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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Nw-news.de Octavia Scout 1,8 TSI Test

Frankfurter Neue Presse Yeti 2,0 TDI 4x4 Test

Hannoverische Allgemeine Roomster Test ojetého vozu

Thueringer-allgemeine.de Fabia RS Test

Firmenauto Fabia 1,2 TSI Srovnání: Citroen C3, ŠKODA Fabia, Suzuki Swift

AutoBild Fabia, Octavia, Superb, Yeti, Roomster Jak si vedly dovážené bestsellery v testech AutoBildu

Motorline.cc Yeti 2,0 TDI DSG 4x4 Test

Frankfurter Neue Presse Octavia Combi GreenLine Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Svět motorů Superb 1,4 TSI Srovnání: ŠKODA Superb 1,4 TSI a Fiat 500 0,9 TwinAir

Autocar Yeti 1,2 TSI Závěr dlouhodobého testu

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Blick.ch Yeti 1,2 TSI Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Autonet.at Superb Combi 2,0 TDI 4x4 Test
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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Motoring.co.uk Octavia Combi RS a ŠKODA Octavia RS 
Combi Test

Motoring.co.uk Yeti 1,2 TSI Test

Edp24.co.uk Yeti GreenLine Test

AutoExpress.co.uk Octavia Combi 1,2 TSI Srovnávací test: ŠKODA Octavia Combi 1,2 TSI vs. Ford Focus Kombi 1.6

Campaignseries.co.uk Yeti 1,6 TDI Test

AutoExpress.co.uk Yeti 2,0 TDI Test

AutoExpress.co.uk Fabia Monte Carlo 1,6 TDI Test

Motoring.co.uk Superb Combi 3,6 FSI Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Business Today Obecné Test BMW X1, na závěr doporučení koupit vůz značky ŠKODA

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Rotoruadailypost.co.nz Fabia 1,2 TSI DSG Test

Nzherald.co.nz Superb Combi 2,0 TDI 4x4 Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI 4x4 vs. Volvo V60 D5 AWD

http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-octavia-vrs-estate_31153�
http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-yeti-1-2-tsi-e_31273�
http://www.edp24.co.uk/lifestyle/motoring/skoda_s_mean_green_yeti_1_953421�
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/grouptests/269911/ford_focus_estate_vs_skoda_octavia.html�
http://www.campaignseries.co.uk/cars/car_news/9133645.Skoda_s_Yeti_prepares_to_monster_the_opposition/�
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/newreviews/270010/skoda_yeti.html�
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/269890/skoda_fabia_monte_carlo.html�
http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-superb-estate-elegance_31217�
http://www.rotoruadailypost.co.nz/life-style/news/raod-test-skoda-fabia/3958740/�
http://www.nzherald.co.nz/motoring/news/article.cfm?c_id=9&objectid=10741674�


Česká republika
zdroj: Svět motorů

téma: Srovnání malých turbomotorů: ŠKODA 
Superb 1,4 TSI a Fiat 500 0.9 TwinAir

datum: 3. 7. 2011

„Přeplňovaná čtrnáctistovka pod kapotou Superbu je perfektní 
náhradou za osmiventilové dvoulitry, které byly dlouhá léta ve střední 
třídě převažující.“
„Všimněte si však točivého momentu. Hodnotě 200 Nm, kterou 
motor 1,4 TSI nabízí, se atmosférické dvoulitry dokážou přiblížit, 
nabídnou jej však vždy kolem dvou tisíc otáček. Tedy až pokud 
vytočíte trojku třeba na 100 km/h. Přeplňovaná čtrnáctistovka jej 
má k dispozici již v patnácti stech otáček, tedy třeba už
v 70 km/h na šestku. Sešlápnutí plynu bez podřazení znamená
u Superbu výraznější odezvu než u atmosférických konkurentů.“
„Již od 1200 ot/min čtyřválec bez protestů zabere. Důležité je brzdit 
motorem. Čtrnáctistovka vůz moc nezpomaluje, takže bez plynu
s nulovou okamžitou spotřebou dojedete daleko.“
„ŠKODA Superb s dobrou aerodynamikou a vysokou setrvačností 
netečně spotřebuje lehce přes 7 litrů – o dosažení takového průměru 
se nemusíte ani moc snažit.“
„Motor 1,4 TSI má vodní mezichladič stlačeného vzduchu. Jeho 
účinnost nezávisí na teplotě vzduchu ani rychlosti jízdy, takže se 
agregát ve vedrech nedusí při odjezdu z křižovatky.“



