
Monitoring novinářských testů 
Listopad 2011 



zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

AutoBild Citigo 1,0 MPI/44 kW První jízda 

Auto motor und sport Octavia Combi 1,6 LPG Test 

Firmenauto Roomster 1,6 TDI Test 

Autostrassenverkehr Fabia, Roomster, Yeti, Superb Srovnání ŠKODA versus Hyundai 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

autoweb.cz Citigo 1,0 MPI/55 kW Srovnávací test s Citroënem C1 1,0i 

auto.cz Yeti 1,4 TSI Test 

ifaster.cz Fabia RS Test 

AutoTip Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Svět motorů Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

Autohit Fabia Combi 1,2 TSI Green tec Test 

Auto 7 Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Auto 7 Fabia 1,2 TSI versus Fabia 1,2 TDI Srovnávací test 

Autosalon TV Prima Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Auto 7 Superb GreenLine Ekotest 

http://firmenauto.auto-motor-und-sport.de/fahrbericht-skoda-octavia-combi-1-6-lpg-4100497.html�
http://www.autoweb.cz/skoda-citigo-10-mpi-vs-citroen-c1-10i/�
http://www.auto.cz/test-skoda-yeti-1-4-tsi-90-kw-svihak-lazensky-62818�
http://ifaster.tiscali.cz/skoda-fabia-rs-maly-sympatak/�
http://www.autosalontv.cz/?year=2011&week=46�


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

EDP24 Octavia Scout 2,0 TDI Test ojetého vozu 

Autocar Citigo 1,0 MPI/55 kW První jízda 

autoexpress.co.uk Citigo 1,0 MPI/55 kW První jízda 

whatcar.com Citigo 1,0 MPI/55 kW První jízda 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

irishtimes.com Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

Cork Independent Superb 2,0 TDI 4x4 DSG Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

auto.oe24.at Superb Combi 2,0 TDI 4x4 Test 

gelaendewagen.at Octavia Scout 2,0 TDI Test 

autoguru.at Fabia GreenLine Test 

http://www.edp24.co.uk/lifestyle/motoring/skoda_octavia_scout_always_prepared_1_1115759�
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/274777/skoda_citigo.html�
http://www.whatcar.com/car-news/skoda-citigo-review/259862�
http://www.irishtimes.com/newspaper/motors/2011/1102/1224306905828.html�
http://corkindependent.com/stories/item/5796/2011-46/Taking-the-rough-with-the-smooth�
http://auto.oe24.at/test/Skoda-Superb-Combi-TDI-mit-Allrad-und-DSG-im-Test/45588746�
http://gelaendewagen.at/artikel11/skoda_octavia_scout_test_112.php�
http://www.autoguru.at/2011/11/skoda-fabia-greenline-tdi-testbericht/�


Česká republika 
zdroj: autoweb.cz 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Citigo 
1,0 MPI/55 kW a Citroën C1 1,0i 

datum: 2. 11. 2011 

„V roli všeuměla a univerzála může Citroën C1 obstát jen s obtížemi.“ 
„ŠKODA Citigo má velký kufr… S Citroënem C1 nesrovnatelné, tady 
má Citigo blíž například k populární Fabii.“ 
„V kufru je systém sítí, které udrží náklad v nehnutém stavu. Kabina 
vůbec je plná logicky rozmístěných a praktických odkládacích 
přihrádek. Dokonalá ukázka moderního umění hospodaření 
s moderním prostorem.“ 
„Na pohled líbivé, snad i trvanlivé materiály, na omak příjemné látky, 
pevné plasty, robustní ovladače, leckde s nenápadnými prvky retra.“ 
„… polohu za volantem najdete rychle a snadno. A zadní, na které se 
vejde i dvoumetrový člověk bez toho, aby trpěl stísněným prostorem. 
Je vynikající, že lze nohy zasunout bez potíží pod přední sedadla…“ 
„Popravdě je pozice za volantem v Citigo i pro člověka s metrem 
devadesát perfektní.“ 
„Citigo má pod kapotou 1,0 MPI s výkonem 75 koní, a je tak 
o decentní stádečko potentnější než malý Citroën. Je určitě 
kultivovanější, to ticho je neuvěřitelné za jakýchkoliv podmínek.“ 
„Tím jsem si zároveň rozptýlil obavy z toho, jestli nebude ve vyšších 
rychlostech plavat. Ne, stabilita mne opravdu příjemně překvapila.“ 
„ŠKODA je v porovnání s Citroënem tišší, zásadně tišší…“ 
„Zažije ŠKODA Citigo prodejní úspěch? Čistě logicky na to má…“ 

