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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

AutoTest Fabia 1,2 TSI Srovnávací test s Hondou Jazz 1,4i-VTEC, Kiou Rio 1,4 CVVT, Mazdou 2 
1,5 MZR a Renaultem Clio 1,2 TCe 

OffRoad Yeti 2,0 TDI 4x4 Srovnávací test s Hyundai ix35 2,0 CRDi a Renaultem Koleos 2,0 dCi 

ovb-online.de Octavia Scout 2,0 TDI Test 

AutoTest Octavia Combi 1,6 TDI Srovnávací test s Fordem Focus 1,6 TDCi, Hyundai i30cw 1,6 CRDi, 
Opelem Astra 1,7 CDTi, Peugeotem 308 1,6 HDi a VW Golf 1,6 TDI 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Svět motorů Citigo 1,0 MPI/55 kW Srovnávací test s Kiou Picanto 1,0 CVVT/51 kW 

novinky.cz Superb Combi 2,0 TDI 4x4 Srovnávací test s Mercedesem-Benz C 250 CDI 4Matic 

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

Auto 7 Citigo 1,0 MPI/55 kW Srovnávací test s Renaultem Twingo 1,2 16V 

autorevue.cz Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

Mladá fronta Dnes Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

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

Motožurnál ČRo Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

Auto motor a sport Yeti 1,8 TSI 4x4 Test 

auto.cz Fabia 1,2 TSI Srovnávací test s Nissanem Micra 1,2 DIG-S 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

autonet.at Fabia Combi GreenLine Test 

http://www.ovb-online.de/auto-verkehr/aktuell/auto-fahrberichte/skoda-octavia-scout-coole-pfadfinder-1558342.html
http://www.novinky.cz/auto/testy/254242-test-skoda-superb-2-0-tdi-4x4-vs-mercedes-benz-c-250-cdi-4matic.html
http://www.novinky.cz/auto/testy/255408-test-skody-citigo-1-0-mpi-44-kw-zadne-city-ale-ve-meste-je-jako-doma.html?ref=boxE
http://www.autorevue.cz/test-skoda-yeti-20-tdi-bicolour---na-vrcholu
http://www.autoweb.cz/skoda-citigo-10-mpi-75-k/
http://www.rozhlas.cz/motozurnal/testy/_zprava/test-skoda-citigo-ve-meste-ji-bude-lip--1004932
http://www.auto.cz/test-skoda-fabia-1-2-tsi-vs-nissan-micra-1-2-dig-s-turbo-proti-kompresoru-64628
http://www.autonet.at/de/skoda/intensivtest/111816848/skoda_fabia_greenline_weie_weste


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

motoring.co.uk Fabia Combi GreenLine Test 

dunstabletoday.co.uk Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

carsguide.com.au Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

carsguide.com.au Fabia Monte Carlo 1,2 TSI Test 

caradvice.com.au Yeti 1,2 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

The Warsaw Voice Octavia 1,8 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Autocar India Yeti 2,0 TDI 4x2 Test 

zigwheels.com Yeti 2,0 TDI 4x2 Test 

http://www.motoring.co.uk/car-news/new-skoda-fabia-estate-1-2-tdi-greenline-ii_37707
http://www.dunstabletoday.co.uk/lifestyle/motoring/road_test_alan_candy_drives_the_skoda_yeti_tdi_1_3458551
http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/skoda_yeti_first_drive_review
http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/skoda_fabia_monte_carlo_review
http://www.caradvice.com.au/154861/skoda-yeti-77tsi-review/
http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/24432/article
http://www.autocarindia.com/Review/285633,skoda-yeti-4x2-review-test-drive.aspx
http://www.zigwheels.com/reviews-advice/reviews/skoda-yeti-4-x-2-road-test/11383/1


Česká republika 

 

