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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Berliner Kurier Superb 2.0 TDI 4x4 Test

Auto Zeitung Superb Combi 2.0 TDI Test

Auto Strassenverkehr Yeti GreenLine Test

AutoBild Superb Combi 2.0 TSI Dlouhodobý test

Auto Zeitung Fabia, Roomster, Octavia, Yeti, Superb Přehled ekologických verzí GreenLine

alle-autos-in.de Superb GreenLine Test

Auto motor und sport Superb Combi 2.0 TDI Srovnávací test s Peugeotem 508 SW 2.2 HDi

AutoBild Yeti 2.0 TDI 4x4 Srovnávací test s Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ 4WD a Suzuki Grand 
Vitara 1.9 DDiS

Auto motor und sport Yeti GreenLine Test

Auto Zeitung
Fabia 1.2 TSI, Octavia Combi 1.4 TSI, 
Roomster 1.6 TDI, Superb Combi 2.0 TDI, 
Yeti 2.0 TDI 4x4

Srovnání s konkurenčními vozy Opel

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Svět motorů Roomster 1.4 TDI Recenze ojetého vozu

Auto motor a sport Yeti 1.4 TSI 4x2 Test

Auto motor a sport Superb 2.0 TDI DSG Závěr dlouhodobého testu na 100 000 km

AutoTip Roomster Bicolour 1.2 TSI DSG Test

http://www.alle-autos-in.de/skoda/skoda_superb_16_tdi_cr_greenline_a36219.shtml�
http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/peugeot-508-sw-und-skoda-superb-combi-schluckfreudige-mittelklassekombis-3820774.html�
http://www.auto-motor-und-sport.de/einzeltests/skoda-yeti-1-6-tdi-greenline-suv-nah-am-kleinwagenverbrauch-3957867.html�


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

derbyshiretimes.co.uk Octavia Scout Představení vozu

autoexpress.co.uk Roomster 1.2 TSI Test

autoexpress.co.uk Octavia 2.0 TDI Srovnávací test s Chevroletem Cruze HB 2.0 VCDi a Mitsubishi 
Lancer Sportback 2.0 DI-D

autoexpress.co.uk Superb Combi 2.0 TDI Dlouhodobý test

cars.uk Yeti GreenLine Dlouhodobý test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

bsmotoring.com Octavia 2.0 TDI Srovnávací test s Renaultem Fluence 1.5 dCi

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

Offaly Express Octavia Scout 1.8 TSI Test

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu

motorline.cc Yeti 2.0 TDI 4x4 DSG Test

http://www.derbyshiretimes.co.uk/lifestyle/motors/scout_s_honour_1_3636459�
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/newreviews/270043/skoda_roomster.html�
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/grouptests/271381/chevrolet_cruze_hatchback_vs_rivals.html�
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/longtermtests/271603/skoda_superb_estate_third_report.htmlhttp:/www.autoexpress.co.uk/carreviews/longtermtests/271603/skoda_superb_estate_third_report.html�
http://cars.uk.msn.com/reviews/skoda-yeti-greenline-2-month-four�
http://www.bsmotoring.com/news/renault-fluence-vs-skoda-laura-pointsview/3890/1�
http://www.offalyexpress.ie/lifestyle/motoring/chaos_theory_1_2927870�
http://www.motorline.cc/diverses/index.php/Skoda-Allrad-Special---Skoda-Yeti-TDI-4x4-DSG/article=165071�


Česká republika
zdroj: Svět motorů

téma: Recenze ojetého vozu: ŠKODA Roomster 
1.4 TDI

datum: 15. 8. 2011

„Roomster je všeuměl jako stvořený pro chalupáře, rodiny s dětmi či 
mladé páry, jimž umí v chytrém interiérovém držáku elegantně odvézt 
i dvě jízdní kola.“
„Vůz je široce rozkročený, stabilní a díky minimálnímu zadnímu 
převisu nemá ani s plným zatížením sklony k záludnostem. Navíc lze 
podvozek lehce a levně opravit.“
„Dle statistik patří Roomster k nejspolehlivějším škodovkám…“
„Chytá snadno, neprosakuje z ní olej, turbo nehouká…“
„Podvozek je staticky i jízdně v pořádku: neplave, neuskakuje a stále 
ještě solidně pruží…“