http://www.autoweb.cz/skoda-citigo-10-mpi-vs-citroen-c1-10i/�


Česká republika 
zdroj: auto.cz 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,4 TSI 

datum: 4. 11. 2011 

„Pochválit musíme také bixenonové světlomety – svítí skvěle a při 
dálkových světlech lze snadno sledovat, jak se světelný paprsek 
přirozeně natáčí.“ 
„Další pochvalu zaslouží řazení. Jde lehce a přesně, má krátké dráhy 
a k ovládání řadicí páky stačí minimální síly.“ 
„Za prvních ranních mrazíků motor bezproblémově naskočí a na rozdíl 
od souseda, kterému úsporný nafťák vydávající randál rozléhající se 
ranní ulicí klepe a vibruje, my nic takového nevnímáme.“ 
„Té-es-íčko začne táhnout od 1 500 ot./min, o tisíc otáček výše začne 
vydávat hrubší chraplavější zvuk a lineární zátah mu vydrží až téměř 
do 6 000 ot./min.“ 
„Yeti vybavený paketem Bicolour vypadá velmi dobře – svěžeji 
a dynamičtěji…“ 
„Benzinový turbomotor TSI je dobrým společníkem – je tichý, 
kultivovaný a i na vyšší auto má dostatečný výkon zajišťující 
přiměřenou dynamiku. Umí jezdit úsporně…“ 

http://www.auto.cz/test-skoda-yeti-1-4-tsi-90-kw-svihak-lazensky-62818�


Česká republika 
zdroj: ifaster.cz 

téma: Test: ŠKODA Fabia RS 

datum: 8. 11. 2011 

„Převodovka řadí opravdu dobře a změny rychlostních stupňů jsou 
máslově hladké…“ 
„Pohodlné sedačky s dobrým vedením, volant, plasty, prostor pro 
nohy – to vše Fabia RS zvládá téměř na jedničku.“ 
„Ve městě ani kdekoli jinde nemá auto žádný větší problém.“ 
„I v zatáčkách si malá rychlá ŠKODA poradí, aniž by působila tak, že 
ji nutíte do něčeho, co nemá ráda.“ 
„Výhodou kompresoru je okamžitý nástup výkonu a točivého 
momentu, motor se tak svým způsobem projevuje jako atmosféra.“ 
„Velmi kladně hodnotím pěkný zvuk linoucí se ze sportovního výfuku 
a také návykové zvuky živého přeplňovaného motoru.“ 
„Pokud si o víkendových ránech rádi vyjedete na prázdné silnice 
trochu zařádit, Fabia RS vám ukáže, že v žádném případě 
nepostrádá duši a po rovinkách mezi zatáčkami je schopna jezdit 
rychlostmi dvakrát překračujícími povolený limit.“ 
„S Fabií RS můžete jet ostře.“ 