„Takhle robustní a hodnotnou přístrojovku jsme u miniauta ještě nepotkali.“ 
„Místo na kolena: Citigo 3 cm, Picanto 1 cm… Je to tak, vzadu bychom do Brna jeli radši 
v třídveřovém českém mini. A že je Citigo jenom čtyřmístné a Picanto pětimístné? Tak nám 
řekněte, kam se ti 3 lidé mají vzadu posadit, když je KIA o 10 cm užší.“ 
„Mladoboleslavských 251 litrů ničí všechny minikufry, kam až oko dohlédne.“ 
„Jinak obstojně pružné Picanto by se nejradši do země propadlo, když ŠKODA zrychlila z 80 
na 120 km/h za 24 sekund. Potlesk! KIA se totiž na 120 km/h dobelhala za 31…“ 
„ŠKODA vyhrála i ve spotřebě.“ 
„S chválou nového škodováckého motoru ještě musíme chvilku pokračovat. On je totiž litr 
MPI úžasně tichý!“ 
„KIA velmi dobře řadí, Citigo však to samé zvládne ještě přesněji. V Picantu jsme byli na 
nerovnostech ze všech dosavadních miniaut nejspokojenější, jenže pak jsme přesedli do 
Citigo a žebříček komfortních minihodnot dostal nového pána.“ 
„KIA Picanto byla nejlepším miniautem. Teď ji ale předskočila ŠKODA Citigo.“ 
„Aktuální situace v segmentu A00 je naprosto jednoznačná – Citigo, Picanto a pak 
dlouho, hodně dlouho nic.“ 

zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kW a KIA Picanto 1,0 CVVT/51 kW 

datum: 2. 1. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (známka 1,47), 2. KIA (známka 1,58) 

klady:  
+ komfortní podvozek 
+ pružný motor 

zápory: -  otravné plato v kufru 



Česká republika 

 

„Superb je ve všech parametrech větší než konkurent od Mercedesu…“ 
„Superb céčko deklasuje na zadních sedadlech – zatímco šířka vnitřního prostoru je 
srovnatelná, pro nohy máte ve voze ŠKODA nesrovnatelně více místa a větší je i úhel 
otevření zadních dveří. Stejné je to i s prostorem pro zavazadla, i tady má Superb navrch…“ 
„ŠKODA nabídne více odkládacích ploch a klasickou ruční parkovací brzdu – céčko má podle 
nás méně praktickou zašlapávací nožní brzdu.“ 
„Superb měl překvapivě citlivější brzdy, které se lépe dávkují. Automatická 
převodovka céčka měla 7 stupňů, řadila hladce, avšak pomaleji než dvouspojkové DSG. 
Nedostatkem je, že Mercedes-Benz neumožňuje kombinovat model C 250 CDI 4Matic 
s manuální převodovkou.“ 
„Superb exceluje ve vnitřním prostoru, celkové praktičnosti a poměru cena/výkon.“ 
„…pokud hledáte spíše praktičnost a lepší cenu, potěší Vás více Superb.“ 

zdroj: novinky.cz 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI 4x4 a Mercedes-Benz C 250 CDI 4Matic 

datum: 1. 1. 2012 

hodnocení:  Hlasování 9 215 čtenářů: ŠKODA (61,7 %), Mercedes-Benz (38,3 %) 

klady:  
+ citlivější brzdy 
+ nižší spotřeba 

zápory: -  soupeř je při rychlé jízdě stabilnější, jistější a komfortnější 

http://www.novinky.cz/auto/testy/254242-test-skoda-superb-2-0-tdi-4x4-vs-mercedes-benz-c-250-cdi-4matic.html


Česká republika 

 

„Prostornost pro posádku je u Citiga velmi dobrá. Nastupuje se širokými dveřmi a možnosti 
pro posun sedačky jsou tradičně výtečné…“ 
„Pochvalu zaslouží volant, který má tlustý věnec i optimální velikost.“ 
„Citigo se i při relativně rychlé jízdě chová nezáludně, dobře tlumí nerovnosti a v projížděné 
zatáčce je až nečekaně neutrální.“ 
„Brzdy mají ostrý nástup, ale dávkují se dobře. Také jejich účinnost je přiměřená.“ 
„Ve městě je motor příjemně pružný a hbitý, slušné tempo lze udržovat i na okresce.“ 
„…jde o povedené auto do městských ulic, případně druhé či třetí auto do rodiny.“ 

zdroj: novinky.cz 

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

datum: 9. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ přesná převodovka 
+ velmi dobré jízdní vlastnosti 

zápory: -  nečalouněný zavazadelník 

http://www.novinky.cz/auto/testy/255408-test-skody-citigo-1-0-mpi-44-kw-zadne-city-ale-ve-meste-je-jako-doma.html?ref=boxE


Česká republika 

 

„Chválíme také příplatkovou navigaci s integrovanými funkcemi palubního počítače, která je 
skvělá použitím i graficky.“ 
„ŠKODA jízdně působí jako dospělejší auto. Řízením, řazením, tlumením nerovností, 
odhlučněním i stabilitou na dálnici Twingo překonává.“ 
„Motor je docela živý v reakcích a nad 2 000 ot./min příjemně ožije.“ 
„…ve městě se umí s trochou štěstí na provoz spokojit i s pouhými 4 litry.“ 
„Citigo je jízdně povedenější auto a překvapí schopností se ctí zdolávat i delší trasy.“ 
„ŠKODA má příjemnější motor, řízení i převodovku a celkově v našich očích inovované 
Twingo o chlup poráží.“ 

zdroj: Auto 7 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kW a Renault Twingo 1,2 16V 

datum: 9. 1. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (9/10), 2. Renault (8/10) 

klady:  
+ nízká spotřeba 
+ podvozek 

zápory: - laciné detaily 



Česká republika 

 

„…auto vypadá stále stejně, vzhledově nestárne. Právě tímto neduhem trpí na pohled 
odvážnější exempláře, které se svezou na počáteční vlně zájmu a následně se velmi rychle 
okoukají.“ 
„Když se na Yetiho koukám, řekl bych, že to je co do designu ryzí offroad v kategorii SUV.“ 
„Ještě větší radost mi udělala jiná vychytávka – nezávislé topení… Tahle věc by si zasloužila 
něco jako automobilovou Nobelovu cenu.“ 
„Interiér je solidně odhlučněn, takže se zde i ve spojení s téměř luxusní výbavou cestuje na 
úrovni.“ 
„V zatáčkách se tohle auto cítí hodně jistě a chováním připomíná kombi…“ 
„…větší chyby u modelu Yeti se hledají velmi špatně.“ 
„Dvoulitrová ŠKODA Yeti s paketem Bicolour je povedeným malým SUV, které nemá mnoho 
chyb a navíc dobře vypadá.“ 

zdroj: autorevue.cz 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 5. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ jízdní vlastnosti 
+ nadčasový design 

zápory: - vysoká pořizovací cena 

http://www.autorevue.cz/test-skoda-yeti-20-tdi-bicolour---na-vrcholu


Česká republika 

 

„…to zásadní – jízdní vlastnosti, motor a bezpečnost posádky – je na špičkové úrovni.“ 
„I slabší agregát ze dvou nabízených zvládá na pětku všechny dálniční kopce 
v Česku bez nutnosti podřazení a díky jinému zpřevodování má i nižší spotřebu než 
silnější verze.“ 
„…vyspělý podvozek nehoupe, netluče na každé nerovnosti a v zatáčkách je až neuvěřitelně 
stabilní.“ 
„Vše je naprosto účelné, jednoduché, bytelné a bude to sloužit stejně dobře i za 10 let.“ 
„Dva pasažéři mají uvnitř spoustu místa, koleno řidiče neutiskuje ani středová konzola 
s klimatizací a rádiem…“ 
„…sedadla jsou polstrována příjemně tuhými výplněmi, takže ani při delší jízdě z nich nebolí 
záda.“ 

zdroj: Mladá fronta DNES 

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

datum: 12. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ vysoká míra pasivní bezpečnosti 
+ nízké ceny příplatků 

zápory: - sedadlo řidiče nemá paměť 



Česká republika 

 

„Ihned po nastartování nám motor připravuje příjemné překvapení, protože se neklepe a je 
tichý a kultivovaný.“ 
„S lehkou spojkou a řadicí pákou se pracuje snadno a motor bez cukání snese i neplynulé 
nebo příliš zbrklé pouštění spojky, začátečníkovi tedy odpustí opravdu hodně.“ 
„Stoupání od barrandovského mostu zvládá ŠKODA Citigo v klidu a i v kopci udržuje rychlost 
na pětku.“ 
„Některé vozy z vyšší kategorie nejsou tak dobře odhlučněné a klidné.“ 
„Řízení je velmi příjemné – není přeposilované a poskytuje přirozený odpor.“ 
„Interiér je skutečně kvalitní a mezi auty v segmentu A00 je tohle asi to nejlepší prostředí 
k pobytu.“ 
„Z počínání Citiga jsem velmi příjemně překvapen.“ 
„…chová se velmi dospěle a působí dostatečně robustně a kvalitně.“ 

zdroj: autoweb.cz 

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

datum: 16. 1. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ umí jezdit úsporně 
+ kvalitní interiér 

zápory: - pár laciných a nedomyšlených detailů 

http://www.autoweb.cz/skoda-citigo-10-mpi-75-k/


Česká republika 

 

