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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Heilbronner Stimme Fabia Combi 1,6 TDI Test 

Focus Online Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

Hamburger Abendblatt Superb Combi GreenLine Test 

Frankfurter Rundschau Citigo 5D 1,0 MPI/44 kW Test 

Frankfurter Allgemeine Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

fnweb.de Octavia Combi RS 2,0 TDI Test 

Auto Bild Octavia Combi 1,6 TDI Srovnání s vozy Audi A1 Sportback 2,0 TDI, Opel Meriva 1,7 CDTi, 
Honda Jazz Hybrid, KIA Sportage 1,7 CRDi a Mercedes SL 350 (2003) 

Westdeutsche Zeitung Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

Auto Zeitung Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

autoweb.cz Superb 2,0 TDI DSG 4x4 Test 

Autohit Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

Technický týdeník Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

hybrid.cz Octavia Combi 1,6 MPI Test 

Věci automobilové Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Týden Superb GreenLine Test 

autoweb.cz Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

autorevue.cz Superb 3,6 FSI Test 

Auto motor a sport Roomster 1,2 TSI Test 

autopruvodce.cz Fabia Combi 1,2 TSI Test 

http://www.focus.de/auto/news/test-skoda-yeti-4x4-der-durch-den-wald-tanzt_aid_712356.html
http://www.fnweb.de/auto/testberichte/kfz26296-mit-einer-kleinen-prise-unvernunft.html
http://www.wz-newsline.de/home/auto/testberichte/der-zwerg-aus-boehmen-skoda-citigo-im-test-1.917040
http://www.autoweb.cz/skoda-superb-20-tdi-dsg-4x4/
http://www.hybrid.cz/test-skoda-octavia-16-mpi-multifuel-jak-se-v-cesku-jezdi-na-bioethanol
http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/test-skoda-citigo-1-0-55kw-velke-prekvapeni-579/
http://www.autoweb.cz/skoda-yeti-20-tdi-81-kw-4x4/
http://www.autorevue.cz/test-skoda-superb-36-fsi-exclusive---jina-liga
http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_fabia_combi_tsi_green_tec_ambiente


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

whatcar.com Fabia 1,4 16V Test 

autoexpress.co.uk Citigo 5D 1,0 MPI/55 kW První jízda 

girlracer.co.uk Yeti 1,4 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Parramatta Advertiser Yeti 1,2 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Neue Zürcher Zeitung Superb Combi GreenLine Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

TopGear India Yeti 2,0 TDI 4x2 Test 

gaadi.com Yeti 2,0 TDI 4x2 Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

autonet.at Octavia Scout 2,0 TDI DSG Test 

http://www.whatcar.com/car-news/skoda-fabia-1-4-mpi-se-review/261239
http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/278998/skoda_citigo_5dr.html
http://www.girlracer.co.uk/anthony-yates/12302-skoda-yeti-first-drive.html
http://parramatta-advertiser.whereilive.com.au/lifestyle/story/skoda-this-could-be-the-one/
http://www.gaadi.com/expert-reviews-420-skoda-yeti-4x2-expert-review-and-road-test
http://www.autonet.at/de/skoda/intensivtest/111816873/skoda_octavia_scout_einer_fuer_alles


Česká republika 

 

„Oblíbený dieselový motor, automatická převodovka a pohon všech kol jsou prima.“ 
„Dobrému dojmu z dynamiky pomáhá velkou měrou právě dvouspojková automatická 
převodovka se šesti rychlostmi.“ 
„…při rozjezdech na štěrku se přední kola protočí minimálně a je cítit, že zadní náprava trakci 
pomáhá a k plnému připojení zadních kol nedojde se zpožděním a cuknutím.“ 
„…ale když si představíte, jak spadnou ceny mercedesů a bavoráků a jak dobře si 
naftová ŠKODA s pohonem 4x4 na našem trhu ojetin drží cenu, dává hned cenovka 
Superbu docela dost smyslu.“ 
„Krom nepříliš poddajné jízdy na rozbité silnici lze těžko na Superbu 2,0 TDI 4x4 najít zásadní 
nedostatky.“ 
„Je to dobré a kvalitní auto, které si udrží vysokou hodnotu i do dalšího prodeje.“ 

zdroj: autoweb.cz 

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

datum: 6. 1. 2012 

hodnocení:  3,5/5 

klady:  
+ rozumné náklady 
+ praktičnost 

zápory: - tvrdá a nepoddajná jízda 

http://www.autoweb.cz/skoda-superb-20-tdi-dsg-4x4/


Česká republika 

 

