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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung Yeti 2,0 TDI 4x4 Terénní zkouška 

auto-news.de Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

Heilbronner Stimme Fabia RS Test 

fnweb.de Fabia 1,2 TSI Test 

Caravaning Superb Combi 2,0 TDI 4x4 Test 

Auto Bild Citigo, Fabia, Octavia Combi, Roomster, 
Yeti, Superb Souboj značek: ŠKODA x KIA 

Firmenauto Superb Combi GreenLine Srovnávací test s Volkswagenem Passat Variant BlueMotion 
a Volvem V60 DRIVe 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

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

veciautomobilove.cz Octavia Scout 2,0 TDI Test 

Auto 7 Octavia Combi 1,6 TDI 4x4 Test 

aktualne.cz Octavia Srovnání s Hyundai i30 

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

Auto motor a sport Superb Combi 3,6 FSI Test 

Svět motorů Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

autopruvodce.cz Roomster 1,2 TSI Test 

Svět motorů Roomster 1,6 TDI Srovnávací test s Chevroletem Orlando 2,0 VCDi 

http://www.auto-news.de/test/einzeltest/anzeige_Skoda-Citigo-mit-60-PS-Benziner-im-Test-Grosses-Kroetenschlucken_id_31699
http://www.fnweb.de/auto/testberichte/fabia-bietet-den-platz-der-kompaktklasse-1.505949
http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_citigo_mpi_ambition
http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/test-skoda-octavia-scout-2-0-tdi-audi-allroad-v-ceskem-vydani-591/
http://auto.aktualne.centrum.cz/grafika/2012/03/14/skoda-octavia-versus-novy-hyundai-i30-porovnani/
http://www.autorevue.cz/test-skoda-citigo-10-mpi--novy-favorit/ch-44466
http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_roomster_tsi_green_tec_ambition


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Auto Express Yeti GreenLine Dlouhodobý test ─ úvod 

whatcar.com Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

Auto Express Octavia Scout 2,0 TDI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

carsguide.com.au Fabia 1,2 TSI Test 

themotorreport.com.au Yeti 1,2 TSI Test 

themotorreport.com.au Yeti 1,8 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Avtomir Fabia Scout 1,2 TSI Srovnávací test se Suzuki SX4 1,6 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/longtermtests/279400/skoda_yeti_first_report.html
http://www.whatcar.com/car-news/2012-skoda-citigo-green-tec-review/261993
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/newreviews/209167/skoda_octavia_scout.html
http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/2012_skoda_fabia_review
http://www.themotorreport.com.au/53768/2012-skoda-yeti-77tsi-manual-review
http://www.themotorreport.com.au/53823/2012-skoda-yeti-112tsi-manual-and-dsg-first-drive-review
http://auto.ru.msn.com/testdrive/skoda-fabia-scout-%d0%b8-suzuki-sx4-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b0-1


Česká republika 

 

„Díky rovné spodní linii bočního prosklení je z interiéru vynikající výhled všemi směry.“ 
„Daleko příjemnější dojem zanechalo Citigo na silnici. Nový tříválec o objemu 1,0 l je skvěle 
odhlučněn, vibrace jsou patrné pouze při volnoběhu, nejsou ale větší než u HTP ve Fabii.“ 
„Velmi jsme si pochvalovali střídmou konzumaci paliva, která není na rozdíl od 1,2 HTP citlivá 
na jízdní styl. I ve městě jezdí Citigo za 5 l/100 km.“ 
„Podvozek nabízí v rámci minivozů ty nejlepší jízdní vlastnosti, díky lehké přídi se 
téměř nedostavuje nedotáčivost. Zatáčky vůz projíždí jen s minimálním náklonem a ani 
na 165mm pneumatikách není problém s trakcí.“ 
„Menší vůz je neocenitelný při parkování ve městě, má agilní jízdní vlastnosti a příjemně 
utlumený motor.“ 
„Cenová politika sází na finančně atraktivní příplatky.“ 

zdroj: autopruvodce.cz 

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

datum: 5. 3. 2012 

hodnocení:  8/10 

klady:  
+ přehledná a prostorná karoserie 
+ úsporný a dobře odhlučněný motor 

zápory: - lacinější dojem z interiéru a téměř nečalouněný zavazadelník 

http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_citigo_mpi_ambition


Česká republika 

 