„Vnitřní prostor je po pohledu zvenku překvapivý, především pokud jde o pohodlí 
a prostornost do šířky.“ 
„S kufrem o objemu 251, respektive 951 litrů po sklopení zadních opěradel, je Citigo jasnou 
jedničkou v segmentu miniaut.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou bez diskuze prvotřídní a nelze před nimi než smeknout.“ 
„Podvozek je prostě výtečný.“ 
„Ovšem umírněný český motorista nebude mít problém jezdit na hranici 6 litrů.“ 
„To trojčata z Kolína nabídnou v základu vůz téměř bez výbavy – tedy tzv. holátko…“ 

zdroj: Motožurnál ČRo 

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

datum: 17. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ jízdní vlastnosti 
+ šířka interiéru 

zápory: - navigace Navigon se nepohodlně ovládá a občas zamrzá 

http://www.rozhlas.cz/motozurnal/testy/_zprava/test-skoda-citigo-ve-meste-ji-bude-lip--1004932


Česká republika 

 

„Nejen nové dvoubarevné kombinace lakování, ale i silná osmnáctistovka s pohonem všech 
kol je kombinací, která řidiče potěší.“ 
„V našem případě se o pohon starala vynikající jednotka 1,8 TSI s velmi plochou křivkou 
točivého momentu, který mohou diesely jen závidět…“ 
„Dalšími velkými přednostmi jsou minimální hlučnost, kultivovaný projev bez 
vibrací a rychlý nástup topení.“ 
„Systém pohonu 4x4 pomocí viskózní spojky funguje na výbornou a na zadní kola posílá 
zvýšenou porci točivého momentu ještě před tím, než postřehnete prokluz předních.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou až nečekaně suverénní a náklony jen o málo větší než u podvozkově 
shodné Octavie.“ 
„Interiér je tradičně kvalitně zpracován a stříbrné dekorace působí hodnotně.“ 

zdroj: Auto motor a sport 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI 4x4 

datum: 16. 1. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ pružný a tichý motor 
+ trakce na sněhu a ledu 

zápory: - malý zavazadelník 



Česká republika 

 

„Fabia je proti Micře o poznání serióznější a působí dospělejším dojmem.“ 
„Navíc sedadla Fabie se svými rozměry i pohodlím po delší cestě řadí jasně výše než ty 
z Nissanu, a to i bez pomoci příplatkových položek.“ 
„V zavazadlovém prostoru vítězí na litry i v praktičnosti Fabia.“ 
„Fabia z výrobní linky sjíždí o poznání lépe odhlučněna a ve vyšších rychlostech se zdá být 
stabilnější a méně náchylná na boční vítr.“ 
„Co se řazení týče, Nissan má ještě co dohánět.“ 
„Dlouho, velmi dlouho jsem přemýšlel, zda díky výbornému motoru nenechat vyhrát Micru. 
Ona by si to zasloužila, nad jejími nedokonalostmi bychom rádi zavřeli obě oči, jenže je jich 
moc. Utlumení, řazení, interiér… Ne, nejde to.“ 
„ŠKODA Fabia se však bazarovou aurou zaklínat nemusí, v přímém srovnání je i tak 
lepším vozem než Nissan Micra.“ 

zdroj: auto.cz 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI a Nissan Micra 1,2 DIG-S 

datum: 30. 1. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA, 2. Nissan 

klady:  
+ utlumení motoru 
+ větší prostor na sedadlech 

zápory: - vyšší spotřeba 

http://www.auto.cz/test-skoda-fabia-1-2-tsi-vs-nissan-micra-1-2-dig-s-turbo-proti-kompresoru-64628


Německo 

„ŠKODA Fabia zavádí do třídy malých vozů techniku vyšších tříd – turbomotory nebo 
dvouspojkové převodovky.“ 
„Pasažéři sedí vysoko a díky velkým dveřím nastupují i dozadu důstojně. K tomu zavazadlový 
prostor na skutečné cestování…“ 
„Uvnitř se snoubí funkčnost s kvalitou na úrovni Volkswagenu Polo. To platí i pro 1,2litrový 
turbomotor. Ten táhne odspodu mnohem silněji, přitom tišeji než atmosférické motory 
z Dálného východu a navzdory přesvědčivým výkonům nespotřebuje více paliva.“ 
„ŠKODA je také v oblasti komfortu nejlepší.“ 
„Klobouk dolů před Fabií, která zvítězila ve 4 ze 7 hodnocených kritérií.“ 
„Nejlepší pohon, suverénní komfort, přesvědčivá jízdní dynamika, k tomu moderní start-stop 
systém.“ 

zdroj: AutoTest 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI, Honda Jazz 1,4i-VTEC, KIA Rio 1,4 CVVT, Mazda 2 
1,5 MZR a Renault Clio 1,2 TCe 

datum: 4. 1. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (505 b.), 2. KIA (480 b.), 3. Honda (473 b.), 4. Mazda (458 b.), 5. Renault (453 b.) 

klady:  
+ komfortní, přitom jistý podvozek 
+ vyspělé technologie 

zápory: - vysoká cena 



Německo 

„Teprve ŠKODA ukazuje, jak je to správně.“ 
„Všechny ovládače se obsluhují intuitivně, také menu dotykové navigace je logicky vystavěno 
a sdružuje ovládání audiosystému, volitelného zařízení Bluetooth a mnoho dalšího. Materiály 
mají po stránce jakosti ve srovnání s konkurencí navrch.“ 
„Na zadních sedadlech sedí i vysocí pasažéři pohodlně, místo nad hlavami je špičkové. 
K tomu se standardně dodává tzv. systém Varioflex.“ 
„S 1 760 litry maximálního objemu pojme o 324 litry více než Hyundai, Koleos ztrácí 
výrazných 380 litrů.“ 
„Nízká provozní hmotnost v kombinaci se silným dieselovým motorem se starají o nejlepší 
zrychlení a nejvyšší maximální rychlost. V městském provozu se kompaktní rozměry a krátké 
převisy projevují velmi pozitivně. Yeti je přímo fenomenálně přehledný…“ 
„A ŠKODA? Je skoro až znepokojivě perfektní: navzdory kompaktním rozměrům využívá 
prostor díky flexibilním řešením ideálně. Přitom je nejen rychlá, ale i pohodlná.“ 

zdroj: OffRoad 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4, Hyundai ix35 2,0 CRDi a Renault Koleos 2,0 dCi 

datum: 9. 1. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA, 2. Hyundai, 3. Renault 

klady:  
+ hodně místa při malých rozměrech 
+ suverénní podvozek 

zápory: - krátká záruka 



Německo 

„Podle firemních údajů činí kombinovaná spotřeba 5,4 l a tato hodnota je v každodenním 
provozu reálná.“ 
„I ten, kdo tlačí na plynový pedál, dojede daleko – více než 8–9 litrů nespotřebuje Scout 
téměř nikdy.“ 
„Oproti běžné Octavii, s níž jezdí autor soukromě, nejde jen o milé optické osvěžení. Scout 
sice není žádný offroad, ale strmá šotolinová stoupání nebo rozbité lesní cesty bezpečně 
zvládne, aniž by se řidič a ostatní cestující museli strachovat, že někde zůstanou viset…“ 
„Cesty na lyže, výlety na pláž – v lehkém terénu se Scout cítí dobře.“ 
„Kromě tlumeného bručení toho není mnoho slyšet. Místo toho Scout potěší tuhým naladěním 
v zatáčkách. Ke kolébavému vysokému terénnímu vozu má naštěstí hodně daleko.“ 
„Uvolněně se pohybuje také po dálnicích a silnicích 1. třídy…“ 

zdroj: ovb-online.de 

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 2,0 TDI 

datum: 11. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ přehledný kokpit 
+ dobře se chová na silnici i v terénu 

zápory: - nezaznamenány 

http://www.ovb-online.de/auto-verkehr/aktuell/auto-fahrberichte/skoda-octavia-scout-coole-pfadfinder-1558342.html


Německo 

„Hyundai jezdí těžkopádněji především ve srovnání s Golfem a Octavií. Dluh má také méně 
citlivé řízení. Celkově působí i30 trochu choulostivě a má vyšší hladinu aerodynamického 
i jízdního hluku.“ 
„Disponuje notnou dávkou prostoru vpředu i vzadu. Je praktická, vkusná a kvalitně 
zpracovaná. Má nejpřehlednější karoserii. Se sklopenými zadními sedadly nabízí po Peugeotu 
druhý největší kufr – 1 655 litrů, s nesklopenými dokonce největší: 605 litrů. A co je u kombi 
důležité, smí se naložit až 621 kg, což je suverénně nejvíce ze všech.“ 
„Se spotřebou jen 5 litrů na 100 km je Octavia společně s koncernovým sourozencem (4,8 l) 
také v tomto ohledu před ostatními.“ 
„Stejně jako Volkswagen ví ŠKODA velmi dobře, na čem u kombi záleží. Navzdory svému 
vyššímu věku je Octavia moderní, praktická, solidní a pro značku ŠKODA typicky prostorná. 
Víceúčelová zbraň se živým a úsporným vznětovým motorem.“ 
„Golf zvítězil před Octavií nejmenším možným rozdílem. Nový Focus nechal své tři 
konkurenty jasně za sebou.“ 

zdroj: AutoTest 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI, Ford Focus Kombi 1,6 TDCi, Hyundai i30cw 
1,6 CRDi, Opel Astra ST 1,7 CDTi, Peugeot 308 SW 1,6 HDi a VW Golf Variant 1,6 TDI 

datum: 30. 1. 2012 

hodnocení: 1. Volkswagen (521 bodů), 2. ŠKODA (520 bodů), 3. Ford (510 bodů), 4. Opel (486 bodů), 
5. Peugeot (485 bodů), 6. Hyundai (476 bodů) 

klady: 
+ nejpřehlednější karoserie 
+ největší užitečné zatížení 

zápory: - topornější v zatáčkách 



Rakousko 

„Pouze pěší chůze nebo jízda na kole je ohleduplnější k životnímu prostředí.“ 
„Materiály jsou velmi dobře zpracované a i na pohled působí příznivě.“ 
„5,5 litru na 100 km ve městě je dobrá hodnota při doslova královské nabídce prostoru.“ 
„Chvála náleží Fabii Combi za její nadmíru praktické zaměření.“ 
„Na prvním místě by měl být uveden 505litrový zavazadelník, který je největší ve třídě.“ 
„…zcela moderní automobil, jehož vlastník se řadí mezi velmi zodpovědné lidi.“ 

zdroj: autonet.at 

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi GreenLine 

datum: 30. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ velmi nízká spotřeba 
+ rekordní objem zavazadelníku 

zápory: - radost z jízdy vymizela 

http://www.autonet.at/de/skoda/intensivtest/111816848/skoda_fabia_greenline_weie_weste


Polsko 

„Prostorný kufr s 560 litry a maximální užitečné zatížení 675 kg nemá mezi kompaktními vozy 
konkurenci a, upřímně řečeno, jen málo modelů vyšších tříd může v tomto směru s Octavií 
soupeřit.“ 
„Dalším plusem je snadný přístup do zavazadelníku zásluhou velkých dveří a také skutečnost, 
že samotný kufr má pravidelný tvar, což usnadňuje nakládání veškeré bagáže.“ 
„Spousta prostoru je na předních sedadlech i vzadu.“ 
„Testovaný vůz byl vybaven 1,8litrovým přeplňovaným zážehovým motorem, který nabízí 
výborný výkon, aniž by byl příliš žíznivý.“ 
„Testovaná Octavia  měla pohon předních kol a šestistupňovou manuální převodovku, která 
řadila precizně a byla dobře sladěna s motorem.“ 
„Hlavními argumenty pro Octavii jsou její prostorný a funkční interiér a bohatá 
výbava – to vše spojené s dobrým řízením a ještě lepším motorem.“ 

zdroj: The Warsaw Voice 

téma: Test: ŠKODA Octavia 1,8 TSI 

datum: 26. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ motor bez turboefektu 
+ spotřeba s ohledem na velikost vozu a parametry motoru 

zápory: - volant a hlavice řadicí páky nepříjemné na omak 

http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/article.php/24432/article


Velká Británie 

„Nenávidím vánoční nákupy, ale miluju kombi ŠKODA Fabia GreenLine.“ 
„…přepravní kapacita činí potěšujících 505 litrů a sklopením zadních sedadel se dá zvětšit 
na 1 485 litrů.“ 
„Navzdory obrovskému zavazadelníku je Fabia Combi dostatečně kompaktní, aby se vešla 
i na malé parkovací místo. “ 
„Přestože je kratší a užší než hatchback Ford Focus, má větší zavazadlový prostor (Focus má 
maximální objem jen 1 101 litrů).“ 
„Dnes jsou Vánoce dražší než hollywoodský rozvod, a tak je pěkné ušetřit, kde se dá. ŠKODA 
Fabia Combi GreenLine v tom ráda pomůže.“ 
„…její emise jsou nižší než moje morálka v nákupním centru.“ 
„Dalšími přednostmi Fabie jsou tuhý skelet, dobrá výbava a neokázalý vzhled.“ 

zdroj: motoring.co.uk 

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi GreenLine 

datum: 3. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ úspornost 
+ přepravní kapacita 

zápory: - hlučnější motor 

http://www.motoring.co.uk/car-news/new-skoda-fabia-estate-1-2-tdi-greenline-ii_37707