„V našich očích vypadá Citigo z koncernových trojčat určitě nejlépe, rozhodně nejdospěleji.“ 
„Líbí se nám velká dávka originality, která je patrná zejména na zádi.“ 
„Přední sedadla skýtají dobrý komfort. Chválíme dostatečnou délku i boční oporu sedáku, 
který v zatáčkách podrží.“ 
„Dojem z interiéru je tedy velmi dobrý.“ 
„Moc se nám zamlouvalo řízení. Ve městech jsme ocenili lehkost, při jízdě mimo a při vyšších 
rychlostech citelně ztuhlo. Je velmi přesné, po necitlivosti ani známky.“ 
„Podvozek nám doslova vzal dech. S naprosto klidným svědomím ho můžeme označit za 
dospělý a jistý.“ 
„Po tomto testu musíme dát za pravdu těm, kteří toto mladoboleslavské miniauto 
vynášeli do nebes.“ 
„Ocenit musíme i výtečné jízdní vlastnosti a skvostnou ovladatelnost, pochválit musíme 
i v tomto případě rozumnou cenovou politiku.“ 

zdroj: Autohit 

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

datum: 3. 2. 2012 

hodnocení:  Známka 2+ 

klady:  
+ jízdní vlastnosti a ovladatelnost 
+ vnitřní prostor a velikost kufru 

zápory: -  absence paměti sedadla 



Česká republika 

 

„Yeti patří bezesporu ve své kategorii kompaktních SUV k tomu nejlepšímu, co evropský trh 
nabízí.“ 
„V připojené tabulce jsou kromě jiného jeho výkony, se kterými by měl být i náročný 
automobilista spokojený.“ 
„Od normou stanovené spotřeby jsme se v praxi odchýlili o 0,9 l, což je stále spotřeba velmi 
příznivá.“ 
„Že tady byla spíš dána přednost komfortní jízdě na silnicích, je logické.“ 
„…pohon 4x4 kromě bezpečnější jízdy na neupravených komunikacích umožňuje vozu vyjet 
s funkcí off-road i do složitějšího terénu…“ 

zdroj: Technický týdeník 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 7. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ přepravní kapacita 
+ plynulé přerozdělování hnací síly 

zápory: -  příplatky výrazně zvyšují cenu 



Česká republika 

 

„E85 se může pochlubit oktanovým číslem 108, takže nabízí svižnější jízdní vlastnosti proti 
klasickému Naturalu.“ 
„My jsme s autem celkem najezdili kolem 300 km při průměrné spotřebě 10,2 l/100 km. 
Jezdili a především startovali jsme ale při teplotách od -18 do -10 stupňů.“ 
„Ani v tomto okamžiku nemá problém s akcelerací a na dálnici se cítí jako ryba ve vodě.“ 
„…ani tak není auto příliš hlučné a chod řadicí páky je, jak jsou ostatně řidiči Octavií zvyklí, 
zcela bezproblémový.“ 
„Ačkoliv nám startování v teplotách kolem -18 stupňů absolutně žádné problémy nedělalo, 
jakmile se teploty začnou propadat ještě níž, může už mít E85 problémy.“ 
„Využití pro vůz ŠKODA Octavia s tímto motorem dnes vidíme jako firemní auto, které dělá 
svému majiteli dobrou image a při dostatečném vytížení mu šetří peníze. Proti CNG má E85 
velkou výhodu ve snadné dostupnosti i jednoduchém tankování…“ 

zdroj: hybrid.cz 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 MPI 

datum: 14. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ lze tankovat různá paliva 
+ dobrá dynamika 

zápory: - vyšší spotřeba bioetanolu 

http://www.hybrid.cz/test-skoda-octavia-16-mpi-multifuel-jak-se-v-cesku-jezdi-na-bioethanol


Česká republika 

 

„My jsme v minulých dnech testovali třídveřovou verzi a máme pro ni pouze slova chvály.“ 
„Ani při mých 182 cm výšky jsem neměl žádný pocit stísněnosti, jaký jsem znal 
například z testování kolínských trojčat.“ 
„I při vyšších rychlostech je auto stabilní, bezpečně drží stopu a není problém držet dálničních 
130 km/h.“ 
„I přes dravý styl jízdy a venkovní teploty kolem -15 stupňů jsme dosáhli průměrné spotřeby 
6,1 l/100 km.“ 
„Příplatek 4 000 Kč za systém City Safe Drive je jednoznačnou pobídkou zařadit tento 
výbavový prvek na seznam položek, které se rozhodně vyplatí s modelem Citigo pořídit.“ 
„Citigo se ukázalo jako auto, které rozhodně nabízí víc, než se na první pohled může zdát.“ 

zdroj: Věci automobilové 

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

datum: 13. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ hodně místa na předních sedadlech 
+ užitečné detaily v interiéru 

zápory: - navigační systém Move&Fun nefunguje dobře 

http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/test-skoda-citigo-1-0-55kw-velke-prekvapeni-579/