„Nejupřímnější obdiv vyslovil řidič Focusu s maďarskou značkou, jehož jsme naprosto bez 
problémů vyprostili ze závěje, ze které se údajně vyhrabával více než 20 minut.“ 
„Interiér byl zpracován naprosto precizně a snese i ta nejpřísnější kritéria – nejen co se týká 
zpracování samotného, ale také použitých materiálů.“ 
„Jízdní vlastnosti překonaly moje očekávání. Haldex spínal naprosto neznatelně a Scout se tak 
dostal bez problémů tam, kde klasické dvoukolky neměly bez řetězů sebemenší šanci.“ 
„Výkon dvoulitrového turbodieselu byl naprosto dostačující a na dálnici umožňoval velmi 
dynamickou jízdu při zachování nízké spotřeby.“ 
„Testovaný Scout byl vybaven dálkově ovládaným nezávislým topením, které během 
20 minut vyhřálo vůz na příjemnou cestovní teplotu.“ 
„ŠKODA Octavia Scout je skvělým parťákem na cesty za zimními radovánkami. 
Nejenže skvěle reprezentuje svého majitele, ale nabízí také dostatek prostoru, 
bezpečí a komfortu.“ 

zdroj: veciautomobilove.cz 

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 2,0 TDI 

datum: 1. 3. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ reprezentativní vzhled 
+ kvalita materiálů a zpracování 

zápory: -  nelze zcela vypnout ESP 

http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/test-skoda-octavia-scout-2-0-tdi-audi-allroad-v-ceskem-vydani-591/


Česká republika 

 

„Reálná spotřeba se i s cestou na hory s rakví na střeše ustálila na 6,3 l/100 km.“ 
„O schopnostech spojky Haldex jsme se přesvědčili v době, kdy na horách napadlo během pár 
dní přes metr sněhu.“ 
„Ve vyjetých kolejích přišla vhod i světlá výška 163 mm…“ 
„Elektronicky řízená lamelová spojka Haldex 4. generace spíná ještě dříve, než vůbec dojde 
k protočení předních kol.“ 
„Ani po 8 letech vnitřek Octavie nezestárl, kvalitou se jí může rovnat máloco.“ 
„Díky spojení s 1,6 TDI se stala Octavia Combi 4x4 cenově dostupnější.“ 

zdroj: Auto 7 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI 4x4 

datum: 5. 3. 2012 

hodnocení:  8/10 

klady:  
+ skvělá trakce, přesné řazení 
+ vysoká užitná hodnota 

zápory: -  zvýšená spotřeba a horší dynamika 



Česká republika 

 

„Důležitý je v rodinném voze prostor vzadu. V Octavii není problém.“ 
„Odhlučnění jejich chodu, stejně jako aerodynamického šumu, je ve voze ŠKODA na vysoké 
úrovni.“ 
„Nová generace je, co se týče odhlučnění, určitě lepší než ta minulá, kvalit Octavie ale ještě 
nedosahuje.“ 
„Jak přístupnost, tak velikost zavazadelníku jsou prostě u Octavie na nejvyšší úrovni.“ 
„Řazení v Octavii je tím nejlepším, co lze dnes s manuální převodovkou zažít. Jízdní vlastnosti 
se blíží premiantům Golf a Focus a řízení umožňuje sportovní styl jízdy.“ 
„Výsledné celkové skóre tedy vyznívá 5 : 4 pro vůz ŠKODA.“ 

zdroj: aktualne.cz 

téma: Srovnání: ŠKODA Octavia versus Hyundai i30 

datum: 14. 3. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA, 2. Hyundai 

klady:  
+ jízdní vlastnosti, řazení, řízení 
+ velikost a přístupnost zavazadelníku, místo vzadu 

zápory: - chybí některé komfortní prvky, chladný interiér a starší design 

http://auto.aktualne.centrum.cz/grafika/2012/03/14/skoda-octavia-versus-novy-hyundai-i30-porovnani/


