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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

AutoBild Yeti 2,0 TDI 4x4 Srovnávací test s vozy Subaru XV 2,0D, Mitsubishi ASX 1,8 DI-D 
a Mini Countryman SD 

AutoBild Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Frankfurter Neue Presse Superb Combi 2,0 TDI DSG Test 

Auto Zeitung Octavia 1,4 TSI Srovnávací test s vozy Ford Focus 1,6 EcoBoost a Renault 
Mégane 1,4 TCe 

Auto Zeitung Citigo 1,0 MPI/55 kW Srovnávací test s vozy Hyundai i10 1,25i a Volkswagen Up 1,0/55 kW 

Heilbronner Stimme Octavia Combi RS Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

ifaster.cz Citigo 1,0 MPI/44 kW Srovnávací test s vozy Hyundai i10 1,1i a Peugeot 107 1,0 12V 

AutoProfi Praktik 1,2 HTP Test ojetého vozu 

Autohit Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Speed Superb Combi 2,0 TDI 4x4 DSG Test 

autopruvodce.cz Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Autocar Fabia 1,2 TSI Test 

ifaster.cz Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

auto.cz Citigo 1,0 MPI/55 kW Srovnávací test s vozem Toyota Aygo 1,0 VVT-i 

Auto 7 Yeti Recenze ojetého vozu 

http://www.autobild.de/artikel/skoda-citigo-fahrbericht-3420220.html
http://ifaster.tiscali.cz/prtata-v-akci/
http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_citigo_5D_mpi_ambition
http://ifaster.tiscali.cz/definitivni-verdikt-ke-skode-citigo/
http://www.auto.cz/test-skoda-citigo-vs-toyota-aygo-kolinsti-v-defenzive-67201


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Car Superb Combi 1,6 TDI Dlouhodobý test 

girlracer.co.uk Yeti 1,8 TSI 4x4 Test 

recombu.com Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

girlracer.co.uk Citigo 1,0 MPI/44 kW Test 

eastwoodadvertiser.co.uk Fabia RS Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

caradvice.com.au Fabia 1,2 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Cork Independent Superb Combi GreenLine Test 

http://www.girlracer.co.uk/motoring/road-tests/12970-skoda-yeti-se-plus-first-drive.html
http://recombu.com/cars/reviews/skoda-yeti-review.html
http://www.girlracer.co.uk/motoring/road-tests/13005-skoda-citigo-first-drive.html
http://www.eastwoodadvertiser.co.uk/lifestyle/motoring/fabulous-fabia-1-4601481
http://www.caradvice.com.au/171668/skoda-fabia-review-2/
http://corkindependent.com/stories/item/9180/2012-20/Superb-Skoda


Česká republika 

 

„Největší pochvalu za přístup k malému autu ale zaslouží ŠKODA. Její Citigo působí z dané 
trojice nejdospěleji.“ 
„To ve voze Citigo si rychlost ani neuvědomíte. Byl jsem mile překvapen, jak je spořádaný 
i při stošedesátce. Navíc je i při takové rychlosti úžasně stabilní.“ 
„Ačkoliv má Hyundai jako jediný čtyřválcový motor, na Citigo v otázce projevu ve vyšších 
rychlostech nemá ani náhodou.“ 
„Také při přejezdu nerovností působilo Citigo nejvyrovnaněji. V i10 se do interiéru přenášely 
nepříjemně hlasité rázy.“ 
„Jako vítěz z dnešního klání zaslouženě odjíždí tuzemská ŠKODA, která v tak malém 
balení nabízí nejlepší poměr ceny a užitné hodnoty…“ 
„Pokud bych měl utratit svoje těžce vydělané peníze za městské vozítko, nechal bych je 
prodejci se zelenou kravatou.“ 

zdroj: ifaster.cz 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/44 kW, Hyundai i10 1,1i a Peugeot 107 1,0 12V 

datum: 14. 5. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA, 2. Hyundai, 3. Peugeot 

klady:  
+ držák na mobilní telefon 
+ nejvíce místa na zadních sedadlech 

zápory: - podivný tvar řadicí páky 

http://ifaster.tiscali.cz/prtata-v-akci/


Česká republika 

 