http://ifaster.tiscali.cz/skoda-fabia-rs-maly-sympatak/�


Česká republika 
zdroj: AutoTip 

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

datum: 7. 11. 2011 

„Automobil ve skutečnosti vypadá lépe než na fotografiích, 
sympatická je především příď.“ 
„Kabina se na první pohled povedla: chválíme zejména správně 
dlouhá, tvrdá a anatomicky tvarovaná sedadla s integrovanými 
opěrkami hlav.“ 
„Na zadní lavici se pohodlně usadí osoby asi do 185 cm a díky 
vybrání v opěradle nestrádají ani jejich kolena.“ 
„Vysoko výklopná záď odhaluje zavazadlový prostor se základním 
objemem 251 litrů, což v rámci třídy řadí Citigo na absolutní vrchol.“ 
„Běžný řidič na volnoběh nepozná, že se jedná o tříválec – běží totiž 
potichu a téměř bez vibrací.“ 
„Automobil na dlouhou pětku zvládne i táhlé stoupání, aniž by 
výrazněji ztrácel tempo…“ 
„Pětistupňová převodovka MQ100 získala precizní kulisu, 
spojka funguje lehce.“ 
„Devizou vozu je jednoznačně podvozek, který péruje nad očekávání 
komfortně.“ 
„Spotřeba ve městě a na dálnici se pohybuje kolem 6,5 litru, při 
klidném stylu se dostanete k 5.“ 



Česká republika 
zdroj: Svět motorů 

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

datum: 7. 11. 2011 

„Také uvnitř se ŠKODA drží střízlivého minimalistického designu, 
který se nesnaží být hravý ani holčičí, ale ctí tradice značky, 
především hodnotný dojem.“ 
„Co se týče materiálů a zpracování, těžko najdete v nejnižší 
automobilové třídě poctivěji udělaný vůz.“ 
„Pokud ale není třeba obsadit zadní pozice, nabídne Citigo dost 
místa i dvoumetrovým dlouhánům. To se cení.“ 
„Kdo nadává nejmenším autům do nákupních tašek, bude muset 
ubrat plyn.“ 
„Lehké vibrace na volnoběh se snesou, hlavní je, že při jízdě motor 
krásně ztichne a ani při nejvyšší rychlosti 160 km/h neruší.“ 
„Na dálnici jsme žasli, jak ochotně ŠKODA zrychluje, dokonce ani 
v táhlých stoupáních jí nedocházel dech.“ 
„ŠKODA zvládla náš různorodý test za 5,5 l/100 km a hodně potěšila 
na dálnici.“ 
„Podvozek obdivuhodně tlumí nerovnosti, skvěle sedí a v zatáčkách 
se na něj můžete stoprocentně spolehnout.“ 
„…Citigo jezdí jako dospělé auto. Dokonce i na dálnici, kde 
byste to od něj nečekali.“ 



Česká republika 
zdroj: Autohit 

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi 1,2 TSI 

datum: 11. 11. 2011 

„Díky přímému vstřikování rychle reaguje, rozvod OHC by měl 
přinést úsporu v podobě snížení mechanických ztrát a pohon 
rozvodů řetězem zase zlevnit pravidelnou údržbu.“ 
„Za přijatelných 7 100 Kč dostanete Start/Stop systém, pneumatiky 
se sníženým valením, drobná aerodynamická vylepšení a také 
rekuperaci brzdné energie.“ 
„V praxi vůz umí jezdit s převahou jízd městem za nějakých 7,7 l na 
100 km, což je akceptovatelné.“ 
„Dodejme, že prodloužení převodů se nijak negativně neprojevuje na 
jízdní, neřkuli akustické pohodě.“ 
„Zavazadelník potěší skladností i přístupem.“ 