Česká republika 

 

„Interiér působí vzdušně a všichni kolem sebe mají relativně hodně místa. A když píšu 
všichni, tak tím opravdu myslím i cestující na zadních sedadlech.“ 
„Svou stavbou a koncepcí využití vnitřního prostoru mi Citigo nejvíce připomíná zmenšené 
MPV, což je pro něj hodně velká pochvala.“ 
„Názory na kvalitu zpracování a provedení kabiny jsou různé, podle mých zkušeností jde 
o hodně dobře zpracovaný produkt.“ 
„ŠKODA Citigo nabízí velmi bohatou výbavu.“ 
„Citigo díky modernímu základu poráží většinu své konkurence jízdními vlastnostmi. Když se 
pustíte k limitu, zjistíte, že s tímto autem vlastně může být docela zábava.“ 
„ŠKODA Citigo svým rivalům sebrala vítr z plachet. Prostě a jednoduše drží na své 
straně všechny trumfy.“ 

zdroj: autorevue.cz 

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

datum: 19. 3. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ hodně místa uvnitř i velký zavazadelník 
+ bohatá výbava 

zápory: - vyšší spotřeba 

http://www.autorevue.cz/test-skoda-citigo-10-mpi--novy-favorit/ch-44466


Česká republika 

 

„Pod plynovým pedálem je stále velkorysá zásobárna výkonu, a to i po větším zatížení vozu.“ 
„Šestiválec svými parametry i kulturou chodu katapultuje Superb do prémiových 
výšin.“ 
„Při jízdě po dálnici na úrovni dálničního limitu se dá dosáhnout vcelku slušného průměru 
10 l/100 km…“ 
„Brzdy krotí vůz statečně.“ 
„Objemný zavazadelník lze zaplnit bez obav ze ztráty dynamiky.“ 

zdroj: Auto motor a sport 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 3,6 FSI 

datum: 14. 3. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ výkonný motor s kultivovaným chodem 
+ kvalitní zpracování 

zápory: - malá nádrž, vyšší cena 



Česká republika 

 

„Tady žádné velké testování není potřeba. V pětidveřovém Citigo se na zadní sedačky zkrátka 
nastupuje daleko líp.“ 
„Ono se totiž do třídveřového Na přední sedačky se nastupuje lépe do třídveřového. Dveře 
dlouhé 130 cm jsou rájem pro všechny, které pobolívají nohy nebo záda.“ 
„10 000 navrch a pořád moc pěkná startovací cenovka…“ 
„Vzadu se dá sedět naprosto pohodově… Klidně bychom vydrželi bez zastávky 
i z Prahy do Ostravy.“ 
„Sítě v zavazadlovém prostoru se určitě hodí. Objem 251 litrů by vypadal dobře i v autě 
o třídu větším.“ 

zdroj: Svět motorů 

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

datum: 19. 3. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ dynamický tříválec s dobrou spotřebou 
+ dílenské zpracování 

zápory: - pouze výklopná okna v zadních dveřích 



Česká republika 

 

„Přeplňovaná 63kilowattová 1,2 TSI v Roomsteru splní nároky většiny uživatelů.“ 
„Právě dostatek síly už v nízkých otáčkách a kultivovaný projev činí jízdu s Roomsterem velmi 
příjemnou a při běžném zrychlování nemusíte motor točit přes 2 000 ot./min.“ 
„V interiéru jsme si pochvalovali především hodně místa na zadních sedadlech, kde máte 
královský prostor nad hlavou i před koleny.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou velkou předností Roomsteru…“ 
„K řízení, řazení, ergonomii ani ke kvalitě zpracování výhrady nemáme.“ 

zdroj: autopruvodce.cz 

téma: Test: ŠKODA Roomster 1,2 TSI 

datum: 20. 3. 2012 

hodnocení:  8/10 

klady:  
+ rychle fungující start-stop 
+ velký a praktický zavazadelník 

zápory: - krátká opěradla zadních sedadel 

http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_roomster_tsi_green_tec_ambition