Česká republika
zdroj: Auto motor a sport

téma: Test: ŠKODA Yeti 1.4 TSI 4x2

datum: 22. 8. 2011

„Při jízdě si Yeti počíná suverénně.“
„Díky malým půdorysným rozměrům, přehledné karoserii a dobrému 
rejdu se s vozem snadno manévruje i ve městě.“
„V interiéru se nám líbí umírněná podoba středového panelu, 
který neomezuje cestující…“
„Kvalita zpracování, materiály i ergonomie tradičně představují vysoký 
standard.“
„Výhodou je vysoká variabilita 3 samostatných sedadel původem
z Roomsteru.“



Česká republika
zdroj: Auto motor a sport

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Superb
2.0 TDI DSG

datum: 22. 8. 2011

„Podvozek vypadá velmi bytelně a zachovale, také výfuk až na 
mírnou povrchovou korozi působí důvěryhodně.“
„Důkazem robustnosti vozu byla životnost pneumatik, které se 
opotřebovávaly pozvolna a rovnoměrně.“
„Výkonnější motor se 125 kW umožňuje velmi dobrou dynamiku, ve 
spojení s bleskově řadící převodovkou dokáže držet krok i s hodně 
výkonnými vozy.“
„Ano, na Superbu je v zásadě všechno dobré…“
„Zcela zaslouženě si tak po stotisícové zkoušce vysloužil doporučení 
ke koupi pro ty, kteří hledají velké, bezpečné, jízdně příjemné
a kvalitně zpracované auto s rozumně nízkými provozními náklady,
v našem případě celkově do 3 Kč na 1 km.“



Česká republika
zdroj: AutoTip

téma: Test: ŠKODA Roomster Bicolour
1.2 TSI DSG

datum: 29. 8. 2011

„ŠKODA Roomster: moderní, chytře vymyšlené, variabilní
a prostorné malé MPV, navíc s příjemnými jízdními vlastnostmi
a solidním zpracováním.“
„Celkový dojem je nyní mnohem kompaktnější, z pozitivních reakcí 
lze usuzovat, že toto řešení bude mít úspěch.“
„Pod kapotou pracoval výborný přeplňovaný osmiventil 1.2 TSI: 
kultivovaný, dostatečně silný, s plynulým zátahem a rozumnou 
spotřebou.“
„… na slušné mimoměstské spotřebě padající až k 5 litrům se 
podílela sedmistupňová dvouspojková automatika DSG smysluplně 
využívající potenciál motoru.“



Německo

„Sedan střední třídy Superb si může hrát dokonce na konkurenci 
Mercedesu třídy E nebo BMW řady 5.“
„V nouzi dokáže jediné kolo vytáhnout auto z bryndy.“
„Bytelné dveře odhlučňují prostorný interiér, kde na cestující čekají 
ušlechtilé materiály. Všechno souhlasí, vypadá dobře a je příjemné na 
omak.“
„Typický klapot dieselu je stěží slyšitelný, jen občas vystoupí do 
popředí hedvábný monotónní zvuk.“

zdroj: Berliner Kurier

téma: Test: ŠKODA Superb 2.0 TDI 4x4

datum: 3. 8. 2011



Německo

„Prostorem hraje vyšší ligu. Mazdu 6, Opel Insignia i Toyotu Avensis
nechává za sebou. Dokonce ani Ford Mondeo nenabízí tolik místa 
jako Superb.“
„Sedadla jsou dobře tvarovaná a kokpit je logicky rozvržený, se všemi 
ovládacími prvky snadno na dosah.“
„Více místa za méně peněz nemá žádné jiné kombi.“
„Zpracování, kvalita materiálů, akustický komfort i odpružení jsou na 
vysoké úrovni.“
„Velká Češka vděčí své minimální hmotnosti vzhledem k velikosti za 
velmi nízkou spotřebu.“

zdroj: Auto Zeitung

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 2.0 TDI

datum: 3. 8. 2011



Německo

„Turbodieselová šestnáctistovka spontánně reaguje na sešlápnutí 
plynového pedálu a ochotně se vytáčí.“
„Při rozumné jízdě po silnici a dálnici se GreenLine na 260 km 
spokojil se 4,8 l na 100 km.“
„… dostatek místa pro 5 cestujících, dobré zpracování a praktické 
odkládací plochy, kam oko dohlédne.“
„GreenLine bez váhání doporučujeme ke koupi.“