Česká republika 
zdroj: Auto 7 

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

datum: 17. 11. 2011 

„Líbivý, ale účelový design, jednoduchost, ve které objevíte krásu už 
po pár kilometrech za volantem, nízká hmotnost vozu, živé motory 
a neuvěřitelně prostorný interiér.“ 
„Vše je krásně v dosahu řidiče. Ať chcete ztlumit rádio, či upravit 
směr proudění vzduchu, hned víte, kam sáhnout, i když usedáte do 
Citigo poprvé v životě.“ 
„Stejně jako na předních místech je i vzadu nečekaně dostatek 
prostoru v příčném i svislém směru.“ 
„Vyzdvihnout ještě musím několik vtipných i praktických detailů, jako 
je držák na fotografii na středové konzole, držák na parkovací lístek 
na čelním okně, háček na kabelku před spolujezdcem, kapsy na 
bocích předních sedadel i další dobře využitelné odkládací prostory.“ 
„Ochota měnit směr je veliká stejně jako rejd předních kol – obojí ve 
městě velmi často oceníte.“ 
„Chválím kulturu jízdy i na delších cestách a na dálnici.“ 
„Testované provedení bylo tím silnějším a z hlediska dynamiky si 
vysloužilo jen chválu.“ 
„Chválím přesné, lehké a hladké řazení pětistupňové manuální 
převodovky i její zpřevodování.“ 
„Nejmenší ŠKODA je vyspělým vozem nabízejícím dostatek 
prostoru, komfortu i dynamiky za příznivou cenu…“ 



Česká republika 
zdroj: Auto 7 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI 
a ŠKODA Fabia 1,2 TDI 

datum: 17. 11. 2011 

„Podvozek je v přímém srovnání s TSI tvrdší a neumí se tak dobře 
vypořádat především s ostrými nerovnostmi.“ 
„…navzdory skromnému výkonu je GreenLine prakticky zcela 
použitelné auto s dostačující dynamikou.“ 
„Benzinová dvanáctistovka TSI je o dost jiná písnička. Nejenže je 
motor o poznání tišší a kultivovanější, stop-start takřka neznatelný 
a dynamika uspokojivější, celé auto se velmi liší.“ 
„Benzinová Fabia si při běžné jízdě řekla v průměru o 5,8 l/100 km.“ 
„GreenLine v průměru spotřebuje 4,2 l/100 km, což je sice skoro o litr 
více, než udává výrobce, ale i tak jde o výtečnou hodnotu.“ 
„GreenLine je úspornější, ale Fabia s motorem 1,2 TSI je příjemnější 
auto. O tolik, že vítězství jí náleží právem.“ 



Česká republika 
zdroj: Autosalon TV Prima 

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

datum: 19. 11. 2011 

„Vzdušnost a logika uspořádání kabiny bude silnou zbraní tohoto 
automobilu.“ 
„Když tady tak sedím, napadá mě, že rovná linie okna má svoji 
výhodu. Děti lépe uvidí ven a nebudou koukat do plechu.“ 
„Jednoznačně musím potvrdit, že se stane tím nejlepším, co 
segment miniaut nabídne. A celosvětově zamíchá prodejní karty.“ 
„Potvrzujeme, že jde o silný kalibr, a změny, které přinese do tohoto 
segmentu, budou zásadní.“ 

http://www.autosalontv.cz/?year=2011&week=46�


Česká republika 
zdroj: Auto 7 

téma: Ekotest: ŠKODA Superb GreenLine 

datum: 28. 11. 2011 

„Porovnáním množství skutečně natankovaného paliva a ujetých 
kilometrů jsme zjistili, že palubnímu počítači lze věřit.“ 
„Nám se mimo špičku podařilo po Praze jezdit za 5,6 l/100 km. 
S maximální snahou o úspornost klesla spotřeba za obdobných 
podmínek dokonce pod udávanou hodnotu na hezkých 4,8 l/100 km.“ 
„Při přehnanou starostlivostí neobtěžující jízdě s lehčí nohou 
spotřeboval Superb na okreskách 4,1 l/100 km.“ 
„Bez výraznějšího omezování lze při striktním dodržování limitů 
dlouhodobě jezdit za 5,3 l/100 km.“ 
„Na 2 000 km dlouhé dálniční cestě do Milána a zpět dosáhl vůz 
při úsporném stylu průměru dokonce jen 4,2 l/100 km.“ 
„Když vezmeme v potaz, že 4,84 m měřící a 1 524 kg vážící auto je 
schopno se reálně spokojit s 5,4 l/100 km, nezbývá než celý maraton 
shrnout do solidně podloženého prohlášení: Ano, opravdu nežere.“ 



