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Srovnávací test: Škoda Fabia RS, Alpina D3,
VW Golf GTD, Lotus Elise, KTM X-Bow,
Porsche 911 Turbo S, Jaguar XF, Peugeot
RCZ

Fabia RSAutocar, 49/2010

Starý známýOctavia Tour 1,6 MPIAuto.cz

Srovnávací test: Suzuki Swift 1,2 VVTFabia 1,2 TSIAuto.cz

Roomster 1,6 TDI

Octavia RS

Superb GreenLine 1,6 TDI

model Škoda

To Docela IdeAuto.cz

Nebe a dudyMotorsport magazín, 12/2010

Jako po másleAuto 7, 25/2010

název článku/typ testuzdroj

Octavia RS 2,0 TSI

Superb Combi 2,0 TDI

model Škoda

Srovnávací test: Suzuki Kizashi 2,4Auto Bild, 49/2010

Srovnávací test: VW Passat Variant, Ford
Mondeo Turnier, Opel Insignia Sports TourerAuto Bild, 48/2010

název článku/typ testuzdroj



Česká republika

29. 11. 2010datum:

Test Superb GreenLine 1,6 TDItéma:

Auto 7zdroj:

„Mile mě překvapilo, že Superb s novým turbodieselem
jede úplně normálně.“
„Sladění motoru s převodovkou je docela příjemné,
podobné běžnému autu a nijak mě tato část úsporného
balíčku neobtěžovala.“
„Systém stop-start plní svou funkci, nevypíná studený
motor a při stání na semaforech svévolně nestartuje po
pár sekundách.“
„Greenline můžete mít hned ve třech stupních
vybavenosti, oproti běžné verzi jen o 10 000 Kč
dražší.“
„Úsporné prvky nejsou na úkor pohodlné obsluhy
vozu.“



Česká republika

1. 12. 2010datum:

Test Škoda Fabia Combi RStéma:

Motorsport magazínzdroj:

„Motoru TSI lze jen stěží něco vytknout – od
volnoběhu po omezovač posílá na kola na svůj
objem skutečně masivní sílu  a okamžitě reaguje
na povely plynového pedálu. Jeho spojení s
novou sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovkou vám dává do ruky doslova hračku.“
„Tohle jste prostě dřív nezažili – tohle už není
jenom líbivá nálepka na nablýskaném laku.“
„Úroveň zpracování Fabie je standardně velmi
dobrá.“



Česká republika

3. 12. 2010datum:

Text Octavia Tour 1,6 MPItéma:

Auto.czzdroj:

„Za cenu pod 300 000 Kč Škoda nabízí prověřenou
robustní techniku, prostorný interiér s kvalitními
materiály, jistý podvozek a samozřejmě nadprůměrně
objemný zavazadlový prostor.“
„Levná Octavia se drží vysoké kvality použitých
materiálů a velmi dobrého zpracování, známých to
charakteristik dražší Octavie. Octavia Tour sdílí
s modernizovanou Octavii kompletní interiér.“
„Ze současné Octavie pocházejí i přední sedadla
vybavená hlavovými opěrkami WOKS lépe chránícími
krční páteř v případě nárazu zezadu.“
„Známý čtyřválec s variabilním sacím potrubím
příjemně překvapil svou živostí, která nijak
nepřipomínala námi dříve testované verze. Motor hbitě
reagoval na sešlápnutí plynového pedálu a nechal si
líbit i vyšší otáčky.“



Česká republika

3. 12. 2010datum:

Srovnávací test Fabia 1,2 TSI a Suzuki
Swift 1,2 VVT

téma:

Auto.czzdroj:

„Prostor na zadních sedadlech je ve Škodě nejen větší,
ale taky snáze přístupný díky vyšším a delším dveřím.
Přední sedadla nabízejí více místa v obou extrémních
polohách, Škoda umí nabídnout vpředu i vzadu více
místa nad sedáky. Vzadu o rozdíl dvou tříd (860 mm vs.
970 mm u Škody).“
„Asi největší slabinou aktuálního Swiftu bude v očích
českých zákazníků zavazadelník. Jeho objem 211 l je
skromný, přístupnost podprůměrná, kryt symbolický
a výška prahu 800 mm nad zemí připomíná spíše SUV.“
„Uživatelsky přívětivější motorizací je motor TSI. Jeho
točivý moment je velmi snadno dostupný už krátce nad
volnoběhem, snadno akceleruje do otáček a přesné
řazení podporuje řidiče v rychlé jízdě.“
„Závěr: Na body vyhrála Fabia.“



