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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Bild Yeti 2.0 TDI 4x4 DSG Test 

auto-news.de Roomster 1.2 TSI Srovnávací test s Kiou Venga 1.6 a Toyotou Verso-S 1.33 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

auto.cz Octavia Scout 2.0 TDI Srovnávací test s Jeepem Compass 2.2 CRD a Subaru Forester 2.0 D 

Svět motorů Fabia 1.2 12V HTP Srovnávací test s Kiou Picanto 1.0 

Grand Auto Superb GreenLine Test 

Technický týdeník Fabia Scout 1.2 TSI Představení vozu 

autoweb.cz Superb 1.9 TDI Test ojetého vozu 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

motorline.cc Octavia Scout 1.8 TSI Test s Raimundem Baumschlagerem 

auto.at Fabia Scout 1.6 TDI Test 

motorline.cc Superb Combi 3.6 FSI 4x4 Test s Raimundem Baumschlagerem 

http://www.bild.de/auto/auto-news/skoda-yeti/skoda-yeti-2-0-20227012.bild.html�
http://www.auto-news.de/auto/tests/anzeige.jsp?id=30135�
http://www.auto.cz/test-jeep-compass-vs-subaru-forester-vs-skoda-octavia-scout-jednou-nohou-v-terenu-61306�
http://www.autoweb.cz/skoda-superb-od-2008/�
http://www.motorline.cc/diverses/index.php/Skoda-Allrad-Special---Skoda-Octavia-Scout---Ein-Typ-f%C3%BCr-alle-F%C3%A4lle/article=165677�
http://www.auto.at/contator/auto/news.asp?nnr=52878�
http://www.motorline.cc/diverses/index.php/Skoda-Allrad-Special---Skoda-Super-Combi-36-V6-FSI-4x4----Topsportler-trifft-Topsportler/article=166005�


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

motoring.co.uk Yeti 1.2 TSI Srovnání s Peugeotem 3008 1.6 VTi 

maxrally.com Yeti 1.4 TSI 4x4 Test 

motoring.co.uk Fabia GreenLine II Představení 

EVO Yeti 1.8 TSI 4x4 Závěr dlouhodobého testu 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

nzherald.co.nz Octavia RS 2.0 TSI Test 

nzherald.co.nz Octavia Scout 2.0 TDI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Avtomir Fabia RS Srovnávací test s Renaultem Clio Sport 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

carsguide.com.au Fabia 1.2 TSI Test 

http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-yeti-vs-peugeot-3008_33483�
http://www.maxrally.com/features/entry/the_best_car_in_the_world/�
http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-fabia-greenline-ii-1-2-tdi_34177�
http://www.nzherald.co.nz/motoring/news/article.cfm?c_id=9&objectid=10751303�
http://www.nzherald.co.nz/motoring/news/article.cfm?c_id=9&objectid=10752603�
http://auto.ru.msn.com/testdrive/clio-renault-sport-%d0%b8-skoda-fabia-rs-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-1�
http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/skoda_fabia_77tsi_review�


Česká republika 
zdroj: auto.cz 

téma: 
Srovnávací test: ŠKODA Octavia Scout 
2.0 TDI, Jeep Compass 2.2 CRD a Subaru 
Forester 2.0 D 

datum: 1. 9. 2011 

„To Octavia je z jiného těsta. Seriózní, účelný design má navodit pocit 
kvality – a ve srovnání s dvojicí protivníků se mu to opravdu daří.“ 
„Skutečné výhody interiéru jsou jinde: ŠKODA má například 
informačně nejlépe vybavený přístrojový štít, nejpřehledněji 
rozmístěné ovládací prvky nebo nejštědřejší nabídku odkládacích 
prostorů. Co se týká zavazadlového prostoru, je jednoznačným 
vítězem Octavia. To ostatně není žádné překvapení, jejích 605 litrů 
základního objemu hledá těžko konkurenci i napříč segmenty.“ 
„Mimochodem, velkou devizou Octavie je nejlepší odhlučnění 
z testovaných aut.“ 
„Asi nepřekvapí, že ŠKODA je z dané trojice nejúspornější. Do karet jí 
kromě aerodynamiky a hmotnosti hrají i nejdelší převody.“ 
„Když máme z trojice zvolit nejlepšího, vítěz je jednoznačný: 
Octavia Scout. Uveze toho nejvíc, je nejlevnější, má nejnižší 
spotřebu a svým chováním se podobá běžnému osobnímu autu. 
K tomu se přidávají desítky detailů – od nejpropracovanějšího 
palubního počítače přes bohaté možnosti příplatkové výbavy až po 
skutečnost, že jako jediné auto v testu má elektrické stahování 
s oboustranným dojezdem u všech bočních oken.“ 

http://www.auto.cz/test-jeep-compass-vs-subaru-forester-vs-skoda-octavia-scout-jednou-nohou-v-terenu-61306�


Česká republika 
zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia 
1.2 12V HTP a KIA Picanto 1.0 

datum: 12. 9. 2011 

„Na konkurenci v segmentu miniaut sice 200 litrů stačí, jenže na 
vyspělou pomocnici pohybující se ve vyšších sférách je to pekelně 
málo.“ 
„A nejde jen o velikost kufru, kde je rozdíl propastný. Fabia má větší 
vstupní otvor, nižší nákladovou hranu a víko se otevírá mnohem výš - 
- to v Picantu se málem praštím do hlavy.“ 
„Ve Fabii se cítím jako v normálním autě a tato pozice mi vyhovuje 
víc.“ 
„I když oba tříválce disponují stejným výkonem 51 kW, rozdíl 17 N.m 
v maximu točivého momentu je znatelný. Navíc má ŠKODA 
výkonovou špičku posazenou do nižších otáček, a proto si může 
dovolit o něco delší převody a při 130 km/h točí jen 3 500 otáček.“ 
„Na dálnici si vede lépe Fabia – je větší a v přímém směru stabilnější.“ 
„Fabia prokázala všestranné nadání – je prostorná, pohodlná a ve 
všech směrech perfekcionistická. Podle tabulek bych měl sáhnout 
právě po ní, i když její náskok byl minimální.“ 



Česká republika 
zdroj: Grand Auto 

téma: Test: ŠKODA Superb GreenLine 

datum: 6. 9. 2011 

„Ovšem nejsilnější stránkou tohoto motoru je spotřeba. V hustém 
městském provozu lze bez problémů jezdit do 6 l/100 km, mimo 
město pak za 4,2 l/100 km.“ 
„Lepší aerodynamika je znatelná nejen na nižší spotřebě, ale 
i nejvyšší rychlosti, která stoupla o 3 km/h.“ 
„Automobil velmi příjemně zrychluje do 130 km/h, což při předjíždění 
na okresních silnicích naprosto postačuje.“ 
„Řazení rychlostních stupňů je bezkonkurenčně přesné a snadné.“ 
„Do kapsy strčí konkurenty včetně Fordu Mondeo především 
v prostoru pro nohy a nad hlavami cestujících vzadu.“ 
„Superb také překvapí nadstandardně bohatým výběrem 
příplatkových doplňků a přijatelnými cenami.“ 



Česká republika 
zdroj: Technický týdeník 

téma: Představení: ŠKODA Fabia Scout 
1.2 TSI 

datum: 20. 9. 2011 

„Kompaktní hatchback s délkou rovné 4 metry se chlubí neotřelými 
tvary karoserie…“ 
„V interiéru boduje svojí funkčností, ve své třídě ne zcela 
obvyklou úrovní kvality a jednoduchým ovládáním.“ 
„Značným technickým posunem je použitý motor TSI a převodovka 
DSG, které model Fabia udržují v kontaktu se světovým trendem.“ 
„Motor se výborně vytáčí, je tichý a má dobře potlačené vibrace.“ 
„Řada vnějších atraktivních prvků ukazuje na zvláštní postavení 
verze Scout v modelové řadě Fabia.“ 



Česká republika 
zdroj: autoweb.cz 

téma: Test ojetého vozu: ŠKODA Superb 
1.9 TDI 

datum: 25. 9. 2011 

„Potom je tu výborná nabídka prostoru pro posádku a mnohé 
motoristy si vůz získává i originálním řešením víka zavazadelníku 
TwinDoor…“ 
„Automobil potěší velice prostorným interiérem, pohodlnými sedadly 
a pohlednou palubní deskou z kvalitních materiálů. Vše přesně 
lícuje, nic nevrže ani po ujetí desítek tisíc kilometrů.“ 
„I přes nemalé rozměry je vůz předvídatelný a ani při rychlejší jízdě 
neztrácí jistotu.“ 
„Jako ideální se zdají být jednotky 1.9 TDI a 1.4 TSI – nízká spotřeba 
a současně dostatečný výkon.“ 