Česká republika
zdroj: Autocar

téma: Dlouhodobý test: Škoda Yeti 1,2 TSI

datum: 25. 7. 2011

„Přesto udělal skvělý první dojem, dokonce lepší než C3 Picasso….“
„Byl pohodlnější, nabídl poddajnější podvozek a sedačky, které 
vyvýšený posaz doplnily o výbornou oporu.“
„Víkend na zahradě? Půjč si Yetiho. Stěhování? Ber Škodovku. 
Cesta v pěti na oběd? Jasně že ano.“
„Překvapila nás také odolnost kabiny. Báli jsme se toho, jak se budou 
na některých lesklých plastech projevovat odřeniny a škrábance, ale 
nic z toho se nakonec neukázalo jako problém.“
„Můj předchozí vůz Citroen C3 Picasso byl ideálním autem pro 
fotografa, ale ŠKODA ho zcela překonala.“



Německo

„Pro pohyb v terénu je Octavia Scout dobře připravena díky o 68 mm 
větší světlé výšce.“ 
„Pěkná, silná a úsporná. Vyzrálá tvarem i technikou, udržuje si dobrou 
pozici v silně konkurenčním segmentu střední třídy.“
„Mazané řešení detailů: úložný prostor pro drobnosti pod 
podlahou zavazadelníku.“
„Motor táhne z nízkých otáček do vysokých bez turboefektu. Pracuje 
příjemně tiše, nepůsobí namáhavě a může se s ním uvolněně 
cestovat. Přitom spotřeba zůstává s 8,4 litru ještě v přijatelném rámci.“
„Moderní náhon na všechna kola přinesl excelentní trakci
a neutrální chování v zatáčkách, což jsou v každodenním provozu 
nedocenitelné vlastnosti.“

zdroj: Nw-news.de

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 1,8 TSI

datum: 2. 7. 2011

http://www.nw-news.de/info/nw_mobil/4673956_Skoda_Octavia_Scout_Vielseitig_talentiert.html�


Německo

„ŠKODA Yeti vystihuje ducha doby.“
„Jsou auta, do kterých nastoupíte a hned se cítíte jako doma. Tak je to 
ve voze ŠKODA Yeti.“
„A Yeti je bez pochybností highlightem v modelové paletě.“
„K tomu se přiřazuje ideální využití prostoru díky posouvatelným a 
vyjímatelným zadním sedadlům, jejichž poloha nabízí podle potřeby 
buď více volnosti pro nohy zadních pasažerů nebo větší zavazadelník 
mezi 405 a 510 litry.“
„Že ŠKODA Yeti nabízí solidní techniku VW za příznivější cenu, je cítit 
také u pohonu.“
„Takže naším závěrem je: vřele doporučujeme.“

zdroj: Frankfurter Neue Presse

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4

datum: 8. 7. 2011
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Německo

„…ale nápad pojmout vnitřní prostor vpředu jako Driving Room
a vzadu jako Living Room se zvýšeným posazem a variabilní ložnou 
plochou dobře pochodí zvláště u mladých rodin.“
„Praktické jsou také vysoko otevíratelné zadní dveře a nízká 
nákladová hrana. Kdo chce, může vzít na palubu dokonce 3 jízdní 
kola.“
„Šetření provedená pracovníky TÜV Nord ukazují, že vozy 
Roomster mívají jen málo závažných poruch. Na podvozku 
nacházíme obvykle jen menší závady přední nápravy, koroze ani 
vůle v řízení nejsou problém.“
„Kabeláž a hadice byly zatím bez závad a stejně tak výfukové potrubí 
a palivové vedení Roomsteru jsou prakticky bezporuchové.“

zdroj: Hannoverische Allgemeine

téma: Recenze ojetého vozu: ŠKODA Roomster

datum: 9. 7. 2011



Německo

„Také má něco pod kapotou. A protože je malá a lehká, její koně se 
počítají dvakrát.“
„Věřte mi: mnohý řidič BMW, který bude na semaforu pokořen Fabií, 
bude mít zkažený den a nebude moci klidně spát.“
„ŠKODA Fabia RS skrývá svoji rychlost, v tom je její kouzlo.“
„Na tohle auto se můžete dívat jako na automobilového Robina 
Hooda - mstitele všech ostatních Fabií, Nissanů Micra a Opelů
Corsa, který dokazuje, že při předjíždění, na dálničním přivaděči 
nebo na semaforech nemusí být malé auto vždycky pozadu.“
„Elektronicky simulovaná uzávěrka diferenciálu na přední nápravě 
účinně omezuje protáčení kol dokonce i při prudkém rozjezdu.“

zdroj: Thueringer-allgemeine.de

téma: Test: ŠKODA Fabia RS

datum: 18. 7. 2011

http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Skoda-Fabia-RS-Robin-Hood-994864220�


Německo

„ŠKODA dává přednost kvalitě před kvantitou. Boduje čistými tvary, 
kvalitními materiály a bezchybnou ergonomií. Její karoserie má 
nejpřehlednější tvary, což velmi usnadňuje parkování.“
„V pocitu prostornosti Fabia vede stejně tak jako ve funkčnosti. Díky 
největšímu zavazadelníku se dokonce dá použít jako dodávkové 
vozidlo.“
„Nejvyrovnaněji se chová ŠKODA, která díky překvapivě citlivě 
vyladěnému ESP zůstává v mezní situaci nejjistější.“
„Z rychlosti 100 km/h zastaví Fabia v každém případě o 3 m dříve než 
oba zbývající.“
„ŠKODA je přesvědčivá jako celek, což jí dopomáhá k jasnému 
vítězství.“

zdroj: Firmenauto

téma: Srovnání: Citroen C3, ŠKODA Fabia, 
Suzuki Swift

datum: 20. 7. 2011



Německo

„Na přesvědčivém 1. místě vozu ŠKODA Fabia by to nic nezměnilo. Pro malý 
vůz z Česka mluví v podstatě všechno: vynikající technika, kvalitní 
zpracování, bohatá výbava i příznivá cena.“
„S technikou Passatu, přitažlivým designem a skvělým zpracováním získal 
velký Čech (ŠKODA Superb) náskok před svými konkurenty ve střední třídě. 
Nejenže dosáhl nejvyššího bodového průměru ve srovnávacím testu, ale také 
se zdaleka nejlépe prodává.“
„Na body opět vítězí ŠKODA. Yeti nasbíral ve srovnávacích testech nejvíce 
bodů a v prodejích ho překonal jen bestseller Qashqai a cenově agresivní 
Dacia Duster.“
„To, že velikost mnohé zákazníky odrazuje, je vysvětlením úspěchu modelu 
ŠKODA Roomster. Je založena na Fabii, takže jezdí jako normální malé 
auto, ale navíc nabízí nejen mnoho prostoru pro cestující i zavazadla, ale také 
chytré variabilní vychytávky. To, spolu s příznivou cenou a bohatou 
bezpečnostní výbavou, vysvětluje úspěch v prodejích i v testech.“

„Co od auta člověk doopravdy potřebuje? Kdo si poctivě odpoví na tuto 
otázku, skončí často u dvou modelů: ŠKODA Fabia a ŠKODA Octavia. Oba 
patří k tomu nejchytřejšímu, co si můžete na čtyřech kolech koupit. Žádné 
marketingové triky, žádné designové hrátky, jen moderní a přitom ne 
přehnaně komplikovaná technika. A především dobrá kvalita za odpovídající 
cenu. Díky tomu se Fabia a Octavia drží nejen na špici prodejních žebříčků, 
ale i naší bodové tabulky.“

zdroj: AutoBild

téma: Srovnání: Jak dobré jsou dovozové 
bestsellery?

datum: 22. 7. 2011



„Bez obtíží pojme 1760 litrů a nelekne se ani jízdních kol nebo 
kusů nábytku.“
„Z vozu je také vynikající výhled a je snadné odhadnout, kde 
končí karoserie. S délkou 4,2 metru, šířkou 1,8 metru a výškou 
1,7 metru to není žádný obr, což přijde vhod ve městě.“
„Dvouspojkové DSG od koncernu Volkswagen je asi tou 
nejlepší převodovkou současnosti a zajišťuje perfektní 
přenos výkonu na silnici.“
„Se šesti stupni a dvěma spojkami, které umožňují řazení bez 
poklesu výkonu, dokáže snížit spotřebu a zároveň nabídnout 
příjemné jízdní zážitky.“

zdroj: Motorline.cc

téma: Test: ŠKODA Yeti 4x4 TDI DSG

datum: 26. 7. 2011

Německo

http://www.motorline.cc/offroad/index.php/Skoda-Yeti-4x4-TDI-DSG---im-Test---Yetis-Auto/article=164815�


„Až ve 150 km/h začíná zrychlení trochu polevovat. Přitom se 
1,6litrový čtyřválec zalíbí klidným během. Zvláště na dálnici je 
stěží slyšitelný – a přirozeně úsporný.“
„Ani neúsporný styl jízdy český příbuzný Golfu neopětuje  
šestilitrovou spotřebou. Dokonce i udávaná normovaná hodnota 
4,4 litru se nezdá jako mission impossible.“
„Manuální pětistupňová převodovka má správně dlouhé převody, 
takže vám šestka nebude chybět ani na dálnici.“
„Kromě toho je 1,77 m široká a 1,45 m vysoká Octavia Combi jak 
známo užitkový vůz nejlepší jakosti, protože při rozvoru 2,57 m 
přichystá hodně místa a praktičnosti.“
„I s nádrží zmenšenou na 55 litrů se průměrný dojezd pohybuje 
okolo 1000 kilometrů.“
„Octavia GreenLine je úsporný, praktický a také kvalitativně 
dobrý vůz střední třídy, který je navíc ještě nabízen za 
atraktivní cenu.“

zdroj: Frankfurter Neue Presse

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi
GreenLine

datum: 22. 7. 2011

Německo
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„I cesta může být cíl. S vozem ŠKODA Superb TDI Combi 4x4 je 
už i cesta na dovolenou odpočinkem. Tento český 
reprezentativní kombík zná způsoby, jak rozptýlit stres.“
„Když se podíváte na třídu E nebo řadu 5, nebudete mít pocit 
méněcennosti. Naopak, pomyšlení na cenovku 39 620 eur ve 
vás vyvolá pocit triumfu.“
„Najeli jsme celkem 3000 kilometrů a pro řidiče i cestující to bylo 
jako nic.“
„S elegancí pluje po dálnicích, suverénně zvládá klikaté silnice
a díky malému poloměru otáčení si snadno poradí s bludištěm 
uliček ve vesnicích.“
„Naše nehynoucí sympatie si vysloužil i tím, že jsme za tři týdny 
museli jen pětkrát zastavovat u benzínky.“
„Můžeme zcela upřímně říci, že ŠKODA Superb by měla být 
skutečně logickým vyústěním jakéhokoliv výběru auta v této 
třídě.“

zdroj: Autonet.at

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI 4x4

datum: 20. 7. 2011

Rakousko

http://www.autonet.at/de/skoda/intensivtest/111816299/skoda_superb_combi_tdi_4x4_bleib_wie_du_bist�


„Pozice za volantem a komfort sezení, obsluha, kvalita, nabídka 
prostoru – to všechno si zaslouží maximální známku.“
„Pohon všech kol bude těžko někdo postrádat, protože světlá 
výška stačí tak akorát na polní cestu.“
„Podvozek je skvěle vyvážený a téměř nic ho nevyvede z míry.“
„S automatickou převodovkou DSG zmizí i drobný náznak 
prodlevy turbodmychadla a úsporný přeplňovaný motor se 
skutečně rychle vytáčí a nabízí dostatek výkonu.“
„Málokterá auta jsou tak nenucená – a málokterá tak zdařilá.“

zdroj: Blick.ch

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,2 TSI

datum: 6. 7. 2011

Švýcarsko

http://www.blick.ch/auto/tests/auch-ohne-allrad-fabel-haft-175975�


„Je od lidí hloupé, posmívat se značce ŠKODA, zesměšňovat 
image Octavie a smát se, když uvidí označení RS na praktickém 
rodinném autě. Velká chyba. Tento polykač kilometrů se rozjede 
z nuly na stovku za 7,2 sekund a dosáhne 240 km/h. Takové 
výkony udělají z vašeho rozumného hatchbacku pro každý den 
raketu plnou zábavy.“

