v roce 2011 
datum zdroj země název ocenění model ŠKODA poznámka 
11.3. autoevolution.com GB CarBuyer awards Yeti   
11.3. autoevolution.com GB CarBuyer awards Superb Combi   
22.3. Carpages GB New Cars Awards 2011 Octavia 1,2 TSI   
22.3. Carpages GB New Cars Awards 2011 Superb   
22.3. Carpages GB New Cars Awards 2011 Yeti   

13.4. 
Auto Express/Car keys 

online/Carpages GB Driver Power Survey - Best Manufacturer 1. ŠKODA 23 000 hlasujících čtenářů 

13.4. 
Auto Express/Car keys 

online/Carpages GB Driver Power Survey  1. Superb, 2. Yeti, 3. Jaguar XF, 4. Octavia 23 000 hlasujících čtenářů 

13.5. autoevolution.com GB Best Estate Car 2011 (Fleet World Honours) Superb Combi   
24.5. motoring.co.uk GB Car of the Year Yeti Total offroad magazines 4x4 

24.5. motoring.co.uk GB Most searched for crossover Yeti Total offroad magazines 4x4 
25.5. motor-traffic.de D Taxi des Jahres 2011 Superb Combi 
6.7. presseportal.de D Firmenauto des Jahres 2011 Octavia Combi, Superb Combi   
23.7. Which? GB Most Satisfying Car To Own ŠKODA   
3.8. Carpages GB Auto Express New Car Awards 2011 Yeti, Superb, Superb Combi   
6.8. autoevolution.com GB Green Car Awards 2011 Octavia GreenLine   

29.8. 
Deutsche Handwerks 

Zeitung D Import Chef-Kombi 2011 Superb Combi   
14.9. Autostrassenverkehr D Familienauto des Jahres 2011 (7 kategorií) Roomster, Octavia Combi, Superb Combi 12 648 hlasujících čtenářů 

5.10. 
The Caravan Club 

Magazine GB 
Towcar of the Year 2012 
(25 000 - 32 000 liber) Superb Combi    

11.11. 
TOP Odpovědná firma 

2011 CZ Společensky prospěšný projekt roku 2011 ŠKODA AUTO 
vyznamenání za příkladnou politiku 

zaměstnanosti postižených 

15.11. autoevolution.com GB 
International Green Apple Environment 

Award Yeti 2,0 TDI cena motoristických novinářů 

23.11. Auto Zeitung D Auto Trophy 2011 Roomster a Yeti přes 96 700 hlasujících čtenářů 

24.11. smh.drive.com.au AUS Drive Car of the Year 2011 Yeti 2,0 TDI nejlepší SUV do 40 000 dolarů 

25.11. Českých 100 nejlepších CZ Nejlepší podnik ČR ŠKODA AUTO přes 20 000 respondentů 

29.11. Focus Online D Restwertriese 2015 Roomster 1,2 HTP/51 kW 
minivan s nejvyšší zůstatkovou 

hodnotou 
14.12. Top Gear India IND Rodinné auto roku Rapid 



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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