http://www.autoweb.cz/skoda-superb-od-2008/�


Německo 

„Povedený, velmi přehledný kokpit. Vyvýšené, pohodlné sezení. 
Téměř perfektní zpracování – to je úroveň VW! K tomu dostatek 
prostoru pro rodinu se třemi posuvnými, sklopnými a vyjímatelnými 
zadními sedačkami.“ 
„Čtyřválec běží tiše a jde skvěle za plynem. Převodovka DSG řadí 
svých 6 stupňů rychle a sametově hladce.“ 
„Pohodlně pruží, ale zvládne i sportovní styl jízdy, aniž by cestující 
museli trpět mořskou nemocí.“ 
„Při našem testu se Yeti díky pohonu všech kol osvědčil také při tahání 
přívěsu (do hmotnosti 2000 kg).“ 

zdroj: Bild 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2.0 TDI 4x4 DSG 

datum: 30. 9. 2011 

http://www.bild.de/auto/auto-news/skoda-yeti/skoda-yeti-2-0-20227012.bild.html�


Německo 

„Kdo má rád zrychlení z nízkých otáček, vyhoví mu turbomotor ve voze 
ŠKODA.“ 
„S náklony v zatáčkách bojuje nejlépe ŠKODA, následuje KIA 
a nakonec poněkud vratká Toyota.“ 
„Celkově působí řízení vozu ŠKODA nejlepším dojmem...“ 
„V praxi je nápadné, že Toyota má i přes svůj nejmenší rozvor největší 
průměr otáčení: 11,4 m. ŠKODA s 10,4 m a KIA s 10,5 m jsou 
obratnější.“ 
„Všechny tři vozy nabídnou vzadu dostatek pohodlí i dospělým. 
ŠKODA ale nabízí nejvíce místa pro nohy.“ 
„U Roomsteru se dají zadní sedadla složit i vyjmout.“ 
„Zásluhou tohoto systému – a také díky největší délce a výšce – nabízí 
Roomster největší zavazadlový prostor.“ 
„Do dalších dvou vozů se toho vejde mnohem méně.“ 
„ŠKODA nabízí nejrozmanitější výbavu a nejvíce příplatkových 
položek, naopak Toyota je v tomto ohledu nejslabší.“ 
Celkové hodnocení: ŠKODA a KIA 4,5/5, Toyota 4/5. 

zdroj: auto-news.de 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Roomster 1.2 TSI, 
KIA Venga 1.6 a Toyota Verso-S 1.33 

datum: 27. 9. 2011 

http://www.auto-news.de/auto/tests/anzeige.jsp?id=30135�


„O dva centimetry zvýšená světlost sice z kombi terénní vůz 
neudělá, ale mimo zpevněné cesty může být docela užitečná.“ 
„Scout vypadá jednoduše cool a design hraje při koupi auta 
přirozeně velkou roli.“ 
„Za 8,4 s na 100 km/h – to už je palba. Motor je přitom příjemně 
tichý a ve městě stěží slyšitelný.“ 
„Tam, kde by jiná vozidla uvízla, tam odvádí Scout stále 
ještě suverénní práci.“ 
„U tohoto auta prostě všechno sedí: ležérní vzhled, bohatá 
výbava, silný motor a stále ještě kompaktní rozměry.“ 

zdroj: motorline.cc 

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 1.8 TSI 

datum: 12. 9. 2011 

Rakousko 

http://www.motorline.cc/diverses/index.php/Skoda-Allrad-Special---Skoda-Octavia-Scout---Ein-Typ-f%C3%BCr-alle-F%C3%A4lle/article=165677�


„Fabia překvapí svěžím stylem a dynamickým vzhledem.“ 
„Různorodými barvami a možnostmi uspořádání je atraktivní 
především pro mladou cílovou skupinu.“ 
„Úzké a klikaté uličky ani stísněná parkovací místa nepředstavují 
díky průměru otáčení 10 metrů absolutně žádný problém.“ 
„Zvláštností modelu Scout je i to, že dělá Fabii zajímavou také 
pro dobrodruhy.“ 
„Vnitřní prostor je dobře uspořádaný. Žádné hříčky, žádné 
kudrlinky. Proto se v kokpitu vše rychle najde.“ 
„ŠKODA Fabia Scout je ideální auto do města i na venkov. 
Pro všechny, kteří se obejdou bez pozornosti okolí, to bude 
spolehlivý průvodce.“ 