Česká republika 

 

„Některé plasty Chevroletu působí laciněji, jsou náchylné k poškrábání a zůstávají na nich 
otisky prstů. Tu a tam ujíždí šířka mezery, tlačítka nemají tak precizně vymezený chod 
a ledacos napoví i lacinější zvuk při dovření dveří.“ 
„Roomster je pravý opak. Do nákladového prostoru vedou obří vrata, za nimiž se rozkládá 
obří jáma, které naměříte od 480 do 560 litrů podle polohy zadních sedaček. V tomto ohledu 
má ŠKODA jasně výhodu.“ 
„Zatímco kola Roomsteru reagují na povel volantu ve všech jízdních režimech přirozeně 
a mezi kuželkami jsme byli naprosto spokojeni, Orlando ukázalo slabé místo.“ 
„ŠKODA zvládá i dynamický jízdní styl, zatáčky si vyloženě užívá a příplatkové ESP nemělo 
práci ani mezi kuželkami.“ 
„ŠKODA Roomster zvítězila v klání s větším a prostornějším Chevroletem Orlando 
především díky hodnotnějšímu provedení, objemnějšímu a skvěle variabilnímu 
kufru i lépe fungující technice.“ 

zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Roomster 1,6 TDI a Chevrolet Orlando 2,0 VCDi 

datum: 26. 3. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (známka 1,79), 2. Chevrolet (známka 1,95) 

klady:  
+ kvalita zpracování 
+ variabilní interiér, objemný zavazadelník 

zápory: - úzký interiér, špatný výhled 



Německo 

„Může se Yeti cítit dobře i na jihu Afriky při 45 stupních Celsia a bez chladu i ledu? Místo toho 
písek a poušť, kam oko dohlédne, lemované štěrkovými překážkami a hlubokými vodopády.“ 
„Ano, může. Pokud je to Yeti ze stáje ŠKODA, a ne mytická bytost, která bývá spatřována 
především v pohoří Himalájí.“ 
„Na konci pětidenního cestování po písečných a štěrkových pistách je v palubních knihách 
zapsáno 1 526 km, pasažéři jsou vyklepaní, na palubách mají 3 kg písku, ale jsou plni dojmů 
ze zdolání jedinečné krajiny.“ 
„Výsledkem jsou dvě dlouhé praskliny v předním skle, jedna proděravělá značka a spotřeba 
6,8 l nafty na 100 km.“ 
„Plynový pedál reaguje citlivě, aby umožnil jemný nájezd do těžkého terénu.“ 
„Sedadla poskytují optimální oporu, i když vozu skoro hrozí převrácení…“ 
„České kompaktní SUV plní také úkoly, pro které není stavěno a které lépe zvládnou 
skutečné off-roady od Land Roveru nebo Nissanu.“ 

zdroj: Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

téma: Terénní zkouška: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 9. 3. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ příjemné prostředí na palubě 
+ dobře vyladěný pohon 4x4 

zápory: - světlá výška je limitujícím faktorem 



Německo 

„Zážehový motor o výkonu 60 koní je pro městský provoz plně dostačující.“ 
„Proto jsme systém znovu vyzkoušeli u Citiga. Výsledek: při 4 pokusech vůz zastavil 
spolehlivě asi 10 centimetrů před plastovou překážkou.“ 
„Navigace funguje dobře, je snadno čitelná a lehce obsluhovatelná.“ 
„Zavazadlový prostor měří podobně jako u Volkswagenu Up od 251 do 959 litrů a je největší 
ve své třídě.“ 
„Citigo nabízí přirozeně ty samé přednosti a nedostatky jako téměř shodný Volkswagen Up.“ 

zdroj: auto-news.de 

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

datum: 2. 3. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ motor pro město dostatečný a úsporný 
+ ESP sériově 

zápory: - podvozek má tendenci k houpání 

http://www.auto-news.de/test/einzeltest/anzeige_Skoda-Citigo-mit-60-PS-Benziner-im-Test-Grosses-Kroetenschlucken_id_31699