„Tohle auto jezdí mnohem lépe, než jeho značka dává tušit.“

„ŠKODA Octavia RS Combi 2,0 TSI uštědřila mému kamarádovi 
pohlavek. A po právu. Posmíval se značce ŠKODA, dělal si 
legraci z označení Octavia a slzel smíchy, když viděl označení 
RS na praktickém kombíku. Velká chyba.Tento náklaďák se 
rozjede z nuly na 100 km/h za 7,3 s a dosprintuje až na
237 km/h. Což je přesně rychlost, jakou můj kamarád  zmizel, 
když mu Octavia RS upravila úsměv.“

zdroj: Motoring.co.uk

téma: Test: ŠKODA Octavia RS/ŠKODA 
Octavia RS Combi

datum: 25. 7. 2011/5. 7. 2011

Velká Británie

http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-octavia-vrs-estate_31153�


„Zdá se, že ŠKODA Yeti 1,2 TSI je poslední dobou snad všude. 
Takže se zdá, že na ní musí být něco opravdu skvělého. Začíná 
to třeba tím, že kombinuje praktičnost hatchbacku s designem 
terénního auta, takže dokáže vyčnívat z davu – což je pro mnoho 
majitelů důležité.“
„Není to stroj k pokoření terénu, ale pohodlně pluje po asfaltu
z místa A do místa B. Navíc může přepravovat 5 osob
a 416 litrů zavazadel. Sklopením zadních sedadel do roviny 
se zvětší úložný prostor na vynikajících 1760 litrů. 
Pozoruhodné, uvážíme-li skromnou velikost.“

zdroj: Motoring.co.uk

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,2 TSI

datum: 7. 7. 2011

Velká Británie

http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-yeti-1-2-tsi-e_31273�


„Zelená verze vozu ŠKODA Yeti činí tento crossover ještě 
přitažlivějším.“
„S největším zátahem v nízkých otáčkách, již od 1500 do 2500 
ot./min je motor dostatečně pružný, takže nemusíte neustále 
kvedlat řadicí pákou pětistupňové převodovky. Ve středních 
otáčkách má dostatečnou odezvu pro bezpečné předjíždění a na 
hranici povolené rychlosti se pohybuje pohodlně a tiše. I velkým 
podílem jízd ucpaným městem a rychlou cestou po dálnici jsme 
dosáhli úctyhodných 5,1 l/100km.“
„Yeti je hranatý a krabicovitý, ale podle mě to znamená praktický 
a prostorný. S více než 20 různými pozicemi zadních sedadel se 
mu máloco vyrovná.“
„Interiér je pěkně provedený s trvanlivými materiály, velkými 
přístroji, jednoduchým intuitivním ovládáním a nadbytkem 
odkládacích míst. Snadno lze najít ideální pozici za volantem
a velká prosklená plocha znamená vynikající výhled všemi 
směry.“
„Čím více jsem s Yetim jezdil, tím více jsem si ho oblíbil –
není exotický, ale je to svým způsobem senzační auto.“