Česká republika

9. 12. 2010datum:

Srovnávací test: Škoda Fabia RS,
Alpina D3, VW Golf GTD, Lotus Elise,
KTM X-Bow, Porsche 911 Turbo S,
Jaguar XF, Peugeot RCZ

téma:

Autocarzdroj:

x
x
x

Test zaměřený na nejlepší kombinaci výkonu a spo-
třeby proti sobě postavil pestrou paletu vozů. Test
reálné spotřeby úsporných a zároveň rychlých sport-
ovních aut proběhl na závodním okruhu ve Velké
Británii.
„I když byla nejlevnější z přítomných aut, fungovala
Fabia na zmáčené trati výborně. Díky své lehkosti a
agilitě nacházela přilnavost i tam, kde ostatní auta
klouzala k obrubníkům. Její ostré kolo bylo druhé
nejrychlejší!“
„Měření průměrné spotřeby po deseti kolech rychlé
jízdy po mokrém okruhu s mnoha zatáčkami vyjíždě-
nými na plný plyn, přineslo výsledek 10,9 l/100 km.“
„Cena pro nejlepší benzínové auto patří Škodě Fabia
RS.“



Česká republika

28. 12. 2010datum:

Test Roomster 1,6 TDItéma:

Auto.czzdroj:

„Nová šestnáctistovka sluší Roomsteru ze všech motorů,
co se kdy pod jeho kapotou objevily, nejvíc. Kultura cho-
du je nadprůměrná, pružnost vynikající a spektrum vy-
užitelných otáček dokonce širší než u 1,2 TSI. S 1,6 TDI
přichází motor, který se uživatelským komfortem pra-
kticky vyrovná silnějšímu zážehovému agregátu.“
„V podmínkách reálného provozu se lze mimo město při
občasném využití potenciálu motoru a průměrné rychlo-
sti na úrovni legálního maxima hravě vejít do 5 litrů, na
dálnici a ve městě do 7 l/100 km.“
„Inženýři propůjčili Roomsteru sebejisté, ale stále spíš
komfortní, jízdní vlastnosti, kterým jednoznačně prospívá
zadní náprava z první Octavie, široký rozchod a dlouhý
rozvor. Díky tomu se Roomster ovládá příjemněji než
Fabia, má lepší směrovou stabilitu a nebrání se
rychlejším průjezdům zatáček nebo náhlým změnám
směru, vše zvládá s pouze mírnými náklony. Mezi MPV
patří co do ovladatelnosti jednoznačně na špičku.“



3. 12. 2010datum:

Srovnávací test Škoda Superb
Combi, VW Passat Variant, Ford
Mondeo Turnier, Opel Insignia
Sports Tourer

téma:

Autobild č. 48zdroj:

Německo

Ve sledovaném testu čtyř klasických kombi střední
třídy (včetně VW Passat poslední generace) nenašel
Superb opět přemožitele a stal se celkovým vítězem:
„Paradox: Nejlevnější je největší! Místa jako ve vyšší
třídě, cena o pětinu nižší. Škoda boduje komfortem a
kvalitou. V každém srovnávacím testu hraje první
housle.“
„Superb nabízí více místa než jeho konkurenti,
srovnatelný komfort a kvalitu za nejnižší cenu.“
„Velké, dobře využitelné, kombi za výhodnou cenu…
…se sportovním duchem, který nijak nesnižuje míru
komfortu.“
„Superb – orchestr bez falešného tónu.“
„Bez výrazných nedostatků Škoda suverénně vítězí.“



11. 12. 2010datum:

Srovnávací test Škoda Octavia RS a
Suzuki Kizashi

téma:

Autobild č. 49zdroj:

Německo

Zajímavé srovnání dvou sportovně laděných, ale
zároveň pro rodinu použitelných vozů.
Octavii RS charakterizovali redaktoři jako komfort-
ního polykače kilometrů, který dobře zvládá cesty po
dálnici, ale svého řidiče rozradostní i na okresce plné
zatáček. A zároveň je Octavia RS bez problému
použitelná i na cestu pro nákup do Baumarktu.
„Proti ‘turbo temperamentu‘ českého vozu nenašel
Japonec žádnou odpověď. Zatáčky zvládá Octavia
projíždět ve vysokém tempu a její limity leží výše než
u Kizashi.“
V konečném hodnocení Octavia RS jednoznačně
zvítězila, když sklidila uznání jako univerzální
„sporťák“ pro každodenní využití.



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 nestrannosti a přílišné náklonnosti
k naší značce

 jako inspiraci pro marketingové aktivity

TIP:TIP:


