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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

auto-news.de Yeti GreenLine Test 

Augsburger Allgemeine Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

automobil-blog.de Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

autokiste.de Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

auto.cz Superb Combi 2,0 TDI 4x4 Test 

ifaster.cz Fabia 1,2 TSI Test 

autopruvodce.cz Yeti 1,8 TSI Test 

Motorsport magazín Fabia 1,6 TDI Test 

auto.cz Yeti 2,0 TDI/81 kW 4x4 Test 

Auto 7 Citigo 1,0 MPI/55 kW Srovnávací test s Toyotou Aygo 1,0 VVT-i 

Svět motorů Octavia 1,6 FSI Test ojetého vozu 

http://www.auto-news.de/test/einzeltest/anzeige_Skoda-Yeti-1.6-TDI-Greenline-im-Test-Kompakt-SUV-mit-Spardiesel_id_31969
http://www.automobil-blog.de/2012/04/29/skoda-citigo-fahrbericht-hamburg/
http://www.autokiste.de/psg/1204/10075.htm
http://www.auto.cz/test-skoda-superb-laurin-klement-skoda-snu-66045
http://ifaster.tiscali.cz/text-na-jazykovou-korekturu-po-korekture-strana-66-71-rubrika-jizda-nejlepsi-fabia-rally-monte-carlo-nejslavnejsi-automobilova-soutez-sveta/
http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_yeti_tsi_4x4_elegance
http://www.auto.cz/test-skoda-yeti-2-0-tdi-81-kw-4x4-dostupny-horal-66355


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Auto Express Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

EVO Fabia Combi RS Dlouhodobý test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

themotorreport.com.au Yeti 2,0 TDI/103 kW 4x4 DSG Test 

City North Messenger Yeti 1,8 TSI 4x4 Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Automobil Revue Roomster GreenLine Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Za ruljom Yeti 1,8 TSI 4x4 DSG Srovnávací test s Mitsubishi ASX 2,0 Mivec 

Za ruljom Fabia Scout 1,2 TSI Test 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/281581/skoda_citigo_5dr.html
http://www.themotorreport.com.au/53919/2012-skoda-yeti-103tdi-4x4-dsg-review
http://city-north-messenger.whereilive.com.au/lifestyle/story/skoda-snow-surprises-here/
http://www.zr.ru/a/422324/
http://www.zr.ru/a/429901


Česká republika 

 

„Výhodou je nezávislé ovládání funkce odvětrávání a vyhřívání – oba procesy jde díky tomu 
spojit, jak to nabízí jen málo aut (třeba Mercedesy).“ 
„Spojka Haldex 4. generace pracuje proaktivně, proto nepřipouští protočení kol při rozjezdu.“ 
„Ve městě se nám dokonce podařilo prolomit udávanou spotřebu – místo 8 litrů svítila na 
palubním počítači po několika stech kilometrech najetých po Praze hodnota 6,5 l/100 km.“ 
„Nejsilnějšímu čtyřválcovému TDI nechybí ochota vytáčet se a rozvinout svoji sílu ve 
středních i těch nejvyšších otáčkách.“ 
„I proto působí Superb v zatáčkách lehce, skoro jako o třídu menší hatchback.“ 
„Pokud firemní politika služebních vozů neklade finanční strop, ale vyžaduje auto domácí 
produkce, je nejdražší dieselové kombi ŠKODA velmi pěknou volbou.“ 

zdroj: auto.cz 

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

datum: 2. 4. 2012 

hodnocení:  8,15/10 

klady:  
+ design a provedení palubní desky 
+ živý a pružný motor, přesné řazení 

zápory: - podprůměrně účinné brzdy, odhlučnění motoru a pohonu 4x4 

http://www.auto.cz/test-skoda-superb-laurin-klement-skoda-snu-66045


Česká republika 

 

„Auto dobře vede stopu a ani na 16palcových kolech se z podvozku neozývají žádné rány.“ 
„Už po cestě z Prahy do Valašského Meziříčí se ukazuje, že by to mohl být vůbec nejlepší 
motor pro Fabii.“ 
„Je neuvěřitelně pružný a táhne takřka od volnoběhu, což oceníte především v městském 
provozu. Nadchne ale i mimo město – nejenom na dálnici, ale také na okresce.“ 
„Manuál se chlubí krátkými drahami a velmi přesnou kulisou. Pracovat s ním je zábava.“ 
„Reakce motoru na plyn je velmi rychlá, motor se rád roztočí a výkon přichází velmi lineárně 
bez turboefektu.“ 
„Nemá cenu chodit okolo horké kaše – Fabia Monte Carlo se mi líbí.“ 
„S Fabií Monte Carlo 1,2 TSI nedostáváte sportovní auto, rychlý a pěkně vypadající stroj na 
každodenní použití ale ano.“ 

zdroj: ifaster.cz 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI 

datum: 4. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ design provedení Monte Carlo 
+ motor využitelný v celé šíři otáček 

zápory: -  vysoká cena 

http://ifaster.tiscali.cz/text-na-jazykovou-korekturu-po-korekture-strana-66-71-rubrika-jizda-nejlepsi-fabia-rally-monte-carlo-nejslavnejsi-automobilova-soutez-sveta/


Česká republika 

 

„Nejen nové dvoubarevné lakování, ale i silná osmnáctistovka s pohonem všech kol je 
kombinací, která řidiče potěší.“ 
„V našem případě se o pohon starala vynikající jednotka 1,8 TSI s velmi plochou křivkou 
točivého momentu, který mohou diesely jen závidět…“ 
„Dalšími velkými přednostmi jsou minimální hlučnost, kultivovaný projev bez vibrací a rychlý 
nástup topení.“ 
„Systém pohonu 4x4 funguje na výbornou a na zadní kola posílá zvýšenou porci točivého 
momentu ještě dříve, než postřehnete prokluz předních.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou až nečekaně suverénní…“ 
„Interiér je tradičně kvalitně zpracován a stříbrné dekorace působí hodnotně.“ 

zdroj: autopruvodce.cz 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI 

datum: 2. 4. 2012 

hodnocení:  8/10 

klady:  
+ kultivovaný a výkonný motor 
+ přesné řazení a řízení 

zápory: -  špinění okna 5. dveří 

http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_yeti_tsi_4x4_elegance


Česká republika 

 

„Po nastoupení poznáte interiér odpovídající modelu RS, tedy alespoň co se týče slušně 
tvarovaných sedaček v černém nebo dvoubarevném provedení.“ 
„Design a stylovost je prostě silnou stránkou Monte Carla a dost bere tunerům vítr z plachet.“ 
„…v jednoduchosti je krása a auto umí zapůsobit hodně dravě.“ 
„Nová šestnáctistovka je hodný motor, který proti dřívějším koncernovým 
devatenáctistovkám citelně zkultivoval.“ 
„Na dobrých silnicích si tak užijete velmi přesné a jisté ovládání i slušnou odolnost 
v zatáčkách.“ 

zdroj: Motorsport magazín 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,6 TDI 

datum: 14. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ jednoduché, přitom efektní oživení designu 
+ rozsah použitelných otáček 

zápory: - sportovně vypadající Monte Carlo by mělo mít benzinový motor 



Česká republika 

 

„Lehčí terén zvládne s přehledem, pomůže i asistent pro sjíždění svahů.“ 
„Velmi dobrou zprávou pak je to, že se Yeti neztratí ani na silnici. Co neztratí, mezi malými 
SUV je z hlediska jízdních vlastností na samém vrcholu třídy.“ 
„…mimo město spotřeba klesá hluboko pod 6 litrů a atakovat klidnou jízdou hodnotu začínající 
čtyřkou není až tak nereálné, o čemž jsme se přesvědčili na dálnici.“ 
„Nejslabší verze nabídne nejplynulejší zátah.“ 
„Myslím, že slabší 2,0 TDI se vyplatí upřednostnit.“ 
„Pokud nutně potřebujete pohon všech kol a zároveň vyžadujete i vznětový motor, není proč 
vám tuto verzi rozmlouvat.“ 

zdroj: auto.cz 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI/81 kW 4x4 

datum: 16. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ stabilita a ovladatelnost 
+ výhled z vozu 

zápory: - vysoká hrana zavazadelníku, utopená řadicí páka 

http://www.auto.cz/test-skoda-yeti-2-0-tdi-81-kw-4x4-dostupny-horal-66355


Česká republika 

 

„Po usednutí se v interiéru Citigo budete rychle cítit jako doma.“ 
„Pochvalu si zaslouží přesné řízení, krátký a přesný chod řadicí páky, příjemný posaz 
i tvarování sedadel. Největší plus ale představuje živý, neuvěřitelně kultivovaný a úsporný 
tříválec pod kapotou, který projevuje velkou chuť do života v širokém spektru otáček.“ 
„Duel Aygo versus Citigo vyznívá pro značku ŠKODA, která za podobnou cenu nabízí 
takřka ve všech ohledech dospělejší a serióznější auto.“ 
„Rozhodujete-li se, zda koupit minivůz z Mladé Boleslavi, či Kolína, musíme vám doporučit 
spíše první variantu.“ 
„Chytré a levné řešení – systém Move&Fun je navigace, palubní počítač, handsfree 
a přehrávač hudby v jednom.“ 

zdroj: Auto 7 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kW a Toyota Aygo 1,0 VVT-i 

datum: 16. 4. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (9/10), 2. Toyota (7/10) 

klady:  
+ přesné a krátké řazení 
+ kultivovaný a úsporný motor 

zápory: - ponořování přídě při prudším brzdění 



Česká republika 

 

„Přímého vstřikování se není třeba bát, čerpadla i vstřikovače od Bosche slouží zde 
i v konkurenčních vozech vzorně.“ 
„První dojem je úžasný – 7 let a 100 000 km bychom této slečně rozhodně neřekli.“ 
„Při rozjezdu od semaforu se FSI chová hladce a energicky.“ 
„Reakce na plyn je během všech situací bezprostřední a předvídatelná.“ 
„Nabranou rychlost udrží kopec nekopec a podřazovat je třeba velmi málo. Žádný div, že 
příměstské courání po okreskách zvládá za 5,7 litru.“ 
„Sací potrubí s proměnnou délkou je součástí plastového krytu. Po jeho sejmutí nás překvapil 
velmi čistý motor bez úniků oleje.“ 

zdroj: Svět motorů 

téma: Test ojetého vozu: ŠKODA Octavia 1,6 FSI 

datum: 30. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ protikorozní ochrana, robustní podvozek 
+ stabilní elektronika 

zápory: - vyšší hladina hluku 



Německo 

„Od svého debutu v roce 2009 se Yeti vyvinul k jednomu z nejoblíbenějších SUV.“ 
„1,6 TDI je dostatečně silný, takže v provozu člověka stěží napadne, že motorizace není 
extrémně výkonná. Ostatně připraveno je 250 N.m.“ 
„Sedadla poskytují kvalitní boční vedení. Na zadních sedadlech 1,69 m vysokého vozu má 
člověk pochopitelně dost místa na hlavu, prostor pro kolena je také dobrý.“ 
„Zavazadelník pojme 405 až 1 760 litrů. To jsou působivé hodnoty, které leží na úrovni 
kompaktních kombi.“ 
„S výbavou GreenLine může panovat spokojenost.“ 
„Spotřeba je nízká, podvozek dobrý, až velmi dobrý. Také nabídka vnitřního 
prostoru přesvědčí.“ 

zdroj: auto-news.de 

téma: Test: ŠKODA Yeti GreenLine 

datum: 3. 4. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ velmi dobrý komfort 
+ prostor vzadu a velký zavazadelník 

zápory: - vyšší cena 

http://www.auto-news.de/test/einzeltest/anzeige_Skoda-Yeti-1.6-TDI-Greenline-im-Test-Kompakt-SUV-mit-Spardiesel_id_31969


Německo 

„SUV se 170 koňskými silami je požehnané mnoha talenty. I tím sportovním…“ 
„Protože spotřebuje v průměru jen 6,8 litru na 100 km, nemusí být rozpočet na tankování 
příliš velký.“ 
„Ať už při sprintu na rovince, nebo v zatáčkách, vždy dá najevo více nadání, než by náleželo 
jeho hranatému zevnějšku.“ 
„Po stránce variability ukazuje všem, jak se to dělá.“ 
„Pro přepravu nákladu je vyzbrojen pozoruhodným objemem. K dispozici je až 1 760 litrů, 
když se vyjmou zadní sedačky.“ 
„Při všech těchto přednostech nepřekvapí, že Yeti patří ke špičce ve skupině pronásledovatelů 
Tiguanu.“ 

zdroj: Augsburger Allgemeine 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 21. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ příkladná variabilita 
+ příznivá cena 

zápory: - nízko umístěná řadicí páka 



Německo 

„V městském provozu Hamburku jsme se mohli přesvědčit o tom, jak neobyčejně přehledná 
tato chytrá malá ŠKODA je…“ 
„Diesel v plánu sice není, ale tváří v tvář zjištěné spotřebě těsně pod 5 l na 100 km se ani 
nejeví jako nutný.“ 
„Převodovka a podvozek jsou jako stvořené pro město. Moc se nám líbil chod řadicí páky.“ 
„Pozitivně překvapí konečná úprava interiéru, stejně tak na přání nabízené prvky výbavy.“ 
„Vnějšími rozměry je dost malá na to, aby se dalo úspěšně najít parkovací místo, vnitřní 
prostor je díky mimořádně dlouhému rozvoru dostatečný pro 4 dospělé osoby.“ 
„Ano, koncept Citiga může vyjít, předpoklady pro úspěch existují.“ 

zdroj: automobil-blog.de 

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

datum: 29. 4. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ dostatek místa pro 4 dospělé osoby 
+ spotřeba paliva 

zápory: - Start&Stop systém by měl být ve standardní výbavě 

http://www.automobil-blog.de/2012/04/29/skoda-citigo-fahrbericht-hamburg/


Německo 

„Kdo do Citiga nastoupí, nemusí nejdřív programovat 100 systémů ve 37 variantách…“ 
„…motor je se svými 60 koni skutečně živý a nevtíravě agilní.“ 
„Technické údaje udávají kombinovanou spotřebu 4,5 l, po naší cestě Hamburkem ukázal 
palubní počítač 5,7.“ 
„Sedadla se ukázala jako pohodlná…“ 
„Chování při jízdě je velmi vyrovnané, hladina hluku zcela v pořádku, brzdy 
vynikající, jízdní stabilita i v rychle projeté zatáčce bezvadná a pružení i tlumení 
úžasné vzhledem k rozvoru a rozchodům kol.“ 
„Zpracování testovaného vozu nezavdávalo důvod k výtkám. Pocit kvality je na úrovni, které 
mnohé větší vozy nedosahují, a přístroje i jejich obsluha jsou vzorné.“ 
„Dokonce ani háček pro šaty na B-sloupku ŠKODA neopomněla. Nedávno jsme byli 
překvapeni, když jsme ho neúspěšně hledali v Opelu Insignia řazeném o 3 třídy výše.“ 
„Citigo si bezpochyby najde přátele… Nejen proto, že je to přesvědčivý výrobek, ale také 
proto, že segment nejmenších aut má před sebou dle mnoha expertů růžovou budoucnost.“ 

zdroj: autokiste.de 

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

datum: 30. 4. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ jakost a kvalita 
+ jízdní vlastnosti 

zápory: - chybějící kontrolka vypnutého ESP 

http://www.autokiste.de/psg/1204/10075.htm


Švýcarsko 

„Uvnitř Roomster přesvědčí místem a značnou variabilitou, kromě toho hýčká při jízdě 
dobrým výhledem díky velké zasklené ploše.“ 
„Ve městě pomáhá s úsporami dobře fungující stop-start systém.“ 
„Vnitřní prostor je pojat komfortně, přístup dopředu i dozadu velkými dveřními otvory nečiní 
potíže.“ 
„Přehledné přístroje, jednoduchá obsluha a mnoho odkládacích míst potěší cestující.“ 
„Chování při jízdě se ukazuje jako naprosto spolehlivé…“ 
„Dost místa a vysokou užitnou hodnotu nabízejí všechny Roomstery.“ 

zdroj: Automobil Revue 

téma: Test: ŠKODA Roomster GreenLine 

datum: 12. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ nabídka prostoru a sériová výbava 
+ nezaměnitelný design 

zápory: - jízdní výkony a hlučný motor 



Rusko 

„Yeti dostává bod za robotizovanou převodovku s 2 spojkami, která dává lekci japonskému 
variátoru.“ 
„Kvalitní interiér Yetiho vypadá dospěle.“ 
„Do ASX se obtížněji nastupuje.“ 
„Všestranný Yeti bere zlato.“ 
„Také výbava je u Yetiho lepší: samočinná klimatizace proti mechanické u ASX, mlhovky 
umějí posvítit do zatáčky, nechybí tempomat ani dešťový senzor.“ 
„Oba vozy mají skoro stejnou cenu. Takže vybírejte srdcem, který je lepší. Naší volbou je 
ŠKODA.“ 

zdroj: Za ruljom 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI 4x4 DSG a Mitsubishi ASX 2,0 Mivec 

datum: 3. 4. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA, 2. Mitsubishi 

klady:  
+ rychle řadící převodovka DSG 
+ jednoduché a přehledné uspořádání přístrojového štítu 

zápory: - vysoké ceny některých příplatkových prvků 

http://www.zr.ru/a/422324/


Rusko 

„Díky oplastování nezanechají neopatrní sousedé na parkovištích u supermarketů šrámy či 
důlky na karoserii.“ 
„Celý interiér se dá nazvat téměř ideálním spojením funkčnosti a kvality.“ 
„Do standardní výbavy patří nastavitelná loketní opěrka se schránkou, jejíž velikost se dá 
srovnat s dámskou kabelkou.“ 
„Zvláštní zmínku zasluhují přední sedadla, která se vyznačují velkorysou boční oporou.“ 
„Zadní sedadla se ukázala jako nečekaně prostorná. Při výšce 185 cm si za mě snadno sedli 
stejně vysocí kolegové.“ 
„Zpočátku jsem měl intenzivní pocit, že pod kapotou pracuje větší motor. Je-li na palubě jen 
řidič, vůz vyráží vpřed s elánem, jaký byste neočekávali.“ 
„Na silnici si automobil počíná velmi způsobně. Ostré a agilní řízení ochotně sděluje řidiči vše, 
co se děje s předními koly.“ 

zdroj: Za ruljom 

téma: Test: ŠKODA Fabia Scout 1,2 TSI 

datum: 24. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ dostatek odkládacích míst 
+ na poměry třídy supermini velký zavazadelník 

zápory: - umístění ovladačů klimatizace a rádia 

http://www.zr.ru/a/429901


Velká Británie 

„Má pohodlná sedadla a je tam dost místa pro dlouhány.“ 
„Navigace je jednou z nejdiskutovanějších součástí vozu – a je to chytré zařízení.“ 
„Sešlápněte plyn a máte dostatečný výkon pro změny pruhů a proplouvání provozem…“ 
„Ovládání je velmi zábavné zásluhou přesného řízení, které nabízí spoustu zpětné vazby.“ 
„Citigo je hospodárné a zábavné při řízení, ale je také praktické? Jednoduchá odpověď: ano.“ 
„Háček pro nákupní tašku je dokonce na každé straně zavazadelníku.“ 
„Citigo září na nekvalitních britských silnicích, což podtrhuje jeho každodenní 
přitažlivost. Pokud dokáže uspět v ruchu a shonu Londýna, dokáže uspět kdekoliv.“ 

zdroj: Auto Express 

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

datum: 11. 4. 2012 

hodnocení:  5/5 

klady:  
+ dostatek místa uvnitř 
+ přesné řízení 

zápory: - příliš měkké odpružení 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/firstdrives/281581/skoda_citigo_5dr.html


