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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Autoscout24.de Fabia Combi RS Test

Autoplenum.de Fabia RS Test

Autostrassenwerkehr Fabia 1,2 TSI/Fabia 1,6 TDI Srovnávací test (vzájemný)

Autostrassenwerkehr Superb Combi Srovnávací test: Peugeot 508 SW

AutoBild Octavia Combi 1,6 TDI Srovnávací test: Volkswagen Golf Variant, Ford Focus Combi, Opel 
Astra ST, Peugeot 308 SW, Hyundai i30cw

Motorline.cc Fabia Combi RS Závěr dlouhodobého testu

Auto test Fabia 1,2 TSI Srovnávací test: Nissan Micra, Suzuki Swift

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Sedmička Octavia Combi 1,6 TDI DSG Test

Auto Tip Octavia Scout 2,0 TDI DSG Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Autoexpress.co.uk Superb GreenLine II Test

Cars.uk.msn.com Yeti GreenLine II Dlouhodobý test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Bayofplentytimes.co.nz Yeti 2,0 TDI Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Anglocelt.ie Roomster 1,2 TSI Test

http://ww2.autoscout24.de/test/skoda-fabia-rs-combi/nicht-schoen-aber-schnell/44439/228324/�
http://ww2.autoscout24.de/test/skoda-fabia-rs-combi/nicht-schoen-aber-schnell/44439/228324/�
http://www.motorline.cc/autowelt/index.php/Skoda-Fabia-Combi-RS---Dauertest-Abschluss---Tschechische-Eiligkeit/article=164170�
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/268672/skoda_superb_greenline_ii.html�
http://cars.uk.msn.com/reviews/articles.aspx?cp-documentid=158434623�
http://www.bayofplentytimes.co.nz/life-style/news/skoda-surprises-yeti-again/3956219/�
http://www.anglocelt.ie/news/motoring/articles/2011/06/08/4004805-a-car-for-the-head-but-not-the-heart/print�


Česká republika
zdroj: Sedmička

téma: Test: Octavia Combi 1,6 TDI DSG

datum: 9. 6. 2011

„Vnitřní prostor a pohodlí umocní hned po prvním nasednutí 
výrazně tvarované sedačky na předních místech.“
„Palubní počítač v tomto autě nenápadně nabízí zajímavý a 
povzbudivý údaj. Dojezd na plnou nádrž přesahuje tisíc 
kilometrů.“
„V druhé řadě je velkorysý dostatek prostoru zejména na 
kolena.“
„Tradiční výhoda Octavie je zavazadlový prostor. Ten je 
prostorný, výborně dostupný, navíc s plochým a pevným 
dnem. V doplňkové výbavě má škoda pro kufr mnoho 
drobných příplatkových doplňků jako jsou háčky a sítě. 
Rozhodně se vyplatí tyto drobné ale nedocenitelné 
pomocníky pořídit.“
„Jízda Octavií tradičně poskytuje dobrý pocit z auta se 
správně rozloženou hmotností mezi nápravy. Řidič to pozná 
při hodně ostrých zatáčkách, kde auto neprojevuje žádnou 
snahu k nedotáčivému smyku.“
„Převodovka s označením DSG a dvojicí suchých spojek 
nabízí jak dokonale plynulou jízdu, tak i slušnou reakci na 
sešlápnutí plynu k podlaze.“
„ŠKODA Octavia je na našem trhu nepřekonatelnou stálicí.“



Česká republika
zdroj: Auto Tip

téma: Test: Octavia Scout 2,0 TDI DSG

datum: 1. 6. 2011

„Několik průjezdů zbytky sněhu smíchaného s blátem nás 
přesvědčilo, že s manuálním řazením bychom nebyli ve 
stoupání tak rychlí jako s DSG.“

„Scout s převodovkou DSG nabízí plynulý zátah jen s mírnou 
změnou točivého momentu během přeřazení a kola se tak i 
pod plnou akcelerací tolik neutrhávají.“

„Scout neukázal jediné slabé místo, světlou výšku 180 mm 
nelze vážně vyčítat, protože členové kategorie SUV, tvářící se 
jako drtiči terénu, mívají světlost kolem 190 mm. V 
konečném součtu Scout nabídl velmi příjemný kompromis 
mezi schopností dynamické jízdy na silnici, průchodností 
lehčím terénem a komfortem ovládání.“



Německo

„To hlavní ale přijde na dálnici. Řidiče silných aut, kteří 
vynucují průjezd levým pruhem, můžete odkázat do 
patřičných mezí. Leckterý řidič trojkového BMW si bude 
nevěřícně mnout oči, když malé autíčko před ním na zapnutý 
levý blinkr nezareaguje odklizením se do pravého pruhu, ale 
prostě ujede.“