Německo 

„Kombinace podvozku s dlouhým rozvorem a pohodlných sedadel 
přináší znatelně více komfortu, než je u malých vozů běžné. Také 
řízení je díky elektrickému posilovači snadné.“ 
„Přestože tříválec nemá žádné vyvažovací hřídele, běží skoro 
neslyšně a bez vibrací.“ 
„Vozy jako Citigo jsou správnou odpovědí na přibývající problémy 
s hustým provozem a místem ve městech.“ 
„Tvary jsou nadčasové.“ 
„Nikterak chudý design přístrojové desky potěší každého.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: První jízda: ŠKODA Citigo 
1,0 MPI/44 kW 

datum: 11. 11. 2011 



Německo 

„S pohonem na plyn lze spotřebu a emise oxidu uhličitého znatelně 
snížit. ŠKODA Octavia 1,6 LPG kromě radosti ze šetření servíruje 
i potěšení z jízdy.“ 
„Kromě 55litrové nádrže na benzin je tu ještě 44litrová na plyn 
s dobrým zpracováním, které amatérským dodatečným montážím 
chybí, přestože to mnohé dílny svým zákazníkům slibují.“ 
„Octavia LPG startuje vždy na benzin a po krátké (v zimě trochu delší) 
jízdě samočinně přepíná na plyn.“ 
„S plynovou Octavií lze jezdit za 10 litrů.“ 
„Při 10,9 l spotřeby v testu stojí 100 kilometrů kolem 7 eur, což je 
o 3 eura méně než u Octavie 1,2 TSI.“ 
„Roční servisní intervaly motoru 1,6 LPG bilanci trochu zhoršují, a tak 
kupec plynové Octavie vydělá teprve od 40 000 km.“ 

zdroj: Auto motor und sport 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 LPG 

datum: 17. 11. 2011 

http://firmenauto.auto-motor-und-sport.de/fahrbericht-skoda-octavia-combi-1-6-lpg-4100497.html�


Německo 

„Maximální přepravní kapacita 1 810 litrů udělá dojem u auta, které na 
délku měří jen něco málo přes 4,2 m.“ 
„Kdo nejezdí stále po dálnici nebo zcela nevyužívá užitečné zatížení 
530 kg, vyjde s 90 koňskými silami docela dobře.“ 
„Jízdní vlastnosti sice nebudí obdiv, ale v každém okamžiku vzbuzují 
pocit jistoty.“ 
„Díky výbornému výhledu směrem vzad se Roomster stane Vaším 
přítelem i při parkování…“ 
„Roomster je výhodné a současně praktické auto bez emocí, což 
ho předurčuje k nasazení ve flotilách.“ 

zdroj: Firmenauto 

téma: Test: ŠKODA Roomster 1,6 TDI 

datum: 21. 11. 2011 



Německo 

„Hyundai patří k největším výrobcům automobilů na světě, zatímco 
ŠKODA je nejsilnější dováženou značkou v Německu. Tak tedy, kdo 
vyrábí lepší auta?“ 
„Hyundai i20 je výborný malý vůz, který splní mnohem více než jen 
základní potřeby. Ovšem v přímém srovnání působí ŠKODA Fabia 
jako dospělejší auto, které jasně vyniká pohonným ústrojím, 
podvozkem i vnitřním prostorem.“ 
„Hyundai ix35 je názorným příkladem chytře navrženého SUV 
s dobrou nabídkou prostoru. Kdo více sází na jízdní dynamiku 
a praktický variabilní interiér, nemůže minout vůz ŠKODA Yeti.“ 
„Žádná šance pro nováčka. ŠKODA Superb je zřetelně větší, 
kultivovanější a dokonce cenově výhodnější.“ 
„Tím Češi těsně získali celkové vítězství.“ 