Velká Británie 

„Yeti opravdu dokáže všechno a ještě mnohem víc – verze 4x4 vás dokáže bezpečně provézt 
zimou a nevyvede vás z rovnováhy.“ 
„Systém Varioflex umožňuje více než 20 různých kombinací poloh sedadel…“ 
„Robustní design Yetiho funguje, protože vypadá reprezentativně a na silnici je 
okamžitě rozpoznatelný.“ 
„…očekávali byste, že Yeti bude solidně zkonstruovaný a dobře zpracovaný, a nebudete 
zklamáni.“ 
„Snadno se v něm cítíte jako doma a pohodlně najdete správnou pozici za volantem, což je 
vždy znakem promyšlenosti.“ 
„Yeti se ovládá lépe, než by se s ohledem na čtvercový tvar a vyšší světlost dalo očekávat. 
Dobře se chová v zatáčkách, kde oceníte přesné řízení a vysokou přilnavost.“ 

zdroj: dunstabletoday.co.uk 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 26. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ snadná manévrovatelnost 
+ působivé zrychlení 

zápory: - podivný držák na zavření 5. dveří 

http://www.dunstabletoday.co.uk/lifestyle/motoring/road_test_alan_candy_drives_the_skoda_yeti_tdi_1_3458551


Austrálie 

„Kolmý tvar vytváří dostatek vnitřního prostoru se spoustou místa nad hlavami…“ 
„Páté dveře se otevírají dostatečně vysoko, abyste pod nimi mohli stát, pokud nejste 
extrémně vysocí.“ 
„Specializovaný offroadový software, jako asistent sjíždění kopců, je k dostání ve volitelných 
paketech. Jen nemnoho kompaktních SUV se tím vším může pochlubit.“ 
„Jsou tu velké kameny, přejezdy vody a dlouhé úseky jemného písku. I LandCruisery tady 
mají problém.“ 
„ŠKODA říká, že vůz je robustní, a to se v testu potvrdilo.“ 

zdroj: carsguide.com.au 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 11. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ velkorysý a variabilní vnitřní prostor 
+ silný motor s nízkou spotřebou 

zápory: - relativně malá světlá výška 

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


Austrálie 

„…může toho hodně nabídnout – zvláště to, že vypadá stejně působivě jako Mini, které stojí 
dvojnásobek.“ 
„Větší kola trochu vylepšují ovladatelnost, ale Monte Carlo jezdí v podstatě jako běžná Fabia.“ 
„Rezervní kolo je plnohodnotné a nezmenšuje velký zavazadelník – ostatní výrobci by si 
z toho měli vzít příklad.“ 
„Řízení je opravdu zábavné.“ 
„…motor překvapí vysokým točivým momentem v nízkých otáčkách a ochotou se vytáčet.“ 
„Naladění je tužší, ale výborné pro pohodlné jízdy po městě.“ 

zdroj: carsguide.com.au 

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

datum: 12. 1. 2012 

hodnocení:  3,5/5 

klady:  
+ agilní řízení 
+ atraktivní vzhled 

zápory: - gumové řazení 

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


Austrálie 

„Jeho klidný projev a snadné vytáčení se nám velmi líbilo. Díky kombinaci lehkého řazení 
a malých rozměrů se s ním snadno jezdí po městě.“ 
„…odpružení zajištuje dostatečný komfort na horších površích…“ 
„Pro zájemce o kompaktní SUV je Yeti více než prostředkem k přepravě z místa A do místa B. 
Není překvapením, že je stejně zábavný jako jeho bratranec Volkswagen Tiguan.“ 
„Vyšší střecha přispívá k pocitu vnitřní prostornosti. Místo nad hlavou se předpokládá, ale 
také prostor pro kolena na zadních sedadlech je dostatečný.“ 
„…jakkoliv je ŠKODA v podstatě ekonomickou značkou skupiny VW, kvalita interiéru plně 
odpovídá tomu, co se od německého koncernu očekává.“ 
„Kdo hledá praktický kompaktní vůz pro použití spíše v okolí měst než v divočině, 
ten by měl o Yetim 1,2 TSI vážně uvažovat.“ 