Velká Británie 

„Fabia se mi skutečně dostala pod kůži, především jako příměstský vůz.“ 
„Živá odezva na plyn a točivý moment motoru 1,4 TSI znamenají, že můžete z křižovatky 
vystřelit před ostatními vozy a rychle se vzdálit, jako byste zajížděli rychlé kolo v Monaku.“ 
„Pomáhá také lehké řízení a vynikající výhled všemi směry.“ 
„…když strávíte spoustu času v provozu, takové věci mají význam a vysvětlují, proč RS 
funguje tak dobře.“ 

zdroj: EVO 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Fabia Combi RS 

datum: 17. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ výhled z vozu 
+ odezva na plyn 

zápory: - na jedno zmáčknutí ovladače centrálního zamykání se odemknou pouze dveře řidiče 



Austrálie 

„Přístroje jsou čitelné, všechno je tam, kde by to mělo být, a ovládací prvky jsou rozmístěny 
s citem.“ 
„Trvanlivé textilní výplně se zdají dost robustní na to, aby dlouho vydržely…“ 
„Díky svému hranatému tvaru navozuje Yeti fantastický pocit prostornosti.“ 
„…pozice řidiče není pocitově příliš vysoká, ale stále nabízí impozantní výhled.“ 
„Zásluhou dostatku točivého momentu, schopnosti jít do otáček spojené s rychle řadící 
převodovkou DSG se Yeti postará o svěží řidičský zážitek ve městě i mimo něj.“ 
„Dobře se vyrovnává s rýhami a rozbitým asfaltem.“ 
„Účinnost 4 kotoučových brzd je přesvědčivá a ABS dobře funguje na nezpevněném povrchu.“ 
„Přestože nemá nouzi o velmi dobré soupeře, zvláště novou Mazdu CX-5, doporučili 
bychom věnovat Yetimu velkou pozornost.“ 

zdroj: themotorreport.com.au 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI/103 kW 4x4 DSG 

datum: 13. 4. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ schopnosti na silnici i mimo ni 
+ flexibilní interiér a prostorný zavazadelník 

zápory: - hluk na hrubém asfaltu  

http://www.themotorreport.com.au/53919/2012-skoda-yeti-103tdi-4x4-dsg-review


Austrálie 

„Čím víc se na tento vůz dívám, tím víc ho mám rád.“ 
„Jakkoliv je motor přeplňovaný, oceňujeme skutečnost, že má větší objem, než je obvyklé. 
Znamená to, že nemusí pracovat na maximum svých možností.“ 
„Manuální převodovka pracuje hladce a dá se využít i pro sportovní jízdní styl.“ 
„Zadní sedadla jsou zvýšena pro dosažení lepšího výhledu.“ 
„Do Yetiho se snadno nastupuje a stejně snadno se z něj vystupuje. Je pohodlný a lehce 
ovladatelný, má spoustu elánu a přiměřené množství prostoru pro zavazadla.“ 
„To, že rezerva má plnohodnotný formát, je příjemné zjištění.“ 
„Je to skvělý malý vůz, který by měl značce ŠKODA dělat dobrou pověst.“ 

zdroj: City North Messenger 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI 4x4 

datum: 22. 4. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ výkonný motor 
+ možnosti individualizace 

zápory: - vyšší spotřeba 

http://city-north-messenger.whereilive.com.au/lifestyle/story/skoda-snow-surprises-here/


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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