zdroj: Autostrassenverkehr 

téma: 
Srovnání ŠKODA versus Hyundai: 
Fabia x i20, Roomster x ix20, Yeti x ix35 
a Superb x i40 

datum: 23. 11. 2011 



„Čtyři dospělí, jakékoliv množství zavazadel – tady se ŠKODA 
Superb Combi hned předvede z té nejlepší stránky. To, na co by 
jiná auta potřebovala přívěs nebo střešní nosič, se sem vejde 
bez problémů. Přesto si cestující vpředu i vzadu užívají hodně 
místa – prostor pro kolena je vzadu až téměř nadbytečný.“ 
„Ví se, že šestistupňová dvouspojková převodovka dobře ladí se 
140koňovým TDI. Jinak tomu není ani u Superbu Combi. Mimoto 
překvapí spotřeba. Plně naloženi ve svižném tempu jsme se 
nedostali přes 7 litrů na 100 km.“ 
„Podvozek, brzdy a řízení reagují jemně a vyrovnaně. To přináší 
vysokou míru bezpečnosti a dobrý pocit z jízdy.“ 
„Testovaný vůz byl vybaven pohonem všech kol, což se 
minimálně v zimě bude hodit.“ 
„Prostor jako ve vyšší třídě dostanete za cenu střední třídy.“ 

zdroj: auto.oe24.at 

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

datum: 7. 11. 2011 

Rakousko 

http://auto.oe24.at/test/Skoda-Superb-Combi-TDI-mit-Allrad-und-DSG-im-Test/45588746�


„Síla motoru se rozděluje prostřednictvím spojky Haldex 
4. generace na všechna čtyři kola, v případě potřeby až 85 % 
na jediné kolo.“ 
„Výrobcem udávaná spotřeba v průměru 6,2 l by měla být 
realistická. My jsme při umírněných dálničních jízdách 
spotřebovali 5,5 a ve městě necelých 8 litrů.“ 
„O vnitřním prostoru se dá referovat pouze pozitivně.“ 
„Pět osob si najde pohodlné místo a díky skutečně hodnotným 
materiálům a bezchybné ergonomii se cítí dobře.“ 
„Ve Scoutu jsme objevili skutečně mnohostranné auto – funguje 
jako rodinný van stejně dobře jako praktické cestovní vozidlo, 
a dokonce skoro jako SUV.“ 
„Stěží lze najít argument, který by hovořil proti Scoutu.“ 

zdroj: gelaendewagen.at 

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 2,0 TDI 

datum: 12. 11. 2011 

Rakousko 

http://gelaendewagen.at/artikel11/skoda_octavia_scout_test_112.php�


„Ve Fabii má ŠKODA v nabídce velmi oblíbený malý vůz, který 
může oslovit mnoho kupujících díky dobrému poměru ceny 
a výkonových parametrů.“ 
„Interiér Fabie GreenLine TDI se prezentuje uspořádaností 
a prostorností.“ 
„Po stránce funkčnosti Fabii stěží něco předčí. Všechny spínače 
a ovládací prvky jsou snadno na dosah a ovladače klimatizace 
i rádia v horní části středové konzoly jsou velmi přehledné.“ 
„Na svoji délku 4 metrů nabízí 1,5 metru vysoká Fabia dostatek 
místa. Zvláště prostor pro hlavu je vzadu velmi dobrý, stejně jako 
prostor pro kolena.“ 
„Také při dálničním tempu je Fabia opravdu pohodlná, aniž 
by byl uvnitř hluk.“ 
„I když jsou podvozek a odpružení naladěny na komfort, zůstává 
Fabia vždy dobře ovladatelná a své limity avizuje včas.“ 
„V průměru jsme při využití rychlosti 130 km/h na dálnici 
a běžném stylu jízdy dosáhli spotřeby 4,7 l na 100 km.“ 
„Kdo chce uspokojit svoji zelenou duši a na svých cestách si 
vystačí se střídmým potěšením z jízdy, nalezne ve Fabii 
GreenLine dobrého společníka, který mu poskytne komfortní 
výbavu, dobré zpracování a dost místa.“ 