Německo 

„4,03 m dlouhá Fabia je rychlá, praktická, prostorná a úsporná. Že to nejde 
dohromady? Ale jde.“ 
„Stará pravda, že objem ničím nenahradíš, dosloužila. Přinejmenším ve Fabii RS.“ 
„Silný a při plném zatížení agresivně znějící motor je podpořen elektronickou uzávěrkou 
diferenciálu (XDS) a sériově dodávanou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou (DSG) 
řadící rychle a bez škubání. Ušlechtilé technické vymoženosti, které ještě před několika lety 
nebyly v malém voze myslitelné…“ 
„Naštěstí ŠKODA rezignovala na to, aby z malého vozu udělala nekompromisní sporťák.“ 
„Dokonce ani při vyšších rychlostech se nevyskytuje žádný neklid.“ 
„Nicméně i neběžné věci jako vyhřívání sedaček a LED světla pro denní svícení dodává 
ŠKODA bez příplatku.“ 

zdroj: Heilbronner Stimme 

téma: Test: ŠKODA Fabia RS 

datum: 17. 3. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ velmi dobrá nabídka prostoru 
+ existuje i jako kombi 

zápory: - černý interiér působí smutně 



Německo 

„ŠKODA Fabia nabízí po stránce místa, jízdního komfortu i výkonu opravdu vše, co člověk 
potřebuje pro jízdu z místa A do místa B – ale i něco navíc.“ 
„Fabia se sice řadí do třídy malých vozů, ale zřetelně ji přerůstá.“ 
„K tomu se přidává zavazadlový prostor, který svým objemem nechává zblednout dokonce 
mnohé kompaktní modely.“ 
„Později, když člověk pohodlně nastoupí čtveřicí doširoka se otevírajících dveří, se ocitá ve 
vysoce jakostním světě Volkswagenu.“ 
„Potom prolétne zatáčkami přesně a hbitě jako lasička.“ 
„Cena za takovou radost z jízdy však nemusí být zaplacena komfortem. Přes sportovní 
zaměření zůstává kvalita odpružení na dobré úrovni.“ 

zdroj: fnweb.de 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI 

datum: 17. 3. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ hodnotný interiér s dostatkem místa pro zavazadla i osoby 
+ sportovně naladěný, ale náležitě komfortní podvozek 

zápory: - motor není příliš úsporný 

http://www.fnweb.de/auto/testberichte/fabia-bietet-den-platz-der-kompaktklasse-1.505949


Německo 

„ŠKODA Superb je kombi nejen velké, ale i zaměřené na prostor, kvalitu a komfortní výbavu.“ 
„Také s celkovou hmotností přívěsu 2 tuny se Superb 4x4 řadí ke špičce.“ 
„Pomocník, který pár sekund udrží brzdný tlak, zajistí vozidlo před pohybem dozadu 
spolehlivěji než ruční parkovací brzda.“ 
„Podvozek Superbu se s karavanem dobře vyrovná.“ 
„Především vzadu hýčká enormním prostorem pro nohy.“ 
„Tudy vede trvalý proud ke karavanu – také tím se vyznačuje velký vůz.“ 

zdroj: Caravaning 

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

datum: 19. 3. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ silný a úsporný motor 
+ vysoké užitečné zatížení 