Česká republika 

 

„ŠKODA Superb je bezesporu designově podařeným dílkem. Její linie jsou čisté, plynulé 
a líbivé…“ 
„Je radost se do jejího zvuku v klidném chodu zaposlouchat a původní obavy, že pro tak velké 
auto bude 77 kW výkonu málo, se ukázaly lichými.“ 
„Poslouchat rádce na displeji se vyplatí, spotřeba se pohybuje skutečně v číslech blízkých 
hodnotě udávané výrobcem…“ 
„ŠKODA GreenLine podle našeho testu není jen poplatkem módě a snahou automobilky 
ukázat, jak ekologicky se umí chovat. Skutečně dovede šetřit…“ 
„…při větším počtu najetých kilometrů a cenách nafty se vložené peníze vrátí.“ 

zdroj: Týden 

téma: Test: ŠKODA Superb GreenLine 

datum: 20. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostornost kabiny a velký zavazadelník 
+ úsporný provoz i v reálu 

zápory: - vnitřní šířka interiéru 



Česká republika 

 

„Má výkon 110 koní a na papíře nemusí působit zrovna dvakrát přesvědčivě, ale skutečnost 
na silnici (a v terénu) tomuto Yetimu docela slušně nahrává na smeč. Je to povedené auto 
a hlavně velice schopné.“ 
„Agregát 2,0 TDI běžel ze všech dieselových modelů Yeti, které jsem řídil, snad nejklidněji 
a nejměkčeji. A to bylo venku patnáct až dvacet pod nulou.“ 
„Když silničáři zaspali a nechali místní cesty zapadat sněhem, byl Yeti k neudolání 
a byl naprosto boží.“ 
„Yeti se krásně řídí a poslouchá impulsy od řidiče, tak není problém s ním jet blízko hranice 
přilnavosti a mít všechno pod kontrolou.“ 
„Čtyřkolka funguje dobře a v terénu je cítit, že zadní kola jsou připojená hned a prakticky 
okamžitě pomáhají autu ve svahu nebo hlubším sněhu.“ 
„Nakrátko poskládaná šestistupňová převodovka udělá z Yetiho skutečně schopný off-road.“ 
„V autě také nic nevrže a působí velmi robustně a bytelně…“ 
„Jestli o tomto schopném a pohledném SUV uvažujete, určitě tento motor vyzkoušejte. Mě 
docela bavil.“ 

zdroj: autoweb.cz 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 22. 2. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ pružný a příjemný motor 
+ svěží vzhled 

zápory: - vyšší cena 

http://www.autoweb.cz/skoda-yeti-20-tdi-81-kw-4x4/


Česká republika 

 

„Zvláště při pohledu na přední část karoserie si Superb nespletete s ničím jiným.“ 
„Při pohledu z profilu vynikají vzad protažená střecha slibující dostatek místa pro hlavy 
cestujících a dlouhé dveře, přesto celek působí vyváženým a harmonickým dojmem. 
Zapomeňte na bláznivé zmatené křivky, tohle auto bude vypadat dobře ještě hodně let.“ 
„Interiér vyniká použitím kvalitních obkladových a čalounických materiálů i jejich precizním 
zpracováním, což mimochodem platí i pro levnější verze.“ 
„Prostor na zadních sedadlech je zvláště v podélném směru ohromný a Superb v tomto 
ohledu nenajde soupeře ani ve vyšších třídách.“ 
„Prostor není prakticky nijak omezen podběhy zadních kol.“ 
„Interiér Superbu není žádnou hrou na něco, je to skutečně elegantní, dobře 
zpracovaný a v intencích střední třídy špičkový celek.“ 
„Jízdní vlastnosti vozu jsou vynikající, stabilita v přímém směru příkladná a podvozek je 
schopen i přes instalaci 18palcových ráfků s nízkoprofilovými pneumatikami znamenitě žehlit 
nerovnosti vozovky.“ 
„Dvouspojková převodovka DSG pracuje bezchybně a změny převodů zaznamenáte pouze na 
výkyvech otáčkoměru.“ 

zdroj: autorevue.cz 

téma: Test: ŠKODA Superb 3,6 FSI 

datum: 21. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ dílenské zpracování 
+ naladění podvozku 

zápory: - vysoká spotřeba v kontrastu s malou nádrží 

http://www.autorevue.cz/test-skoda-superb-36-fsi-exclusive---jina-liga


Česká republika 

 

„Během testu jsme se i v metropolích pohybovali do 6,5 l/100 km, při jízdě mimo město 
klesla konzumace o další litr níže.“ 
„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 nejen nad hlavou, ale i před koleny.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou velkou předností Roomsteru…“ 
„K řízení, řazení, ergonomii ani ke kvalitě zpracování výhrady nemáme.“ 
„Přístrojová deska potěší přehledností, manuální klimatizace zcela postačuje.“ 

zdroj: Auto motor a sport 

téma: Test: ŠKODA Roomster 1,2 TSI 

datum: 14. 2. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ výkonný a úsporný motor 
+ velký praktický zavazadelník a hodně místa vzadu 

zápory: - citlivost na boční vítr 



Česká republika 

 

„Fabia Green tec s motorem 1,2 TSI/77 kW razí správnou cestu k úsporám. Výkonný motor 
se s vozem nenadře, a je tak úsporný nejen na papíře.“ 
„Ve městě se pohybujete mezi 6 a 7 l/100 km, mimo město se blížíte i 5 litrům.“ 
„Interiér je tradičně velmi dobře zpracován, hodně místa mají cestující v podélném směru…“ 
„Řazení funguje lehce a přesně, řízení pracuje také dobře…“ 
„Stop-start funguje bezproblémově, vypínat ho nemusíte.“ 

zdroj: autopruvodce.cz 

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi 1,2 TSI 

datum: 24. 2. 2012 

hodnocení:  8/10 

klady:  
+ silný motor s výkonovou rezervou 
+ snadná ovladatelnost 

zápory: - naklánění v zatáčkách 

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


Německo 

„Malý nemusí znamenat stísněný. Minimálně to dokazuje ŠKODA se svou Fabií Combi.“ 
„Cestující vpředu i vzadu sedí velmi pohodlně, dokonce i na delších cestách.“ 
„S těmito hodnotami se může měřit dokonce i s citelně většími vozy.“ 
„Příkladem chytrého detailu je kryt zavazadelníku, který se dotykem jednoho prstu svine.“ 
„Zatímco modely jako Mini Clubman se prezentují hlavně designem, boduje české kombi 
vedle nabídky prostoru dvěma dalšími věcmi: příznivou cenou a dobrou kvalitou. Dokonce 
i v základním provedení působí Fabia Combi stylově. Pohodlná sedadla, přehledná 
přístrojová deska, solidní výběr materiálů – to v této třídě umí málokdo tak dobře.“ 
„Fabia Combi se vodí s jistotou, řízení je velmi precizní, nerovnosti povrchu žehlí podvozek 
opravdu suverénně.“ 
„S nejsilnějším dieselem je české kombi čiperné a jezdí úsporně. Další argument ve prospěch 
tohoto prostorného vozidla, které v testu zcela přesvědčilo.“ 

zdroj: Heilbronner Stimme 

téma: Test: ŠKODA Fabia Combi 1,6 TDI 

datum: 8. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ chytré detaily 
+ naladění podvozku 

zápory: - při sklopení zadních sedadel nevznikne rovná plocha 



Německo 

„Už po ujetí 100 metrů člověk zaznamená teplo, které po 500 metrech začíná pomalu stoupat 
i na záda.“ 
„Dvoulitrový turbodiesel zanechal dobrý dojem, 320 N.m bezpečně stačí pro každodenní 
potřeby. Pocitově je dokonce silnější, než předpovídají údaje na papíře.“ 
„Během jízdy lesem Yeti dokázal svůj terénní talent.“ 
„Kompaktní rozměry jej činí velmi obratným, přesto nabízí pěti osobám řádný prostor.“ 
„Potom se dají dvě krajní sedadla posunout o 8 cm v příčném směru a vzadu pak vládne 
opravdu velkorysé pohodlí.“ 
„Větší nákupy se bez problémů vejdou do zavazadelníku.“ 

zdroj: Focus Online 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 9. 1. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ silný motor 2,0 TDI 
+ účinné vyhřívání sedaček 

zápory: - vyšší nákladová hrana 

http://www.focus.de/auto/news/test-skoda-yeti-4x4-der-durch-den-wald-tanzt_aid_712356.html


Německo 

„Vlastně jen luxusní limuzíny nabízejí správné místo pro nohy, ale ty si může dovolit nanejvýš 
šéf firmy. Přece jen tu je ještě ŠKODA Superb Combi: Standardně má vzadu nejen podpěry 
nohou, nýbrž i tak moc místa, že tam člověk může relativně pohodlně sedět i s nohou 
v sádře.“ 
„…stěží najdete nějaké jiné kombi, které se může tak naložit.“ 
„Mimoto souhlasí poměr mezi cenou a výkonem…“ 
„Na dálnicích a silnicích se ŠKODA projevuje jako příjemný a tichý cestovní vůz.“ 
„Proto je naklánění v zatáčkách minimální a ani při velkém zatížení podvozek tak rychle 
neochabuje.“ 
„Bez výtek jsou sedadla, přehledný interiér a zpracování. Ostatně podle ADAC patří 
Superb po stránce kvality k nejlepším vozům na trhu.“ 

zdroj: Hamburger Abendblatt 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi GreenLine 

datum: 11. 2. 2012 

hodnocení:  18/25 

klady:  
+ přehledný kokpit 
+ dobře se chová na silnici i v terénu 

zápory: - nezaznamenány 



Německo 

„S pouhými 3,56 metry je optimální pro městský provoz, přitom nabízí skutečně obdivuhodné 
místo pro 4 osoby a zavazadelník o objemu od 251 do 959 litrů.“ 
„K užitné hodnotě přispívá úsporný tříválcový motor, který má ve verzi Green tec spotřebovat 
jen 4,1 l…“ 
„Podvozek a řízení jsme vnímali pozitivně.“ 
„Ostatně také díky nízké hmotnosti 929 kg je Citigo snadno ovladatelné.“ 
„Zpracování je solidní a mnohé praktické detaily dělají ze Citiga příjemný vůz pro celý den.“ 
„Především však Citigo skvěle ladí s racionální filozofií značky ŠKODA.“ 

zdroj: Frankfurter Rundschau 

téma: Test: ŠKODA Citigo 5D 1,0 MPI/44 kW 

datum: 18. 2. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ řízení naladěné na městský provoz 
+ dostatek síly v nízkých otáčkách 

zápory: - příliš mnoho tvrdých plastů a plechů 



Německo 

„Kdo hledá civilní terénní vůz, toho tato ŠKODA napadne téměř nutně.“ 
„Hranatý charakter se nemusí každému líbit, ale má nezpochybnitelné výhody v městské 
džungli…“ 
„Zrychlení je také díky umírněné hmotnosti 1 455 kg dobré, Yeti se protahuje zatáčkami 
překvapivě mrštně a jistě, hladina hluku je v pořádku a spotřeba v průměru 6,9 l nafty na 
100 km není vysoká…“ 
„…i když existují levnější varianty, je cena ve srovnání s konkurenčními nabídkami stále ještě 
atraktivní.“ 

zdroj: Frankfurter Allgemeine 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 21. 2. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ řízení naladěné na městský provoz 
+ dostatek síly v nízkých otáčkách 

zápory: - vyšší nákladová hrana 



Německo 

„Takhle by mohlo vypadat auto pro otce rodin, kteří čas od času toužebně pomyslí na Porsche 
svobodných mládenců.“ 
„Tomuto motoru se nedá vůbec nic vytknout: je docela tichý, disponuje mohutným točivým 
momentem a s udávanou spotřebou 6 l na 100 km je také dostatečně úsporný.“ 
„Kombi přitom jede jako po kolejích dokonce i bez pohonu všech kol.“ 
„A na rozdíl od mnohých výrobků z Wolfsburgu je k dostání za férovou cenu.“ 
„Nedostatky na námi testovaném voze nebyly, aby člověk mohl vznést nějakou kritiku, musel 
by zkoumat už velmi detailně.“ 
„Simply clever – firemní slogan tady má plné oprávnění.“ 
„…ŠKODA Octavia Combi v této verzi nabízí mnohé z toho, co člověk jako aktivní řidič od 
svého vozu očekává.“ 

zdroj: fnweb.de 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi RS 2,0 TDI 

datum: 23. 2. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ dobrá výbava za příznivou cenu 
+ silný motor s dobrou spotřebou 

zápory: - užitečné zatížení by mohlo být větší 

http://www.fnweb.de/auto/testberichte/kfz26296-mit-einer-kleinen-prise-unvernunft.html


Německo 

„Pokud pro kupujícího prémiovost nehraje roli, ukazují naše alternativy, že mohou být lepší 
koupí.“ 
„Technika Volkswagenu za cenu Audi? Ne, děkuji. To půjdu raději ke značce ŠKODA, kde je ta 
samá technika tradičně příznivější.“ 
„Jasně, výbava Ambition určitě nespadá do rubriky dekadentního luxusu, obsahuje ale mnohé 
z toho, co člověk potřebuje ke každodennímu životu.“ 
„Navíc vypadá skutečně reprezentativně, mohutně a stylově a je vkusně a kvalitně 
postavená.“ 
„Malý turbodiesel 1,6 TDI se svými 105 k jde na věc s pozoruhodným temperamentem…“ 
„V posledním testu spotřeboval 1,6 TDI dobrých 5 litrů, což mým uším zní velmi rozumně.“ 

zdroj: Auto Bild 

téma: Srovnání: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI, Audi A1 Sportback 2,0 TDI, Opel Meriva 1,7 CDTi, 
Honda Jazz Hybrid, KIA Sportage 1,7 CRDi a Mercedes-Benz SL 350 (2003) 

datum: 24. 2. 2012 

hodnocení: 1.  ŠKODA (15,5/20), 2.-3. Honda a Opel (15/20), 4.-5. Audi a KIA (14/20), 6. M-B (10,5/20)  

klady: 
+ prostorné kombi, jak má být 
+ nízká spotřeba 

zápory: - horší odhlučnění motoru 



Německo 

„Designerům se velmi dobře podařilo promítnout firemní tvář také na prcka dlouhého jen 
3,56 m.“ 
„Tady se Citigo stává obratným autíčkem, které se díky velké prosklené ploše a posilovači 
řízení nechá dobře zasunout i do úzké parkovací mezery.“ 
„Čtyři osoby najdou uvnitř na poměry minivozů nadstandardní prostor…“ 
„Sedadla, jejich výplně i šířka odpovídají tomu, co se v této třídě očekává. Cestující se 
netísní.“ 
„Praktické jsou doplňky jako upevňovací háčky v zavazadlovém prostoru.“ 
„Uvnitř Citiga je k dispozici mnoho dobře dosažitelných odkládacích míst.“ 

zdroj: Westdeutsche Zeitung 

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

datum: 24. 2. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ pokrokové technologie 
+ manévrovatelnost ve městě 

zápory: - nestahovatelná zadní okna u pětidveřové verze 

http://www.wz-newsline.de/home/auto/testberichte/der-zwerg-aus-boehmen-skoda-citigo-im-test-1.917040


Německo 

„Uvnitř je dobře uspořádaná a promyšlená.“ 
„Přestože Citigo vypadá se svými 3,56 m jako mimořádně krátký vůz, najdou dokonce 
i dospělí vpředu i vzadu dostatek místa.“ 
„Šedesátikoňový základní motor se projevuje jako čilý pracant.“ 
„Zatáčkovité silnice se s ním dají hbitě a díky sériovému ESP také bezpečně vychutnat.“ 
„Dobrý rozhled všemi směry a dobře odhadnutelné rohy karoserie přitom umožňují beze 
stresu hledat parkovací místo a pak snadno zaparkovat.“ 
„V podobě Citiga připravila ŠKODA příjemné překvapení, které se nemusí schovávat 
ani před velkými pojmy tohoto segmentu.“ 

zdroj: Auto Zeitung 

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

datum: 29. 2. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ dost místa pro všechny pasažéry 
+ už základní motor přesvědčí 

zápory: - indikátor řazení nabádá řidiče k podtáčení motoru 



Rakousko 

„O vysloveně uvolněné chování za volantem při driftování na sněhu se postaralo 
šestistupňové DSG testovaného vozu.“ 
„Dvouspojková převodovka udržuje 140koňový diesel vždy ve správných otáčkách a řadí 
jemně a rychle. Motor svým výkonem perfektně ladí s ostatními vlastnostmi vozu.“ 
„Skutečně je to tak: těžko najít situaci, v níž by Octavia Scout neprokázala dobrou 
formu.“ 
„Ve městě oceníte přehlednou karoserii, na cestách silný common-rail a velkorysý objem 
zavazadelníku…“ 
„K tomu se ještě přidala velmi rozumná spotřeba pod 8 l/100 km, které jsme v průměru 
dosáhli.“ 

zdroj: autonet.at 

téma: Test: ŠKODA Octavia Scout 2,0 TDI DSG 

datum: 8. 2. 2012 

hodnocení:  18/20 

klady:  
+ motor a převodovka 
+ nabídka prostoru 

zápory: - občas rušivý zvuk motoru 

http://www.autonet.at/de/skoda/intensivtest/111816873/skoda_octavia_scout_einer_fuer_alles


Švýcarsko 

„Nádherným kusem Superbu Combi je velký a variabilní zavazadelník.“ 
„Protože se zadní dveře zvedají vysoko a nákladová hrana leží nízko, dá se do kombi snadno 
nakládat. Aby dveře nenarazily v garáži do stropu, dají se fixovat v různých polohách.“ 
„Spojení velkého automobilu s relativně malým motorem se nám zpočátku zdálo jako jisté 
riziko, ale můžeme ho označit za zdařilé.“ 
„Čtyřválec spolu s pětistupňovou manuální převodovkou úplně stačí na to, aby Superb Combi 
hbitě rozhýbal.“ 
„Celkově zákazník za své peníze dostává dobrou hodnotu ve formě racionálního 
a úsporného vozu.“ 

zdroj: Neue Zürcher Zeitung 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi GreenLine 

datum: 9. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ obrovský a skvěle využitelný zavazadelník 
+ překvapivá dynamika 

zápory: - udávaná spotřeba není příliš reálná 



Velká Británie 

„Když si tohle mnohem větší auto koupíte do 31. března, zaplatíte za něj stejné peníze jako 
za Kiu Picanto.“ 
„Ochotně táhne z klidu a snadno se vytáčí, když potřebujete rychle nabrat tempo.“ 
„Odpružení je nastaveno spíše ve směru pohodlí než jízdní agility, takže Fabia snadno filtruje 
silniční nerovnosti.“ 
„Lehké, precizní ovládání a malý poloměr otáčení znamenají, že ŠKODA vyniká ve městě.“ 
„Dokonce ani trojice cestujících vzadu si nebude stěžovat na prostor pro nohy nebo 
pro hlavy.“ 
„Zavazadelník je hluboký a dobře tvarovaný. Snadno pojme kočárek nebo týdenní nákup.“ 
„Přinejmenším důležité ovladače jsou snadno dosažitelné a logicky rozmístěné a výhled vpřed 
je dobrý díky tenkým předním sloupkům.“ 

zdroj: whatcar.com 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,4 16V 

datum: 7. 2. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ logické rozmístění přístrojů, dobrý výhled 
+ dost místa v interiéru i v zavazadelníku 

zápory: - celý interiér působí mdle 

http://www.whatcar.com/car-news/skoda-fabia-1-4-mpi-se-review/261239


Velká Británie 

„To znamená, že pětidveřové Citigo by mělo začínat na pouhých 7 850 librách. To je úžasná 
cena, pokud vezmeme v úvahu, že pětidveřová Toyota Aygo stojí téměř 9 000 liber.“ 
„Zadní sedadla jsou velmi lehce přístupná a je tam spousta místa – s rozvorem 
2,4 m se tam skutečně mohou usadit 3 cestující. Snadno se nastupuje i vystupuje, 
a dokonce je místo pro nohy pod předními sedadly.“ 
„Jsou tu četné odkládací přihrádky, držáky nápojů ve středové konzole a dvě barevně 
označené upevňovací sítě v zavazadelníku.“ 
„Materiály a zpracování v interiéru mají dobrou kvalitu…“ 
„Zmáčknete plynový pedál a tříválec vydá zvuk znějící trochu jako Porsche 911.“ 
„Zkoušeli jsme 75koňovou variantu a její zvuk v žádném okamžiku nebyl nepříjemný, ani 
když jsme tvrdě tlačili na plyn poblíž červeného pole otáčkoměru v 6 100 ot./min.“ 
„Vůz je také pěkně tichý na dálnici.“ 

zdroj: autoexpress.co.uk 

téma: První jízda: ŠKODA Citigo 5D 1,0 MPI/55 kW 

datum: 17. 2. 2012 

hodnocení:  5/5 

klady:  
+ prostorná kabina 
+ nízká úroveň hluku 

zápory: - nelze stáhnout zadní okna 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/278998/skoda_citigo_5dr.html