zdroj: caradvice.com.au 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,2 TSI 

datum: 13. 1. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ kultivovaný točivý motor 
+ příjemné ovládání 

zápory: - reálná spotřeba ve městě 

http://www.caradvice.com.au/154861/skoda-yeti-77tsi-review/


Indie 

„Odstraněním pohonu všech kol Yeti snížil hmotnost o 98 kg, a tak ani navzdory deficitu 
30 koní oproti čtyřkolce nikdy nepocítíte potřebu vyššího výkonu.“ 
„…motor se krásně vytáčí a mohutně táhne až k červenému poli otáčkoměru. Točivý moment 
je více než dostatečný na 1 445 kg hmotnosti.“ 
„Když pustíte rychleji spojku, nezhasne motor tak snadno jako u verze 4x4, což usnadňuje 
pohyb v hustším provozu.“ 
„Vše ostatní zůstává tak, jak u Yetiho dobře známe – vysoce kvalitní a praktický interiér, 
vybrané chování při jízdě: skutečně jeden z nejlepších modelů ŠKODA pro Indii.“ 
„Je to vůz pro lidi, kteří dokážou ocenit široký rozsah jeho předností…“ 
„Výrobní zpracování je skutečně neobyčejné a je přesně tím, čím se Yeti odlišuje od 
levnějších, byť třeba i větších SUV.“ 

zdroj: Autocar India 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x2 

datum: 2. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ téměř prémiová kvalita 
+ poměr výbavy a ceny 

zápory: - nemožnost spojení s převodovkou DSG 

http://www.autocarindia.com/Review/285633,skoda-yeti-4x2-review-test-drive.aspx


Indie 

„Už když jsme v prosinci 2010 poprvé testovali čtyřkolku, zamilovali jsme si Yetiho kvůli tomu 
všemu, co nabízí – prostor, všestrannost a výkon. Vlastně jsme si oblíbili i jeho vzhled, který 
nám přišel spíš výrazný než podivný.“ 
„Mimo jakoukoliv pochybnost má Yeti jedny z nejlepších brzd ve třídě. Jsou skvěle 
citlivé a vysoce účinné.“ 
„Dvoukolka se dobře ovládá, a pokud nejedete jako Schumacher, na nic si nebudete 
stěžovat.“ 
„Motor je velmi kultivovaný a nevykazuje téměř žádný turboefekt...“ 
„Yeti s pohonem dvou kol je rozhodně úspornější.“ 
„Ve výbavě je všechno, co člověk potřebuje.“ 
„Tohle auto je určené pro toho, kdo docení jeho úžasné schopnosti a chytré vychytávky, které 
jsou Yetimu vlastní.“ 

zdroj: zigwheels.com 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x2 

datum: 24. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ všestranný talent 
+ účinné brzdy 

zápory: - vyšší cena 

http://www.zigwheels.com/reviews-advice/reviews/skoda-yeti-4-x-2-road-test/11383/1


Perlička na závěr 

„Elektrická Octavia jezdí skutečně bezhlučně, ovšem až od rychlosti 50 km/h výše.“ 
„Na první poslech jsme tipovali benzinový šestiválec.“ 
„Rozjezd na prvních desítkách metrů je právě kvůli vysoké hodnotě točivého momentu, který 
je k dispozici od prvního ťuknutí do plynového pedálu, vskutku impozantní. Jízda na silnicích 
v okolí Mladé Boleslavi pak byla příjemným zážitkem.“ 
„Výborná akcelerace se hodí při předjíždění, naopak při brzdění je trochu poznat vyšší 
hmotnost.“ 
„Zcela na libovůli řidiče auto funguje, pokud je v baterii, která může obsahovat až 26,5 kWh 
energie, nejméně 20 % z tohoto množství.“ 
„Uživatel má už nyní k dispozici dvě zástrčky pro nabíjení. První je na místě hrdla nádrže 
a druhá se ukrývá pod logem značky ve středu kapoty.“ 
„Většina článků baterie je ukryta ve středovém tunelu a pod zadními sedadly, ale část jich 
omezila o zhruba 115 litrů zavazadlový prostor sériové Octavie Combi. I tak však zůstal velmi 
slušný litrový objem.“ 

zdroj: aktualne.cz 

téma: Test: ŠKODA Octavia Green E Line 

datum: 12. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ úderné zrychlení 
+ snadné ovládání 

zápory: - citelné zásahy elektronických asistentů v zatáčkách 

http://auto.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=728554


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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