„Tříválec startoval jako hodinky a opět se ukázalo, že tento motor (pokud není dlouhodobě 
hodně namáhán a včas dostává, co potřebuje) vydrží dlouho.“ 
„Prostor pro dvoučlennou posádku osvědčil kvalitu modelu Roomster, s nímž Praktik sdílí 
přední část až po střední sloupek.“ 
„V případě modelu Praktik je výhodou, že přestavba na užitkové provedení pochází přímo 
z továrny. Vyznačovala se kvalitní podlahou i přepážkou, které byly čtyřletým používáním 
poškozené jen minimálně.“ 
„Ve srovnání se čtyřletými dodávkami typu Nemo, Bipper či Fiorino však Praktik 
prokázal lepší odolnost vůči rezivění.“ 
„Drátěná přepážka včetně prosklených pátých dveří dovoluje řidiči slušný výhled vzad.“ 
„Přístrojová deska vozu Praktik patří v segmentu malých užitkových vozidel na špici.“ 

zdroj: AutoProfi 

téma: Test ojetého vozu: ŠKODA Praktik 1,2 HTP 

datum: 2. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ životnost podvozku 
+ nákladový prostor o objemu 1,9 m³ 

zápory: -  přístup do nákladového prostoru 



Česká republika 

 

„Nebudeme chodit dlouho okolo horké kaše a rovnou řekneme, že Citigo je opravdu povedené 
městské auto.“ 
„Ve voze Citigo nemáte pocit, že si se spolujezdcem sedíte vzájemně na klíně, a to ani na 
zadních sedadlech, která jsou nyní díky druhému páru dveří přístupnější.“ 
„Citigo zvládá neskutečné věci. Koleje, kostky, výmoly – nic z toho mu nedělá 
potíže.“ 
„Pochválit musíme řazení, protože pětistupňový manuál je přesný, má skvěle vymezenou 
zpátečku, ale také chodí s neskutečnou lehkostí. Stejně tak řízení je lehké a přesné.“ 
„Tříválcový motor má velmi příjemnou spotřebu, a to i v městském cyklu.“ 
„ŠKODA Citigo je natolik pohodový a uživatelsky přívětivý automobil, že bychom ho vřele 
doporučili všem dříve narozeným.“ 

zdroj: Autohit 

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

datum: 11. 5. 2012 

hodnocení:  1 (konečná známka) 

klady:  
+ točivý motor s vynikající spotřebou 
+ komfortní podvozek 

zápory: -  vyšší nakládací hrana 



Česká republika 

 

„Šest dnů v týdnu jsem žil s vozem Superb v naprostém souznění.“ 
„Obdivoval jsem kvalitu jeho interiéru, užíval jsem si sedačky i způsob, jakým se ovládá. 
Úplně nejvíc mě ale fascinovalo jeho odpružení a způsob projíždění zatáček.“ 
„Jestli se zpočátku těmto motorům vytýkalo dunění v nižších otáčkách a všeobecně málo 
kultivovanosti, tak na to už můžete rovnou zapomenout.“ 
„Zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,8 s nevypadá moc zajímavě, ale skutečnost je mnohem 
lepší. Zejména pružné zrychlení přesvědčí.“ 
„Spotřeba se jinak běžně pohybuje okolo 6,6 l/100 km.“ 
„…tohle auto za ty peníze prostě stojí.“ 

zdroj: Speed 

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

datum: 15. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostor a kvalita 
+ převodovka a podvozek 

zápory: - výkon při plném zatížení 



Česká republika 

 

„…kratší dvojice předních dveří je rozhodně praktičtější na parkovištích a dozadu teď snáze 
umístíte třeba dětskou sedačku.“ 
„Malá ŠKODA je v zatáčkách jistá, vykazuje dobře čitelnou nedotáčivost a na poměry své 
třídy má komfortní podvozek, který z vás nevytřese duši na typicky městském 
povrchu – kočičích hlavách. Kompaktní rozměry navíc usnadňují manévrování v přeplněných 
uličkách velkoměst.“ 
„Možná o to větším překvapením je to, že Citigo zvládne i dálniční provoz.“ 
„…hlučnost vozu se drží na úrovni, která by mohla být standardem o třídu výše.“ 
„Moderní tříválec se velice rád vytáčí, má příjemný zvuk, dost výkonu a přiměřenou spotřebu 
ve městě i na dálnici.“ 

zdroj: autopruvodce.cz 

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

datum: 21. 5. 2012 

hodnocení:  8/10 

klady:  
+ výborná ovladatelnost, komfortní podvozek 
+ živý motor s přiměřenou spotřebou 

zápory: - nevýrazný design, nepraktický tvar zavazadelníku 

http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_citigo_5D_mpi_ambition


Česká republika 

 

„Ať se Korejci snaží sebevíc, nejprodávanější značkou v Česku je stále s obrovským náskokem 
ŠKODA.“ 
„Teď je tu nová akční verze Champion, u které se za slušnou výbavu nepřiplácí.“ 
„Tento čtyřválec už umí s vozem Fabia zahýbat a při rychlejší jízdě se s ním dostanete na 
nižší spotřebu, než když budete trápit slaboučký tříválec.“ 
„…na rozdíl od mnoha jiných malých přeplňovaných motorů není jeho spotřeba tak citlivá na 
styl jízdy. Tabulkovým hodnotám se lze skutečně přiblížit.“ 
„Fabia se na české silnice hodí, nerovnosti zvládá dobře.“ 
„Důležitější je spíše dostatek prostoru na nohy i hlavy posádky a velký kufr.“ 

zdroj: Autocar 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI 

datum: 21. 5. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ dobrá výbava za slušnou cenu 
+ tichý a kultivovaný motor s překvapivou pružností a zátahem 

zápory: - při rychlé jízdě začne být brzy nedotáčivá 



Česká republika 

 