zdroj: Edp24.co.uk

téma: Test: ŠKODA Yeti GreenLine

datum: 9. 7. 2011

Velká Británie

http://www.edp24.co.uk/lifestyle/motoring/skoda_s_mean_green_yeti_1_953421�


„Krása tohoto modelu se skrývá uvnitř: 1,2litrový zážehový turbomotor 
je hvězdou této přehlídky.“
„Tento agregát nabízí točivý moment 175 Nm již od 1 550 ot./min, což 
mu dává působivý zátah v nízkých otáčkách. Zrychlení 50-80 km/h na 
trojku zvládne o dvě sekundy rychleji než jeho rival, za pouhých 5,1 s. 
Přitom se motor hladce vytáčí až do 6000 ot./min. Majitelé, kteří často 
vozí těžké náklady, jeho výkony ocení.“
„A velký kufr přitažlivost Octavie ještě posiluje. Má o 129 litrů větší 
objem než Focus a když sklopíte zadní sedadla, náskok se zvýší 
na 159 litrů, s celkovými 1655 litry. Háky na tašky a luxusní čalounění 
jsou příjemným bonusem.“
„A prostor pro cestující je ve voze ŠKODA podobně štědrý. Vzadu je 
více místa na nohy a větší okna dávají interiéru vzdušnější atmosféru. 
I přes stáří tohoto modelu je kabina také příjemnějším místem k životu. 
Sedadla nejsou tak silně čalouněná jako ve Focusu, ale nabízejí dobrou 
oporu a komfort. Navíc je tu široký rozsah nastavení sedadla řidiče
i volantu.“
„Spotřeba v průběhu našeho testu, 7,5 l/100km, byla o 1,8 l/100km 
lepší než u pomalejšího Fordu.“
„Všechno to by stačilo k ospravedlnění vyšší ceny, ale lepší auto je
v tomto případě také levnější. To je špatná zpráva pro atmosférický 
Focus.“

zdroj: AutoExpress.co.uk

téma: Srovnávací test: Ford Focus Kombi 
1,6 a ŠKODA Octavia Combi 1,2 TSI

datum: 12. 7. 2011

Velká Británie

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/grouptests/269911/ford_focus_estate_vs_skoda_octavia.html�


„ŠKODA Yeti je znamenité auto. Dobře vypadající, praktické
a výtečné na řízení. Už dlouho je to můj oblíbený crossover.
A nejsem sám.“
„Yeti GreenLine dokazuje, že crossovery mohou být zároveň 
hospodárné a funkční. Má jedny z nejnižších provozních nákladů 
ve své třídě a emise jen 119 g/km.“
„Snížený podvozek nenarušil komfortní jízdu Yetiho. Prohnal 
jsem ho rozježděným polem a Yeti to projel – pneumatiky
s nízkým odporem mají spoustu přilnavosti.“
„Dokonce i když jsou sedadla na svém místě, hranatá karoserie 
nabízí 416 litrů nákladového prostoru, což je více než u dražšího 
Fordu Kuga.“
„ŠKODA je velmi hrdá na kvalitu zpracování. Spáry karoserie 
jsou nejtěsnější ze všech modelů ŠKODA, s pouhými 3,5 mm.
A prvotřídní je i interiér. Součásti, které vidíte, jsou vyrobeny
z kvalitních, měkkých plastů a všechny přepínače i páčky jsou 
dobře kalibrované, jemné na dotek a dobře zpracované.“
„Jako kombinace hatchbacku, MPV a SUV je Yeti perfektní 
pro rodinný život. Pokud hledáte všestranné, přitažlivé auto, 
které je i výjimečné, potom by měl Yeti být na vrcholu 
Vašeho seznamu.“

zdroj: Campaignseries.co.uk

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,6 TDI

datum: 11. 7. 2011

Velká Británie

http://www.campaignseries.co.uk/cars/car_news/9133645.Skoda_s_Yeti_prepares_to_monster_the_opposition/�


„ŠKODA Yeti má všechno: drsný terénní vzhled, finanční 
dostupnost, působivou dynamiku a prostorný interiér.“
„Yeti byl naším Autem roku 2010 a stále si získává chválu 
pro svůj poměr ceny a hodnoty, stejně jako dospělé jízdní 
vlastnosti.“
„Yeti zapůsobí kombinací jízdních vlastností běžného auta
s terénními schopnostmi.“
„Základní motor 1,2 TSI je na benzínový motor překvapivě 
úsporný, se spotřebou 6,4 l/100km. Nejlepší volbou je ale 
úsporný a silný diesel jako 1,6 TDI, který se spokojí se
4,6 l/100km.“

zdroj: AutoExpress.co.uk

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI

datum: 13. 7. 2011

Velká Británie

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/newreviews/270010/skoda_yeti.html�


„V interiéru vás pevně podrží sportovní sedadla s výraznějším 
tvarováním, která jsou ale velmi pohodlná.“
„Čtyřválcový motor je působivě kultivovaný a má značný rozsah 
točivého momentu, který vám dodá odvahu točit ho k červenému 
poli.“
„Odpružení je také přitvrzené, ale to jízdu Fabie nenarušilo.
S hrboly na silnici si poradí dobře, současně zajišťuje lepší 
ovladatelnost v zatáčkách.“
„Nejlepší část Monte Carla je jeho úspornost. Spotřeba 
dosahuje 4,2 l/100 km a emise 109 g/km – neuvěřitelné u 
vozu, který dělá takovou radost při řízení.“

zdroj: AutoExpress.co.uk

téma: Test: ŠKODA Fabia Monte Carlo

datum: 18. 7. 2011

Velká Británie

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/269890/skoda_fabia_monte_carlo.html�


„ŠKODA Superb Combi Elegance získává uznání za svůj 
obrovský zavazadlový prostor. Snadno pojme 633 litrů zavazadel 
a je možné ho sklopením zadních sedadel rozšířit na 1865 litrů. 
Jeho rozměry dělají ze Superbu jedno z nejprostornějších kombi 
na trhu.“
„Prostorná je i kabina, ve které najdete automatickou klimatizaci, 
kožená sedadla, parkovací senzory, Bluetooth a tempomat. 
Přidejte pohon všech kol a skvělou ovladatelnost,
a už je jasné, proč tato ŠKODA stojí jako Mercedes. Možná, 
že Superb za ty peníze navíc stojí.“

zdroj: Motoring.co.uk

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 3,6 FSI

datum: 6. 7. 2011

Velká Británie

http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-superb-estate-elegance_31217�


„ŠKODA Fabia možná není nejnápadnější volbou mezi 
pětidveřovými supermini, nyní je ale vybavena vyspělým 
pohonným ústrojím, které doplňuje její prostorný interiér a solidní 
výrobní kvalitu.“
„Zvláště šířka maxima momentové křivky dodává pružnost vozu 
s větším motorem.“
„Točivý moment a převodové poměry umožňují Fabii rychlé 
předjíždění a snadné zdolávání kopců.“
„Na hrubých dálničních površích vyluzují Bridgestony mírný hluk 
a řízení skýtá agilitu i malý poloměr otáčení, který se hodí při 
parkování ve městě.“
„Praktický a tradiční design znamená, že Fabia vykazuje 
užitečných 300 litrů zavazadlového prostoru s rovnou podlahou
a 4 závěsnými háčky, ale dokáže také pojmout plnorozměrovou
rezervu.“
„S nenápadným stylem, ale moderní technikou a příjemnými 
jízdními vlastnostmi je ŠKODA Fabia 1,2 TSI praktické
a flexibilní malé auto, které je kvalitně vyrobené, nabízí 
dostatek prostoru a na dálnici je živější než většina 
konkurentů.“

zdroj: Rotoruadailypost.co.nz

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI

datum: 15. 7. 2011

Nový Zéland

http://www.rotoruadailypost.co.nz/life-style/news/raod-test-skoda-fabia/3958740/�


„ŠKODA má na své straně velikost a cenu.“
„Pohonné ústrojí TDI vozu ŠKODA je jemnější, kultivovanější a 
za pomoci dvouspojkové převodovky zaostává v reálném světě 
za Volvem méně, než byste si mysleli.“
„V60 D5 je auto, které si vás získá. Ale potom vezmete
v úvahu lepší kultivovanost, jízdní komfort a prostor 
Superbu. ŠKODA sice není sportovní, ale všestranný talent
a poměr ceny k hodnotě přinášejí Superbu TDI 4x4 
vítězství.“

zdroj: nzherald.co.nz

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb TDI 
4x4 a Volvo V60 D5 AWD

datum: 30. 7. 2011

Nový Zéland

http://www.nzherald.co.nz/motoring/news/article.cfm?c_id=9&objectid=10741674�


V testu vozu BMW X1 by člověk zmínku o značce ŠKODA 
nečekal. Přesto jsme jednu takovou perličku objevili:

„Jsou lepší cesty, jak utratit 28 lakhů, než je pořízení BMW 
X1 – pořiďte si místo něj velký vůz ŠKODA nebo 
Volkswagen, se kterými bude pravděpodobně více zábavy, 
když na to šlápnete.“

zdroj: Businesstoday.intoday.in

téma: Test: BMW X1

datum: 20. 7. 2011

Perlička na závěr:  Indie

http://businesstoday.intoday.in/story/bmw-x1-review/1/16835.html�


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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