Velká Británie 

„Při jízdě jsem byl skutečně ohromen tím, jak si Yeti poradí s hrboly na našich hrozivých 
silnicích.“ 
„Předjíždění nedělá větší problémy, ani když nemáte správně zařazeno.“ 
„Uvnitř Yeti vypadá znamenitě a má pěkně zpracovaný interiér.“ 
„Vzadu je dost místa, charakteristickým znakem Yetiho jsou nezávislé posuvné sedačky.“ 
„Na tomto automobilu se najde spousta pozitivních věcí. Především je opravdu velmi 
pohodlný pro řízení s minimálním jízdním hlukem.“ 
„Dlouhý seznam standardní výbavy a vnitřní prostornost jsou dobrými důvody uvažovat 
o Yetim místo o běžném rodinném hatchbacku.“ 
„Kdybych to měl shrnout: Nebyl bych proti koupi Yetiho, protože nabízí mimořádný 
prostor pro cestující i jejich zavazadla.“ 

zdroj: girlracer.co.uk 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,4 TSI 

datum: 22. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ příjemná ovladatelnost 
+ kvalita kabiny 

zápory: - měkčí odpružení 

http://www.girlracer.co.uk/anthony-yates/12302-skoda-yeti-first-drive.html


Austrálie 

„Yeti nejen dobře vypadá, ale také dobře jezdí a má dobrou cenu…“ 
„Dosáhli jsme průměru 8,3 l/100 km podle palubního počítače.“ 
„S krátkými převisy vpředu i vzadu a světlou výškou 180 mm odvede na nezpevněných 
cestách dobrou práci.“ 
„Vysoký posaz zajistí dostatečný výhled.“ 
„Tři zadní sedačky mohou být seřízeny nezávisle na sobě nebo vyjmuty.“ 
„Líbí se nám, dokonce hodně. Snadno se ovládá, snadno se nastupuje i vystupuje.“ 
„Je hezký a také bezpečný v případě nehody.“ 

zdroj: Parramatta Advertiser 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,2 TSI 

datum: 5. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ moderní elektronické systémy 
+ přehledná přístrojová deska 

zápory: - menší zavazadelník 

http://parramatta-advertiser.whereilive.com.au/lifestyle/story/skoda-this-could-be-the-one/


Indie 

„Přestože má motor o 30 koní méně než v běžné verzi, nezdá se, že by byl na semaforech 
rozpačitý. Kvůli chytrému odstupňování převodovky necítíte nedostatek výkonu.“ 
„Zrychlení je dobré a pro městský provoz více než dostatečné.“ 
„…pětistupňová převodovka není špatná a pracuje úžasně.“ 
„…Yeti bez pohonu 4x4 je lehčí, což se spolu s jiným naladěním motoru podílí na lepší 
spotřebě paliva.“ 
„…udržuje si svou agilní povahu a neváhá rychle změnit směr.“ 
„Je hezký, pohodlný a vysoce kvalitní.“ 
„…velmi dobře funguje na silnici, což je místo, kde se bude nejpravděpodobněji vyskytovat.“ 

zdroj: TopGear India 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x2 

datum: 1. 2. 2012 

hodnocení:  14/20 

klady:  
+ téměř prémiová kvalita 
+ poměr výbavy a ceny 

zápory: - nemožnost spojení s převodovkou DSG 



Indie 

„Když se na něj podíváte, obtížně najdete rozdíl mezi ním a jeho verzí 4x4.“ 
„…a přestože není velký, Yeti přitahuje velkou pozornost především kvůli své svalnaté 
karoserii a velkým podběhům, které mu dodávají vzhled SUV.“ 
„Mimochodem je dobře, že má i tento Yeti skvělý interiér, kde je vše řádně uděláno 
a jehož dílenské zpracování je opravdu mimořádné.“ 
„Přední sedadla jsou prostorná a sezení vzadu je také dobré.“ 
„Především změny jsou stěží postřehnutelné. Kdybychom vám neřekli, že řídíte 110koňový 
Yeti, nepoznali byste to. Je tomu tak díky chytrému zpřevodování.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou dobré a světlá výška je skvělá pro překonávání obrovských výmolů 
a zpomalovacích retardérů.“ 
„Yeti je jiný než jakékoliv jiné SUV, protože se sice jeví jako SUV se zvýšeným posazem, ale 
díky svým kompaktním rozměrům je také prakticky využitelný a parkuje se s ním stejně 
snadno jako s malým vozem.“ 

zdroj: gaadi.com 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x2 

datum: 16. 2. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prvotřídní kvalita 
+ odstupňování převodovky 

zápory: - chybí ovládání rádia na volantu 

http://www.gaadi.com/expert-reviews-420-skoda-yeti-4x2-expert-review-and-road-test


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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