zdroj: Auto Strassenverkehr

téma: Test: ŠKODA Yeti GreenLine

datum: 3. 8. 2011



Německo

„Teprve 9 měsíců ve službě – a už skoro 50 000 km na tachometru.
U kolegů je extrémně oblíbený.“
„… čtyřválec zrychluje svižně a ani ve vysokých otáčkách není slyšet.“
„Další kladné body: pohodlná sedadla, bohatá výbava, pěkné 
zpracování a senzační nabídka místa.“

zdroj: AutoBild

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Superb Combi
2.0 TSI

datum: 5. 8. 2011



Německo

„ŠKODA je dobrým příkladem toho, že úsporná auta mohou být také 
pohodlná a rychlá.“
„Mistrem úsporné jízdy je Fabia se spotřebou jen 3,4 l nafty.“
„Všechny modely GreenLine mají dostatečně bohatou výbavu 
zahrnující rádio, klimatizaci, elektrické ovládání oken a další.“
„Zelený nádech se neomezuje jen na modely GreenLine. S paketem 
Green tec, který je nyní kromě Octavie k dostání také pro Fabii
a Roomster, je možné jezdit úsporně i s ostatními motorizacemi.“
„Nově ŠKODA uvedla Octavii LPG.“
„Mimořádně úsporný má být také čtyřmístný městský vůz menší než 
Fabia, který ŠKODA uvede na německý trh uprostřed příštího roku.“

zdroj: Auto Zeitung

téma: Přehled: Modely GreenLine

datum: 17. 8. 2011



Německo

„Jeden z mála sedanů, které kromě Rolls-Royce, Maybachu a spol. mají
v sériové výbavě podpěry nohou vzadu.“
„Pro Superb mluví kromě opulentní nabídky místa, prvotřídního 
zpracování a chytrého řešení detailů také cena.“
„Mnohé malé vozy či kompakty se k takové spotřebě nepřiblíží.“
„Jako výsledek první jízdy spočítal palubní počítač necelých 5 litrů – což 
je velmi dobrá hodnota.“
„Start-Stop systém reaguje precizně a spolehlivě, takže není žádný 
problém držet krok s provozem.“
„Kdo chce jezdit ekologicky a mít hodně prostoru uvnitř, bude naladěn 
na vlnovou délku Superbu GreenLine – a kdo chce jezdit velkým 
sedanem se spotřebou malého vozu, ten teprve.“

zdroj: alle-autos-in.de

téma: Test: ŠKODA Superb GreenLine

datum: 3. 8. 2011

http://www.alle-autos-in.de/skoda/skoda_superb_16_tdi_cr_greenline_a36219.shtml�


„Svůj točivý moment 350 N.m posílá přes šestistupňovou, 
dvouspojkovou automatickou převodovku. Její rychlé a hladké 
řazení dělá opravdu dobrý dojem.“
„ŠKODA poskytuje zřetelně vyšší komfort odpružení, je agilnější, 
má přesnější řízení a účinnější brzdy.“
„Kdo se rozhodne pro Peugeot 508, učiní tak především kvůli 
jeho elegantnímu tvaru nebo proto, že mu prodejce udělá 
příznivou nabídku. Nicméně výraznou přednost, která by ho 
posunula před Superb, nemá.“
„Aby mohl v budoucnu zvítězit v souboji s všestranně 
zdařilým kombi typu ŠKODA Superb Combi, bude muset 
Peugeot podstoupit ještě řadu jemných doladění.“

zdroj: Auto motor und sport

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi
2.0 TDI a Peugeot 508 SW 2.2 HDi

datum: 5. 8. 2011

Německo

http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/peugeot-508-sw-und-skoda-superb-combi-schluckfreudige-mittelklassekombis-3820774.html�


„Významnou prostorovou výhodu ale velikost Suzuki nepřináší, 
například ŠKODA je postavena vzdušněji.“
„Znovu jsme byli překvapeni, jak chytře ŠKODA využívá vnitřní 
prostor: zvenku kompaktní, uvnitř skoro obrovská.“
„Řidič a spolujezdec sedí pohodlně na sedadlech s tužšími 
výplněmi a dobrým bočním vedením.“
„Teprve v přímém srovnání vyniknou jízdní vlastnosti vozu 
ŠKODA, který se protahuje zatáčkami stejně, jako když Yeti
utíká před Messnerem.“
„ASX je obdivuhodně obratné a čiperné, ale kvůli svému řízení 
ne tak agilní jako ŠKODA.“
„Yeti není k polapení. ŠKODA interpretuje téma 
kompaktních SUV jednoduše nejlépe. Působí nenápadně, 
ale přitom je prostorná a variabilní jako MPV. Konkurence 
může jen z povzdálí přihlížet.“

zdroj: AutoBild

téma:
Srovnávací test: ŠKODA Yeti 2.0 
TDI 4x4, Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ 
4WD a Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS

datum: 19. 8. 2011

Německo



„ŠKODA Yeti GreenLine je v současnosti nejúspornější SUV
s normovanou spotřebou 4,6 l nafty na 100 km. Přesto mu nic 
nechybí.“
„V praxi potvrzuje to, co na papíře slibuje.“
„Vystačí si s pohonem předních kol a lehce se protahuje 
zatáčkami…“
„Vnitřní prostor nabízí vysokou užitnou hodnotu.“

zdroj: Auto motor und sport

téma: Test: ŠKODA Yeti GreenLine

datum: 22. 8. 2011

Německo

http://www.auto-motor-und-sport.de/einzeltests/skoda-yeti-1-6-tdi-greenline-suv-nah-am-kleinwagenverbrauch-3957867.html�


„Opel Corsa z výhody svého zdvihového objemu nic nevytěžil. Je 
pomalejší než Fabia, má delší brzdnou dráhu a nabízí méně 
místa – jasně tedy prohrává. Fabia je ve verzi 1.2 TSI úspornější, 
jízdně aktivnější a pohodlnější vůz s dobrou nabídkou prostoru 
za příznivou cenu.“
„Octavia má navrch v prostornosti, což překvapí, neboť je kratší, 
užší, nižší a má kratší rozvor. Ve srovnání s Astrou však těží ze 
strmých linií karoserie.“
„Minivany sehrály remízu. Meriva představuje pohodlnější, 
útulnější a se 130koňovým dieselem trochu hbitější alternativu, 
ale je dražší. Roomster nabízí skvělý poměr ceny a prostoru
a Opelem se nenechá zatlačit do kouta. Kromě toho je ŠKODA 
vyváženější.“
„Adaptivní podvozek propůjčuje Insignii agilnější jízdní vlastnosti. 
Má také více asistenčních systémů… ŠKODA Superb znovu 
ukázala, že prémiové zboží nemusí být drahé. Hodně místa, 
nezáludné chování a silný motor jí přinesly vítězství.“
„Zlepšená kvalita Antary je zřetelná. Nicméně odspodu slabý 
motor, kostrbaté řazení a vysoký příplatek za pohon všech kol ji 
srážejí. Yeti kontruje potentním motorem, kompletní výbavou, 
variabilitou i jízdní jistotou a nedává Antaře šanci.“
„Vítězství patří značce ŠKODA. Boduje ve všech třídách 
velikostí, variabilitou a pohonnými jednotkami.“

zdroj: Auto Zeitung

téma: Srovnání: ŠKODA proti Opelu

datum: 31. 8. 2011

Německo



„Ideální auto mimo zpevněné cesty. Yeti dojede ještě mnohem 
dál než tam, kde normální osobní auto dávno končí.“
„Ideální auto pro myslivce? Třeba, ale Yeti má své kvality také 
jako vůz pro každého. Zvýšený posaz se stará o dobrý výhled
a je přínosem pro bezpečnost.“
„Je až neuvěřitelné, co vše je možné s kompaktní čtyřkolkou bez 
redukční převodovky.“
„Dvouspojková převodovka je díky rychlosti řazení nejen 
sportovní, nýbrž i velmi ekonomická. Kdo se odváží do terénu, 
může se plně věnovat řízení.“

zdroj: motorline.cc

téma: Test: ŠKODA Yeti 2.0 TDI 4x4 DSG

datum: 15. 8. 2011

Rakousko

http://www.motorline.cc/diverses/index.php/Skoda-Allrad-Special---Skoda-Yeti-TDI-4x4-DSG/article=165071�


„S prostornou karoserií a rozměrným kufrem je ŠKODA Octavia 
Scout skutečně působivým vozem do terénu.“
„Čtyřkolka už nemusí znamenat velkého, neohrabaného žrouta 
benzinu.“
„Octavia je už dlouho skrytým pokladem segmentu D.“
„Úroveň výbavy je vzhledem k ceně vynikající.“
„Pohon všech kol tu není jen na ozdobu, Octavia dokáže své 
trakce skutečně naplno využít a předvést v terénu působivé 
výkony.“
„Středový tunel vzadu překáží jen minimálně a praktický
a zároveň stylový interiér nabízí spoustu úložných prostorů, 
včetně chlazené schránky a přihrádky pod sedadlem 
spolujezdce.“
„Skvělý vůz pro nepřipravené irské řidiče, kterým Octavia Scout 
dovolí jezdit bez problémů i v zimním chaosu, aniž by museli 
něco obětovat po zbývajících 50 týdnů v roce.“

zdroj: Offaly Express

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 1.8 TSI

datum: 3. 8. 2011

Irsko

http://www.offalyexpress.ie/lifestyle/motoring/chaos_theory_1_2927870�


„Scout má větší světlou výšku než většina aut, ale kouzlo jeho 
terénních schopností se skrývá v širokých pneumatikách, které 
můžete obout. Na správných gumách dokáže Scout projet 
čímkoliv, a jakmile se počasí zase zlepší, můžete přejít zpátky na 
,normální‘ pneumatiky.“
„Chytrý systém Haldex směřuje normálně veškerou hnací sílu na 
přední kola, ale jakmile zaznamená jejich nedostatečnou trakci, 
posílá ji na zadní kola, dokud není dosaženo rovnováhy.“
„A dobrá nabídka je to i uvnitř. Nabízí spoustu místa na nohy
i hlavu a díky karoserii kombi můžete se sklopenými sedadly 
přepravit až 1 600 litrů zavazadel. Kufr je navíc snadno 
přístupný, nezasahují do něj podběhy a najdete v něm spoustu 
úchytů a věšáků.“
„Standardní výbava Scoutu potěší, obsahuje položky jako 
klimatizace, exkluzivní čalounění, ESP, tempomat a zadní 
parkovací senzory.“

zdroj: derbyshiretimes.co.uk

téma: Představení: ŠKODA Octavia Scout

datum: 14. 8. 2011

Velká Británie

http://www.derbyshiretimes.co.uk/lifestyle/motors/scout_s_honour_1_3636459�


„Interiér Roomsteru je úžasně funkční a plný vysoce kvalitních 
materiálů.“
„Přeplňovaná 1,2 patří mezi elitu a nabízí hladký chod
i mohutný zátah.“
„Jízda je dostatečně pohodlná a Roomster se chová velmi 
předvídatelně a bezpečně, se spoustou přilnavosti.“
„Přístup do zavazadelníku je vynikající a jeho objem činí velmi 
praktických 450 litrů. Sklopením sedadel se navíc prostor zvětší 
na více než trojnásobek. Přitom je to díky systému VarioFlex
úplně snadné.“
„ŠKODA se umístila na špici ankety spokojenosti zákazníků Auto 
Express Driver Power, což ukazuje, že všechny její modely 
nabízí působivou spolehlivost a dobrou servisní síť, pokud se 
cokoliv pokazí.“

zdroj: autoexpress.co.uk

téma: Test: ŠKODA Roomster 1.2 TSI

datum: 17. 8. 2011

Velká Británie

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/newreviews/270043/skoda_roomster.html�


„Talentovaná ŠKODA Octavia je v redakci Auto Expressu 
pevným favoritem mezi rodinnými vozy, za což vděčí prostorné 
kabině, schopnému podvozku a kultivovanému dieselu.“
„Je pohledná a má dobré proporce. Díky tomu působí 
dospělejším dojmem než její soupeři v testu.“
„Velká prosklená plocha dává interiéru vzdušnou atmosféru
a sedadlo řidiče i volant mají široký rozsah nastavení.“
„Otevřete mohutné zadní dveře a přivítá vás 585litrový 
zavazadelník – o 241 l větší než v Lanceru.“
„Všechny ovládací prvky jsou dobře vyváženy a řízení je strmé,
s dobrou zpětnou vazbou.“
„Na klikaté okresce je Octavia stále nejvyrovnanějším
a nejzábavnějším společníkem.“
„Provozní náklady jsou rovněž působivé: měly by být nižší než
u Chevroletu nebo Mitsubishi.“
„ŠKODA má na to porazit i dražší vozy. V konkurenci 
levných vozů je její vítězství ještě výraznější.“

zdroj: autoexpress.co.uk

téma:
Srovnávací test: ŠKODA Octavia 2.0 
TDI, Chevrolet Cruze HB 2.0 VCDi
a Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D

datum: 18. 8. 2011

Velká Británie

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/grouptests/271381/chevrolet_cruze_hatchback_vs_rivals.html�


„Do obrovského nákladového prostoru o objemu 633 litrů se 
snadno vešlo všechno naše vybavení i oblečení na pětidenní 
výlet.“
„Ani poté, co jsem si 140koňové 2.0 TDI vyzkoušel s plnou 
zátěží, jsem nezatoužil vyměnit ho za silnější, 170koňovou 
variantu. Našemu Superbu nechybělo tempo v žádné situaci.“
„Chtěl jsem vyzkoušet střešní box, o kterém básnil kolega po 
výletu s Mercedesem třídy E kombi. Ale nebylo to potřeba.“
„Je tak velká, že zavazadelník nezaplníte ani velkým nákupem 
na týden, a zádržné popruhy, upnuté do kolejnic v podlaze, 
výborně drží náklad na místě.“
„Potěší, že zavazadelník i interiér se dají skvěle vyčistit. Nezáleží 
na tom, kolik písku či bláta se natahalo dovnitř. Stačí kartáč
a vysavač, aby se vše uvedlo do původního stavu.“
„Nejlepší na Superbu je jeho hospodárnost.“

zdroj: autoexpress.co.uk

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Superb 
Combi 2.0 TDI

datum: 24. 8. 2011

Velká Británie

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/longtermtests/271603/skoda_superb_estate_third_report.htmlhttp:/www.autoexpress.co.uk/carreviews/longtermtests/271603/skoda_superb_estate_third_report.html�


„Je skutečně ohromující, jak se takto krátký vůz dokáže proměnit 
v dodávku. Stačí vám k tomu vyjmout zadní sedadla.“
„A není to vůbec těžké: žádné nářadí ani pohled do manuálu. 
Demontáž trojice sedadel je jednoduchá a zabere vám jen 
nějaké tři minuty.“
„Dostanete tak stěží uvěřitelných 1 760 litrů. To je o 60 % 
více než u (delšího) Fordu Focus, a dokonce o 10 % více než 
u obřího Volva V70. Z Yetiho to dělá lákavou alternativu
k rodinnému kombíku, i když je o 60 cm kratší.“
„Qashqai neumožňuje vyjmutí sedadel, a nabízí tak ve srovnání
s Yetim méně než poloviční prostor.“
„Tohle auto snadno pohltí lednice, pohovky, křesla, zrcadla
a cokoliv dalšího. Klidně byste s ním mohli provozovat stěhovací 
službu.“
„Stále zůstávám v úžasu nad výkony tohoto zeleného vozidla při 
plném zatížení, ať už se pohybujete po klikaté okresce, nebo 
dálnici.“

zdroj: cars.uk

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Yeti
GreenLine

datum: 2. 8. 2011

Velká Británie

http://cars.uk.msn.com/reviews/skoda-yeti-greenline-2-month-four�


„Mnoha lidem se Renault líbí, ale podle mého soudu vypadá 
ŠKODA lépe.“
„Jednoduchost, ergonomie, vysoká kvalita a střídmost - to jsou 
slova, která vám při pohledu na interiér Octavie přicházejí na 
mysl.“
„Octavia má dost dechu na to, aby Fluence zůstala jen tečkou ve 
zpětném zrcátku.“
„Na přeplňovaný diesel o 110 koních je motor 2.0 TDI zábavný.“
„Pokud jde o pohonné ústrojí, má Octavia jasně navrch.“
„Její vyvážení a stabilita jsou obdivuhodné. Je to vůz, který si
v zatáčkách užijete.“
„Už vám asi došlo, že Octavia je pro nás vítězem. Máme rádi 
auta zaměřená na řidiče a v tomto ohledu ční ŠKODA 
vysoko nad Renaultem.“

zdroj: bsmotoring.com

téma: Srovnávací test: ŠKODA Octavia
2.0 TDI a Renault Fluence 1.5 dCi

datum: 20. 7. 2011

Indie

http://www.bsmotoring.com/news/renault-fluence-vs-skoda-laura-pointsview/3890/1�


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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