zdroj: autoguru.at 

téma: Test: ŠKODA Fabia GreenLine 

datum: 29. 11. 2011 

Rakousko 

http://www.autoguru.at/2011/11/skoda-fabia-greenline-tdi-testbericht/�


„Scout je velmi schopný při jízdě s přívěsem a jeho hlavními 
lákadly jsou úspornost a točivý moment naftového motoru.“ 
„Zpracování a prostor v kabině jsou špičkové. Měkké čalounění 
je zároveň dost odolné, aby zvládlo nároky aktivního životního 
stylu.“ 
„Nízká spotřeba dieselu a velikost Octavie Combi činí vlastnictví 
tohoto vozu smysluplným. S velkým prostorem vzadu 
a vytříbenou kabinou je Octavia Scout skvělým přepravníkem 
pro aktivní rodiny nebo pro ty, kteří žijí napůl na venkově.“ 
„Důvody pro koupi – cenově příznivá alternativa 
k plnohodnotným čtyřkolkám, image značky ŠKODA a její 
spolehlivost, výkon a úspornost dieselu.“ 

zdroj: EDP24 

téma: Test ojetého vozu: ŠKODA Octavia 
Scout 2,0 TDI 

datum: 5. 11. 2011 

Velká Británie 

http://www.edp24.co.uk/lifestyle/motoring/skoda_octavia_scout_always_prepared_1_1115759�


„Nový městský vůz ŠKODA je elegantní, hospodárný 
a praktický, ale nabídne i spoustu zábavy.“ 
„Lehké, ale přesné řízení podporuje dojem, že je auto při 
proplétání se hustým provozem ve svém živlu.“ 
„Litrový tříválcový motor je v 75koňové verzi kultivovaný a Citigo 
bez potíží zvládne pohyb nejen ve městě, ale i po dálnici.“ 
„Kabina je dobře promyšlená, příjemná a dostatečně široká.“ 
„Co se týče prostoru pro nohy vzadu, je ho dost na to, aby 
2 průměrně vysocí dospělí mohli sedět za sebou…“ 
„Citigo prokazuje svůj talent městského vozu i chytře vyřešenými 
úložnými prostory.“ 

zdroj: Autocar 

téma: První jízda: ŠKODA Citigo 
1,0 MPI/55 kW 

datum: 9. 11. 2011 

Velká Británie 



„Na tak malé auto působí neuvěřitelně dospělým dojmem: od 
kvality zpracování v kabině až po způsob, jakým se pohybovalo 
po testovací trase v rozbitých pražských ulicích.“ 
„Sympatické brblání tříválcového motoru dodává autu 
v městském provozu na přitažlivosti. Na dálnici se motor 
naopak chová zcela dospěle a je téměř neslyšný.“ 
„Pro čtyři cestující tu je s ohledem na velikost úžasný prostor. 
I když je auto krátké (těsně přes 3,5 m), má dlouhý rozvor (těsně 
pod 2,5 m), takže se dva 1,8 m vysocí dospělí mohou posadit 
za sebe.“ 

zdroj: autoexpress.co.uk 

téma: První jízda: ŠKODA Citigo 
1,0 MPI/55 kW 

datum: 3. 11. 2011 

Velká Británie 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/274777/skoda_citigo.html�


„Jak jezdí? Opravdu velmi slušně. Zkoušeli jsme obě výkonové 
varianty a v městském provozu jsou obě dostatečně živé. Verze 
o výkonu 75 k se cítí jako doma i mimo město.“ 
„Tříválcový motor je při cestovním tempu kultivovaný a má 
hladký chod i tehdy, když na něj spěcháte. V těchto ohledech 
působí Citigo dospělejším dojmem než Hyundai i10 nebo 
KIA Picanto.“ 
„Řazení je hladké a přímé, stejně jako řízení.“ 
„Uvnitř je dost místa pro čtyři dospělé, pokud mají alespoň dva 
z nich pod 185 cm. Vzadu je spousta místa na hlavu a kabina 
působí světlým a vzdušným dojmem. K zadním sedadlům je 
dobrý přístup.“ 

zdroj: whatcar.com 

téma: První jízda: ŠKODA Citigo 
1,0 MPI/55 kW 

datum: 3. 11. 2011 

Velká Británie 

http://www.whatcar.com/car-news/skoda-citigo-review/259862�


„Výhodou systému Haldex oproti trvalé čtyřkolce je to, že je 
lehčí, což znamená menší vliv na spotřebu a emise. Yeti se 
systémem Haldex tak dosahuje úctyhodných 155 g/km.“ 
„Interiér je chytrý a dobře zpracovaný.“ 
„Ve srovnání se svými rivaly nabízí Yeti ve verzi 4x4 
vynikající poměr ceny a hodnoty, funkčnost a dobré jízdní 
vlastnosti doplněné navíc o pocit jistoty, když nasněží.“ 

zdroj: irishtimes.com 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 2. 11. 2011 

Irsko 

http://www.irishtimes.com/newspaper/motors/2011/1102/1224306905828.html�


„Nejprve musím zdůraznit, že na Superbu nikdy nebylo nic 
obyčejného. Vždy vyčníval z davu, kromě jiného také díky svým 
limuzínovým proporcím a štědrému vnitřnímu prostoru.“ 
„Zvenčí vypadá v černé barvě testovaného auta zvláště dobře, 
zatímco interiéru dodávala luxusní kombinace kůže s palubní 
deskou v barvě slonové kosti pocit přepychu a exkluzivity, 
uvolňující a příjemný na pohled. 
„Nazvat interiér vzrušujícím by bylo přehnané, ale bezpochyby je 
pro cestující vpředu i vzadu lákavý, prostorný a neobyčejně 
komfortní.“ 
„Šestistupňová automatická převodovka DSG (Direct Shift 
Gearbox) je skvělá a kromě nízké spotřeby a emisí nabízí 
i veškerý luxus automatické převodovky spolu s výhodami 
ručně řazené.“ 

zdroj: Cork Independent 

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

datum: 17. 11. 2011 

Irsko 

http://corkindependent.com/stories/item/5796/2011-46/Taking-the-rough-with-the-smooth�


„Je to auto do ženské ruky. Tak akorát velké a tak akorát 
pěkné, abyste se v něm cítila jako mírně extravagantní 
princezna.“ 
„Řídí se velmi lehce a přirozeně, nemusela jsem se dívat do 
návodu, abych věděla, na co která páčka je.“ 
„Má sympatický interiér, ve kterém nic neruší.“ 
„Pohodlně se do něj nastupuje a příjemně se řídí. Vůbec nemáte 
pocit, že máte v rukách nějakého obra.“ 
„Díky silnému motoru jsem pomalejší auta objížděla jako střela, 
přitom jsem se ale cítila úplně bezpečně.“ 
„Yeti je hodně praktický. Hodí se pro zaměstnanou ženu, která 
pořád někoho a něco někam převáží: děti, nákup, psa…“ 
„Mezi informacemi (palubního počítače) brouzdáte pomocí 
kolečka na volantu. Je to mnohem pohodlnější než verze 
s tlačítkem, kterým přecvakáváte.“ 

zdroj: Marianne 

téma: Ženský test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 

datum: 24. 10. 2011 

Perlička na závěr 



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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