zápory: - dlouhý převod zpátečky 



Německo 

„Zatímco KIA Rio je s rovnými 200 litry objemu zavazadlového prostoru malým vozem, dají 
se do vozu ŠKODA Citigo nákupy umístit lépe.“ 
„Co se týče podvozku, Rio je neklidnější než Fabia, řízení působí odtažitěji, ESP zasahuje příliš 
hrubě. Tohle umí ŠKODA s precizním řízením a vyváženým pérováním prostě lépe.“ 
„Měkkými plasty a spínači s pevnou aretací působí Octavia o třídu hodnotněji. Ani pohonem 
KIA Ceed nedrží krok.“ 
„ŠKODA Roomster se vyrábí už od roku 2006. A od té doby se osvědčuje její koncepce – 
směs uvolněného designu, neuvěřitelného prostoru, vysoké variability a nízké ceny. To se 
ukazuje právě ve srovnáních, jako je toto s Vengou.“ 
„KIA Sportage je působivé auto, alespoň na první pohled. Nicméně při vývoji se KIA zaměřila 
především na design a vzhled, přičemž technika, motor a jemné vyladění neměla na zřeteli. 
A tak Yeti neúnavně sbírá body k dobru.“ 
„Nová KIA Optima může přesvědčit designem i motorem, ale nachází přemožitele v Superbu, 
který neponechává nic náhodě, má na své straně obří prostor, suverénní motor i vyšší 
komfort. A navíc je také výhodnější, takže ve finále není co řešit.“ 
„Výsledek 4 : 2 v hodnocení cena/výkon hovoří jasnou řečí. Jakkoliv Korejci mimo 
jakoukoliv pochybnost prakticky ve všech oblastech razantně přidali, ŠKODA bez 
potíží vyhrává.“ 

zdroj: Auto Bild 

téma: Duel: ŠKODA versus KIA 

datum: 23. 3. 2012 

konečný 
výsledek: ŠKODA – KIA 4 : 2 

dílčí výsledky: 
Citigo x Picanto (1 : 0), Fabia x Rio (1 : 1), Octavia Combi x Ceed SW (1 : 2), Roomster x Venga (2 : 2), 
Yeti x Sportage (3 : 2), Superb x Optima (4 : 2) 



Německo 

„O více než 20 cm delší ŠKODA je lehčí o 208 kg, Volkswagen asi o 130 kg. To se projevuje 
také na užitečné hmotnosti: V60 se smí naložit 478 kg, Superb Combi náramnými 685 kg, 
u Passatu Variant je to 587 kg.“ 
„Děti by mohly mít rády zadní sedadla Superbu. Nehrozí hněv rodičů, když jejich špinavé boty 
umažou opěradla předních sedadel. Na to jsou příliš daleko – místo pro nohy je obrovské.“ 
„S kratšími pružinami se GreenLine projevuje sportovněji než standardní verze, aniž by 
nepříjemně poskakoval na špatných cestách – ani při stoupajícím zatížení.“ 
„Oba jsou prostoroví obři, přičemž ŠKODA vypadá ještě vzdušněji.“ 
„Superb vyhrává toto srovnání.“ 
„V poměru prostoru k ceně je neporazitelný.“ 

zdroj: Firmenauto 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi GreenLine, Volkswagen Passat Variant BlueMotion 
a Volvo V60 DRIVe 

datum: 26. 3. 2012 

hodnocení: 1.  ŠKODA, 2. Volkswagen, 3. Volvo 

klady: 
+ nejvíc místa uvnitř 
+ největší užitečná hmotnost 

zápory: - nejmodernější prvky výbavy nejsou ani za příplatek 



Rusko 

„ŠKODA své pasažéry méně vytřese.“ 
„Plavná jízda není jedinou předností podvozku Fabie. Kromě toho výborně drží stopu.“ 
„Na silnici je favoritem bez debat Fabia. Dobrý odpich zajišťuje benzinový turbomotor 
s objemem 1,2 l a výkonem 105 koní. Houževnatě táhne od 1 500 ot./min téměř do 
omezovače.“ 
„Agregát Suzuki podává méně přesvědčivý výkon. To nejlepší ze sebe vydá ve vysokých 
otáčkách, ale v praxi je to stále více hluku než činu.“ 
„Plastové obklady chrání před drobnými nebezpečími – například před kamínky na polní 
cestě, větvičkami porostů nebo zmrzlým sněhem na krajnici. V tomto směru je lépe chráněn 
hatchback ŠKODA.“ 
„ŠKODA Fabia Scout je správná volba, pokud je třeba spíše hatchback než crossover.“ 

zdroj: Avtomir 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia Scout 1,2 TSI a Suzuki SX4 1,6 

datum: 5. 3. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (38/45), 2. Suzuki (36/45) 

klady:  
+ stabilita ve vyšších rychlostech 
+ objemný zavazadelník 

zápory: - značný rozptyl spotřeby 

http://auto.ru.msn.com/testdrive/skoda-fabia-scout-%d0%b8-suzuki-sx4-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b0-1


Velká Británie 

„Počáteční dojmy jsou pozitivní.“ 
„Nelze si stěžovat na prostor, který se nabízí v kabině Yetiho. Moje předchozí kombi Renault 
Mégane bylo ohromně přizpůsobivé, ale tato ŠKODA je ještě lepší.“ 
„Krásně rozmístěné ovládací prvky, skvělá ovladatelnost a přesvědčivá přilnavost činí z Yetiho 
stejně zábavný vůz, jako je můj ostrý Renault.“ 
„Velmi pohodlná sedadla, nízká úroveň hluku a impozantní výhled mě zanechávají 
pozoruhodně uvolněného a svěžího na konci každé jízdy.“ 
„Dokonce i motor předčil očekávání. Obával jsem se, že 1,6litrový diesel bude neduživý, ale 
díky mohutnému momentovému maximu 250 N.m je to silný hráč.“ 
„To je dobrý start pro Yetiho. Pokud bude pokračovat ve vzorných výkonech po 
následujících 12 měsíců, budu se velmi zdráhat vrátit klíče.“ 

zdroj: Auto Express 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Yeti GreenLine 

datum: 12. 3. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ zábavné řízení 
+ prostorný interiér 

zápory: - vysoký příplatek za navigaci 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/longtermtests/279400/skoda_yeti_first_report.html


Velká Británie 

„60koňový motor funguje ve městě velmi dobře, ať už potřebujete náhle zrychlit, nebo 
jednoduše držet krok s provozem.“ 
„Navzdory svým malým rozměrům se Citigo dobře vyrovnává s hrboly i výmoly. Navíc se 
chová klidně v zatáčkách a vyvážené řízení je ve všech rychlostech téměř perfektní.“ 
„Vše na přístrojové desce je logicky umístěné a jasně označené. Ba co více, výhled všemi 
směry je skvělý, což pomáhá při pokusech natlačit se do těsného parkovacího místa.“ 
„Je působivé, že vzadu mají cestující dost místa nad hlavami pro relativně pohodlné sezení…“ 
„Zavazadelník je velký na danou třídu – více než dostatečný pro nakupování. Je zhruba 
o 50 litrů větší, než jaký má konkurenční KIA Picanto.“ 

zdroj: whatcar.com 

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

datum: 27. 3. 2012 

hodnocení:  5/5 

klady:  
+ výhled z vozu 
+ skvělý motor do města 

zápory: - vzadu méně místa pro nohy 

http://www.whatcar.com/car-news/2012-skoda-citigo-green-tec-review/261993


Velká Británie 

„I když i s pohonem všech kol jsou její terénní schopnosti omezené, trakce (především za 
mokra) je znamenitá.“ 
„Pohon všech kol poskytuje spoustu přilnavosti a na kluzkých površích Scout vzbuzuje 
důvěru.“ 
„Scout představuje vynikající hodnotu za vynaložené peníze…“ 
„Zůstatková hodnota je také vysoká (zejména u dieselu), takže se dočkáte dobrého 
zhodnocení vaší investice, až nastane čas prodeje.“ 
„Dobrá pozice za volantem nabízí i vysokým majitelům dostatek prostoru pro nohy, stejně tak 
se dobře vede i cestujícím vzadu.“ 
„605litrový zavazadelník je ohromný na tuto třídu…“ 
„Kvalita interiéru je prvotřídní, lícování a finální úprava vynikající a díky použití dílů ze 
skupiny VW jde o vyzkoušenou, osvědčenou a spolehlivou techniku.“ 

zdroj: Auto Express 

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 2,0 TDI 

datum: 27. 3. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ jízdní komfort 
+ přilnavost v obtížných podmínkách 

zápory: - otupělé řízení 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/newreviews/209167/skoda_octavia_scout.html


Austrálie 

„Silnými stránkami Fabie jsou její temperamentní výkonnost, střídmá konzumace paliva, 
výbava a prostorný interiér.“ 
„Agilní a energická Fabia vypadá robustně a při jízdě je velmi zábavná.“ 
„Přední sedačky poskytují dostatečnou oporu a spoustu prostoru pro hlavu i nohy, zadní 
sedadlo nabízí prostor přiměřený třídě a zavazadelník je velkorysý.“ 
„Motor je silný a pružný, v příměstském provozu snadno táhne z nízkých otáček a na dálnici 
se chová uvolněně a má dostatek točivého momentu, aby zvládnul stoupání na nejvyšší 
převodový stupeň.“ 
„Díky širokým rozchodům, delšímu rozvoru a tuhé karoserii se Fabia ovládá jako civilizovaná 
motokára.“ 
„Řízení je přímé a dobře vyvážené, brzdy jsou účinné.“ 

zdroj: carsguide.com.au 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI 

datum: 15. 3. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ ovladatelnost 
+ přehledná přístrojová deska 

zápory: - nezaznamenány  

http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/2012_skoda_fabia_review


Austrálie 

„Přední sedadla jsou široká a přizpůsobivá, aniž by trpěla nedostatkem boční opory.“ 
„Podlaha zavazadelníku je rovná i dostatečně široká a obsahuje množství háčků pro zajištění 
nákladu.“ 
„Dobrá zpráva – řazení šestistupňové převodovky je lehké a snadné.“ 
„Držení stopy je příkladné také na šotolinových cestách. ESP jemně zasahuje, když se 
nedostává přilnavosti.“ 
„Žádné stížnosti při brzdění díky účinným kotoučovým brzdám na všech kolech a solidnímu 
výkonu ABS na šotolině i asfaltu.“ 
„Má dobrou výbavu, vysokou kvalitu a nabízí dostatek prostoru…“ 

zdroj: themotorreport.com.au 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,2 TSI 

datum: 19. 3. 2012 

hodnocení:  3,5/5 

klady:  
+ kvalita interiéru 
+ objemný zavazadelník a variabilní interiér 

zápory: - vyšší spotřeba paliva 

http://www.themotorreport.com.au/53768/2012-skoda-yeti-77tsi-manual-review


Austrálie 

„Hranaté a elegantní malé SUV je lepší, než byste si mysleli – Yetiho máme moc rádi…“ 
„Nikdo z těchto tří, dokonce ani schopná KIA Sportage, se nemůže rovnat vozu ŠKODA 
charakterem ani talentem na silnici.“ 
„Na zadních sedadlech je dostatečný prostor pro dlouhé nohy teenagerů a v zavazadelníku 
místo pro všechno jejich harampádí.“ 
„Lícování a konečná úprava interiéru má velmi vysokou úroveň.“ 
„I když za volantem sedí dlouhán, za ním zbyde dost místa na lýtka i kolena pro dalšího 
dlouhána.“ 
„Ať už zvolíte DSG, nebo manuál, obě jsou velmi uspokojivé a zábavné na silnici.“ 
„Za volantem je sportovní povaha Yetiho nezkrotná. Opravdu si musíte neustále uvědomovat, 
že sedíte v rodinném SUV.“ 
„Yetiho bychom upřednostnili před většinou kompaktních SUV. Určitě bychom ho 
upřednostnili i před seriózním a praktickým Volkswagenem Tiguan.“ 

zdroj: themotorreport.com.au 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI 

datum: 29. 3. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ robustní interiér odolný vůči opotřebení 
+ zábavné jízdní vlastnosti 

zápory: - převodovka DSG občas trochu váhá 

http://www.themotorreport.com.au/53823/2012-skoda-yeti-112tsi-manual-and-dsg-first-drive-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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