zdroj: auto.at 

téma: Test: ŠKODA Fabia Scout 1.6 TDI 

datum: 22. 9. 2011 

Rakousko 

http://www.auto.at/contator/auto/news.asp?nnr=52878�


„Vrcholná výbava je skutečnou pastvou pro oči. Dřevo a jemná 
kůže, kam se člověk podívá – to je úroveň nejvyšší třídy.“ 
„Výkonové rezervy, pokud se rozumně využijí, přispívají k 
bezpečnosti - například při předjíždění. S 260 koňmi máte 
předjížděcí manévr prostě rychleji za sebou.“ 
„Kdo na to šlápne, absolvuje zrychlení z 0 na 100 km/h jen za 
6,6 s. To je hodnota na úrovni sportovních aut.“ 
„Je pro mě důležité mít dostatek místa pro mé tašky nebo horské 
kolo, které v Superbu Combi nemusím rozebírat.“ 
„Že systém 4x4 sbírá kladné body v zimě, to ví každý. Nicméně 
pohon všech kol umí mnohem víc. Stará se o jistější držení stopy 
a pomáhá řidiči nejen na mokru a kluzkém povrchu, nýbrž i na 
suché silnici.“ 
„Náklady na pořízení i provoz jsou menší, než si mnoho lidí 
myslí. A ve spojení s báječnou dvouspojkovou převodovkou 
DSG nepřichází zkrátka ani pohodlí.“ 

zdroj: motorline.cc 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 
3.6 FSI 4x4 

datum: 26. 9. 2011 

Rakousko 

http://www.motorline.cc/diverses/index.php/Skoda-Allrad-Special---Skoda-Super-Combi-36-V6-FSI-4x4----Topsportler-trifft-Topsportler/article=166005�


„Čtrnáctistovka s dvojitým přeplňováním dává 180 koní, ale jsou 
to úplně jiné koně ve srovnání s Renaultem. Přeplňování se 
stará o mohutný zátah v širokém rozmezí otáček.“ 
„Při umírněném způsobu jízdy řadí DSG nahoru rychle a bez 
rázů. Nicméně převodovku lze přepnout do manuálního režimu a 
tak zcela změnit charakter vozu.“ 
„Clio ukazuje svoji sílu pouze ve vysokých otáčkách, zatímco 
ŠKODA je schopna zrychlit kdykoliv.“ 
„Renault byl vyroben pro závodění a víkendy, Fabia pro každý 
den. Cliu sluší role druhého vozu, ŠKODA může být 
i jediným.“ 
„Dynamika není ovlivněna nákladem a spotřeba se bez ohledu 
na styl jízdy pohybuje kolem 9,5 l na 100 km. Mimochodem, 
ŠKODA udává nižší spotřebu než Renault, nejméně o 1,4 l v 
závislosti na stylu jízdy.“ 
„Fabia je jiná. Především je to praktický automobil - v zásadě 
vhodný pro běžné ježdění. K tomu je navíc velmi rychlý a tuhý.“ 
„Fabia láká univerzálností. Jejím posláním je civilní 
sportování. Je to rychlejší hatchback, který nemá žádné 
zápory, pouze klady.“ 

zdroj: Avtomir 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia RS 
a Renault Clio Sport 

datum: 16. 9. 2011 

Rusko 

http://auto.ru.msn.com/testdrive/clio-renault-sport-%d0%b8-skoda-fabia-rs-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-1�


„Tento pozoruhodný crossover dosáhne 62 mil za hodinu během 
11,8 s, zatímco 3008 potřebuje 12,3 s. Zajímavé – ŠKODA je 
rychlejší, přestože má jen 105 koní, zatímco Peugeot 121 koní.“ 
„ŠKODA má také nižší emise, takže je přívětivější vůči životnímu 
prostředí.“ 
„Oba se vyznačují sebejistou ovladatelností a působivou 
bezpečností.“ 
„Pokud je pro vás nejdůležitější poměr ceny a hodnoty 
a nízké provozní náklady, může se Yeti stát vaším nejlepším 
přítelem.“ 

zdroj: motoring.co.uk 

téma: Srovnání: ŠKODA Yeti 1.2 TSI 
a Peugeot 3008 1.6 VTi 

datum: 1. 9. 2011 

Velká Británie 

http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-yeti-vs-peugeot-3008_33483�


„Jeremy Clarkson ho jednou označil za nejlepší vůz na světě, 
takže má co dokazovat.“ 
„ŠKODA je značkou okamžiku – přinejmenším v soutěžích. 
A Yeti, první pokus české automobilky na poli SUV, perfektně 
ztělesňuje poselství, které se Juho Hänninen či Andreas 
Mikkelsen snaří předávat na rychlostních zkouškách po celém 
světě: schopnost projet kdekoliv doplněnou o sportovní 
talent a neochvějnou spolehlivost.“ 
„ŠKODA tentokrát přišla s něčím skutečně inovativním: 
skrznaskrz evropskou obdobou bláznivých japonských SUV, 
jako je například Nissan Juke.“ 
„V kabině je spousta místa, čemuž napomáhá i pozice za 
volantem - vyvýšená, ale stále blízká běžnému osobnímu autu, 
se skvělým výhledem na silnici před vámi.“ 
„Díky spoustě odkládacích prostor vás už nebudou obtěžovat 
toulající se mobilní telefony, nabíječky, drobné a ostatní 
haraburdí, které si vždycky najde cestu za sedačky a na jiná 
nepřístupná místa. V kabině Yetiho má všechno svoje místo.“ 
„Už jen hraní si se schránkou mezi sedadly vám poskytne 
zábavu na celé hodiny.“ 
„Je to účelný, nikoliv přeplácaný vůz.“ 
„Yeti je praktický, zábavný a tak trochu drzý.“ 

zdroj: maxrally.com 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1.4 TSI 4x4 

datum: 8. 9. 2011 

Velká Británie 

http://www.maxrally.com/features/entry/the_best_car_in_the_world/�


„Je to úžasné, ale je to pravda – ŠKODA Fabia GreenLine II 1.2 
TDI dosáhne 3,0 l/100 km v mimoměstském režimu.“ 
„Mohl by to být perfektní vůz pro ekology, neboť je skoro 
ekologičtější než pěší chůze.“ 
„ŠKODA Fabia GreenLine II 1.2 TDI je výjimečně úsporná díky 
řadě technických vylepšení. Mezi ně patří pneumatiky s nízkým 
valivým odporem, maličká 15palcová kola a nízká světlost.“ 
„Tento ekologický mistr má dokonce velký zadní spoiler. Jeho 
účelem je ale minimalizovat aerodynamický odpor – nikoliv 
zvyšovat přítlak jako u sportovních vozů.“ 
„To všechno umožnilo Gerhardu Plattnerovi, specialistovi na 
úspornou jízdu, dosáhnout průměrné spotřeby 2,21 l/100km 
a předvést tak, jak úsporné dokáže toto prostorné pětidveřové 
supermini být. Mezi další silné stránky vozu patří vyvážené jízdní 
vlastnosti, skálopevná konstrukce a příjemná výbava.“ 

zdroj: motoring.co.uk 

téma: Představení: ŠKODA Fabia 
GreenLine II 

datum: 20. 9. 2011 

Velká Británie 

http://www.motoring.co.uk/car-news/skoda-fabia-greenline-ii-1-2-tdi_34177�


„… Yeti nikdy nebyl zamýšlen jako svalnatá čtyřkolka. Pokud ho 
přijmete takový, jaký je, klady se začínají odhalovat.“ 
„Díky své lehkosti je agilnější než většina SUV. To jsme dokázali 
na našem okruhu Bedford West, kde jsme s pomocí sady 
polohladkých pneumatik Dunlop Direzza zajeli působivý čas 
1:33,7 min a porazili dva Renaulty Clio Sport.“ 
„Terénní schopnosti Yetiho byly brilantní. Projel jsem skotskou 
vrchovinu po zapomenutých hliněných cestách a Yeti ani jednou 
nezaprotestoval.“ 
„Vím, že čekáte na negativa, ale já mám problém nějaká najít.“ 
„Účelem dlouhodobého testu je zjistit, jak se s vozem žije. 
A v tomto ohledu Yeti ukázal, že soužití s ním je čistá radost. Byl 
slušně rychlý, mimořádně praktický, pohodlný a především je 
zábava s ním jezdit.“ 
„Je to bezpochyby nejvšestrannější auto, které jsme kdy 
měli na dlouhodobý test. Když jsem ho musel vrátit, byl 
jsem zdrcený. Skoro jsem škemral, aby mi ho ještě nějakou 
dobu nechali.“ 

zdroj: EVO 

téma: Závěr dlouhodobého testu: ŠKODA 
Yeti 1.8 TSI 4x4 

datum: 26. 9. 2011 

Velká Británie 



„Postavena na 18palcových originálních litých kolech a se 
standardními LED světly pro denní svícení vypadá opravdu 
cool...“ 
„Vnitřek je úhledný a dobře vybavený. Je tu spousta věcí, které si 
zamilujete.“ 
„Jízdní vlastnosti RS jsou působivé. Je sice někde na půl cesty 
mezi rodinným vozem a rychlým strojem, ale pokud přepnete 
šestistupňový automat do manuálního režimu a řadíte páčkami 
u volantu, stane se z řízení zábava, která vás pohltí.“ 
„Přeplňovanému dvoulitru rozhodně nechybí zátah. Ani při 
rozjezdech z místa není pomalý, ale ve středním pásmu hraje 
nad svoji ligu.“ 
„Na otevřených silnicích, které tvoří většinu našeho 
mimoměstského cestování, byla téměř bezchybná. Netrpěla 
nedotáčivostí, která tolik let sužovala auta s předním náhonem.“ 
„Je tichá, kultivovaná a vybavená užitečnými pomocníky do 
města, jako jsou parkovací senzory, které fungují i v podzemních 
garážích – na rozdíl od těch, které pípají jako paranoidní android, 
i když jste ještě dobrý metr a čtvrt od zdi. Není nenasytná ani 
při ostré jízdě. V kombinaci hustého aucklandského provozu 
a toulání po venkovských silnicích vykázala průměr 10 l/100 km.“ 

zdroj: nzherald.co.nz 

téma: Test: ŠKODA Octavia RS 2.0 TSI 

datum: 15. 9. 2011 

Nový Zéland 

http://www.nzherald.co.nz/motoring/news/article.cfm?c_id=9&objectid=10751303�


„Berte vůz ŠKODA Octavia Scout jako trochu menší Subaru 
Outback a nebudete daleko od pravdy.“ 
„Jako by ani nezáleželo na tom, kolik jsme toho naložili do 
580litrového zavazadelníku, jak ostře jsme jezdili nebo po jakém 
povrchu jsme se pohybovali – Scout si se vším poradil s až 
matoucí lehkostí…“ 
„V roce 2008 Scout vyhrál třídu kompaktních crossoverů 
v hodnocení AA Motoring Excellence Awards díky své 
praktičnosti a bohaté výbavě. Soudě podle našeho testu, jeho 
následovník z těchto kvalit nic neztratil.“ 
„Hospodárný motor je při jízdě dostatečně výkonný 
a kultivovaný. Líbí se nám i jistota pohonu všech kol spojená 
s příjemným chováním na silnici, jakož i praktická kabina.“ 

zdroj: nzherald.co.nz 

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 2.0 TDI 

datum: 18. 9. 2011 

Nový Zéland 

http://www.nzherald.co.nz/motoring/news/article.cfm?c_id=9&objectid=10751303�


„Tenhle malý český pětidveřový hatchback nabízí něco, co 
mnozí soupeři nemají - charakter.“ 
„… Fabia je výrazná a přitom praktická, s upřímným výrazem ve 
tváři a vynikající spotřebou 5,5 l/100 km.“ 
„Konstruktéři zapracovali i na dynamických vlastnostech. Po 
všech stránkách vynikající kvalita jízdy a ovladatelnost z ní dělají 
ideální vůz pro naše mizerné silnice.“ 
„Interiér je prostorný a dobře uspořádaný, s přístrojovou deskou 
a dalšími povrchy vyrobenými z měkčených plastů.“ 
„Fabia na nás udělala dojem precizní a pohodlnou jízdou, 
hladkým řazením a pocitem kvality – zvláště ve srovnání 
s některými jejími soupeři.“ 
„Tato ŠKODA je ztělesněním českého konstrukčního důvtipu, 
schopnosti vměstnat do kompaktní karoserie výjimečný prostor.“ 
„Zavazadlový prostor 315 litrů je v této třídě výjimečný, stejně 
jako prostor nad hlavou, větší než u většiny vozů o třídu větších.“ 
„V sérii ostrých zatáček do prudkého kopce se na širokých 
pneumatikách téměř nenaklání a nemá tendenci opustit zatáčku 
po předku, když vytáčíme motor k omezovači v 6100 ot/min 
a užíváme si zpětné vazby precizního řízení.“ 
„S neutrálním chováním v zatáčkách a schopným podvozkem je 
to řidičsky zábavné auto.“ 

zdroj: carsguide.com.au 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1.2 TSI 

datum: 21. 9. 2011 a 26. 9. 2011 

Austrálie 

http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/skoda_fabia_77tsi_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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