„Fabia RS nabízí opravdu bohatou standardní výbavu, z níž 
stojí za zmínku zejména automatická převodovka DSG.“

„Spousta výkonu, spousta prostoru, nejmodernější 
technologie a nenápadný vzhled. ŠKODA Fabia RS Combi je 
pro lidi, kteří touží zkombinovat rychlost s každodenní 
použitelností a nechtějí u toho příliš provokovat.“

zdroj: Autoscout24.de

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi RS

datum: 8. 6. 2011

http://ww2.autoscout24.de/test/skoda-fabia-rs-combi/nicht-schoen-aber-schnell/44439/228324/�


Německo

„Vyrážíme: ŠKODA Fabia RS vystřelila z místa a bylo vidět, že 
180 koní nemá s 1300 kg hmotnosti opravdu žádný problém. 
Když sedíte za volantem malého vozu, ostrý rozjezd, který by 
spíše odpovídal sportovnímu autu, vás doopravdy překvapí.“

„Zvláště v manuálním režimu je to zábava. Podřadit na 
trojku, vytočit do 4000 a potom rychle čtyřku. Díky 
automatické převodovce DSG se to obejde bez zdržení a 
ztráty výkonu. Slyšeli jste to odfrknutí výfuku? To musím 
zase vyzkoušet!“

zdroj: Autoplenum.de

téma: Test: ŠKODA Fabia RS

datum: 8. 6. 2011

http://blog.autoplenum.de/1-skoda-fabia-rs-180-ps/�


Německo

„Fabia se v Německu počítá k bestsellerům ve své třídě a je 
zdaleka nejprodávanějším dováženým vozem.“

„Pokud chcete Fabii s motorem, který nabízí dostatek 
točivého momentu, nemusíte nutně kupovat variantu TDI. 
Benzínové TSI je nejen silné v kramflecích, ale nabízí také 
velmi hladký chod.“

zdroj: Autostrassenwerkehr

téma: Srovnání: Fabia 1,2 TSI/Fabia 1,6 TDI

datum: 8. 6. 2011



Německo

„Superb nabízí oproti Peugeotu podstatně vyšší komfort 
odpružení, přitom je zároveň obratnější, má preciznější řízení 
a účinnější brzdy. A k tomu všemu navíc nabízí výkonnější 
motor.“

„Hlavním argumentem pro Superb však zůstává XL-prostor 
na zadních sedadlech i v zavazadelníku.“

zdroj: Autostrassenwerkehr

téma: Srovnání: Superb Combi vs. Peugeot 
508 SW

datum: 8. 6. 2011



Německo

„Je to neuvěřitelné. Vyrábí se již od roku 2004 a v roce 2009 
dostala větší facelift. Jiná auta tohoto stáří se již prodávají 
jen jako ojetiny. Ne tak ŠKODA, která i dnes dosáhla na první 
místo. A nebodovala zdaleka jen cenou, dalšími důvody pro 
její vítězství jsou:

- Dostatek místa vpředu i vzadu
- Praktičnost, elegance a kvalitní zpracování
- Čisté tvary karoserie
- Úhledná, jednoduchá kabina s vynikajícím stylem a 

ergonomií; Pohodlí za volantem a kvalitní materiály
- Hned po Peugeotu druhý největší zavazadelník – max. 

1655 litrů – bez sklopení sedadel dokonce zcela největší, 
605 litrů

Kamenem úspěchu je také živý motor 1,6 TDI se spotřebou 
pouhých 5 l/100km.“

zdroj: AutoBild

téma:

Srovnání: Octavia Combi 1,6 TDI; 
Volkswagen Golf Variant; Ford Focus 
Combi; Opel Astra ST; Peugeot 308 SW; 
Hyundai i30cw

datum: 8. 6. 2011



Německo

„S výkonem 180 koní je toto kombi – pardon, Combi – ve 
svém segmentu jedinečné. Mnoho značek nabízí malá 
sportovní auta (např. Opel Corsa OPC, Clio RenaultSport, 
Seat Ibiza FR nebo Volkswagen Polo GTI), ale žádný z nich 
nemá praktický model kombi.“

„Fabia Combi je bezpochyby praktická, ať už má pod kapotou 
60 nebo 180 koní. S objemem zavazadlového prostoru 505 –
1 485 litrů se může postavit i vozům o třídu výše.“

zdroj: Motorline.cc

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Fabia Combi RS

datum: 24. 6. 2011

http://www.motorline.cc/autowelt/index.php/Skoda-Fabia-Combi-RS---Dauertest-Abschluss---Tschechische-Eiligkeit/article=164170�


Německo

„ŠKODA Fabia je v tomto testu nejvšestrannějším vozem. 
Boduje velkým vnitřním prostorem, dobrým komfortem a 
suverénním turbomotorem. Vyšší cenu vyrovnávají nízké 
provozní náklady. Auto pro každý den.“

„S 86 přeplňovanými koňskými silami Fabia láká uvolněnému 
stylu jízdy.“

zdroj: Auto test

téma: Srovnání: ŠKODA Fabia 1,2 TSI, Nissan 
Micra, Suzuki Swift

datum: 28. 6. 2011



„Jízdně nepřináší Superb GreenLine žádné kompromisy a 
snadno drží krok s okolním provozem.“

„Dobře vyvážené řízení a vysoká stabilita karoserie 
přinášejí na tak velký stroj nečekanou ovladatelnost. O 
15 mm snížený podvozek nepřináší zásadní ztrátu 
komfortu a kultivovanost na dálnici je excelentní.“

„Zákazníkům se bude líbit také spotřeba 4,4 l/100km. 
Superb je teď ještě přitažlivější než kdykoliv předtím.“

zdroj: Autoexpress.co.uk

téma: Test: Superb GreenLine II

datum: 9. 6. 2011

Velká Británie

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/268672/skoda_superb_greenline_ii.html�


„Co se nám líbí?
Úžasně nízká spotřeba paliva. Při 80 kilometrů dlouhé 
cestě konstantní rychlostí 90 km/h jsme dosáhli 
spotřeby 4,0 l/100km, přičemž si motor broukal v 1600 
ot./min na pětku. A to jsme jeli naložení se dvěma 
dospělými, dvěma dětmi a zavazadly.“
„Na koňských závodech auto působilo jako doma. I když 
většina vozů v okolí byla svalnatějších a více terénních, 
Yeti stále vybočoval a získával si pozornost.“
„Satelitní navigace je na auto této úrovně velmi 
sofistikovaná a klidně by se hodila i do dvakrát dražšího 
vozu.“
„Kromě spotřeby se mi líbil i zátah malého dieselu. 
Vytáčí se velmi kultivovaně a udávaných 105 koní 
nevystihuje jeho sílu. Klíčem je 250 Nm točivého 
momentu, díky kterým je předjíždění mnohem snazší, 
než byste od úsporné varianty malého crossoveru 
čekali.“

zdroj: Cars.uk.msn.com

téma: Dlouhodobý test: Yeti GreenLine 2

datum: 29. 6. 2011

Velká Británie

http://cars.uk.msn.com/reviews/articles.aspx?cp-documentid=158434623�


„Kabina je světlá a prostorná. Kvalita zpracování je 
dobrá a úroveň výbavy působivá. Pozice za volantem je 
díky podélně i výškově stavitelnému volantu a výškově 
stavitelné sedačce naprosto perfektní.“

„Působivý je také vnitřní prostor, zvláště když vezmete v 
úvahu kompaktní vnější rozměry. Jedinečný je také 
systém zadních sedadel VarioFlex, který umožňuje 
nezávislý posuv, vyjímání a sklápění zadních sedadel.“

„ŠKODA Roomster je skvěl ovladatelná a nabízí i 
komfortní jízdu. Je stabilní, s minimálními náklony 
karoserie, a přitom zachovává pohodlí 
posádky.Parkování je snadné díky výborné viditelnosti a 
kompaktním rozměrům, které usnadňují pohyb po 
městě.“

zdroj: Anglocelt.ie

téma: Test: Roomster 1,2 TSI

datum: 8. 6. 2011

Irsko

http://www.anglocelt.ie/news/motoring/articles/2011/06/08/4004805-a-car-for-the-head-but-not-the-heart/print�


„S originálním vzhledem, chytrým využitím prostoru a 
zábavou za volantem, kterou přináší silný přeplňovaný 
diesel, se Yeti 2,0 TDI 4x4 řadí mezi má nejoblíbenější 
auta roku 2011.“

„Kromě rychlých přeřazení ve zlomku sekundy nabízí 
automatická převodovka DSG i dlouhé zpřevodování, 
které dobře ladí se svalnatou křivkou točivého 
momentu.“

„Velkou část mého testu jsem strávil na venkovských 
silničkách, kde si Yeti dokázal skvěle poradit s rozbitými 
povrchy, změnami sklonu a hrboly, aniž by musel zvolnit 
tempo nebo posádka pocítila nepříjemné otřesy.“

„Pohodlné přední sedačky nabízejí dobré boční vedení a 
příjemně dlouhý sedák.“

zdroj: Bayofplentytimes.co.nz

téma: Test: Yeti 2,0 TDI

datum: 17. 6. 2011

Nový Zéland

http://www.bayofplentytimes.co.nz/life-style/news/skoda-surprises-yeti-again/3956219/�


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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