„Kabina vás při prvním setkání překvapí, o tom není sporu. Překvapí především pocitovou 
kvalitou materiálů i kvalitou zpracování ve srovnání s konkurenty.“ 
„Je vůbec Citigo na delší cesty vhodné? Věřte mi, že ano.“ 
„Citigo je obratné ve městě a překvapivě stabilní na běžných silnicích.“ 
„Jízdní vlastnosti bych dokonce označil za rafinované.“ 
„Běžně budete jezdit se spotřebou kolem 4,5 litru…“ 
„Pokud mám zhodnotit celkovou dospělost, je Citigo ve srovnání s korejskou, francouzskou 
a japonskou konkurencí zřejmě opravdu na špici.“ 

zdroj: ifaster.cz 

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

datum: 24. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostornost interiéru 
+ kvalita materiálů a zpracování 

zápory: - komplikované ovládání dotykové navigace 

http://ifaster.tiscali.cz/definitivni-verdikt-ke-skode-citigo/


Česká republika 

 

„Kolínský prcek je každým centimetrem laciný, a tak se snaží odpoutat pozornost efektními 
detaily.“ 
„Generační rozdíl se projevuje především v kultuře chodu. Novější motor 1,0 MPI je o poznání 
tišší a klidnější, a to na volnoběh i v otáčkách.“ 
„Souboj podvozků pak Citigo vyhrává zcela jednoznačně.“ 
„Často se nelze ubránit dojmu, že se interiér vozu Citigo nachází v něčem dospělejším, než je 
3,56metrové mini vážící 930 kg.“ 
„Leccos z toho, co má ŠKODA třeba i standardně, Toyota jednoduše vůbec nenabízí.“ 
„Kvalitativní náskok modelu Citigo je tak velký, že vyšší cenu dokáže obhájit.“ 

zdroj: auto.cz 

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

datum: 28. 5. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA, 2. Toyota 

klady:  
+ jízdní vlastnosti, kultivovanější chod motoru 
+ místo na předních sedadlech, větší rozsah standardní i příplatkové výbavy 

zápory: - nečalouněné boky zavazadelníku, způsob ovládání elektrického stahování oken 

http://www.auto.cz/test-skoda-citigo-vs-toyota-aygo-kolinsti-v-defenzive-67201


Česká republika 

 

„Interiér vozu potěší prostorností, nabídne pohodlná sedadla a zapomenout nesmíme ani na 
dostatečně velký zavazadelník.“ 
„Po stránce jízdních vlastností jde o vydařený automobil.“ 
„Originální vzhled pohledné a bohatě prosklené karoserie je první, čeho si motorista všimne. 
S prosklením souvisí dobrý výhled z vozu.“ 
„Palubní deska je přehledná a tvoří ji materiály obvyklé kvality.“ 
„Při čelním nárazu zůstal prostor pro cestující stabilní.“ 

zdroj: Auto 7 

téma: Recenze ojetého vozu: ŠKODA Yeti 

datum: 28. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ dostatek prostoru pro posádku, líbivý design 
+ komfortní odpružení, dobré dílenské zpracování 

zápory: - vyšší ceny některých verzí, vyšší nákladová hrana zavazadelníku 



Německo 

„Kdo kombinuje všechno tak chytře, může počítat s vítězstvím: 
SUV + kombi + minivan = ŠKODA Yeti.“ 
„Yeti dokázal spojit nadání kombi s přednostmi minivanu a šarmem SUV bez kompromisů.“ 
„Řidič i spolujezdci cestují na nejpohodlnějších sedadlech a s nejlepším výhledem.“ 
„Řízení poskytuje dostatečnou zpětnou vazbu, ale nereaguje hekticky.“ 
„Čistě a solidně zpracovaná ŠKODA má v hodnocení jakosti hodně navrch.“ 
„ŠKODA spojuje notný temperament s příjemným komfortem a ukazuje, že nadčasový design 
vzniká redukcí efektu.“ 
„Těžko může nějaké auto vyhrát bezpečněji. Díky dostatku místa, nejlepší 
variabilitě, úspornému motoru a dobrému komfortu se Yeti usazuje daleko před 
svými konkurenty.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4, Subaru XV 2,0D, Mitsubishi ASX 1,8 DI-D 
a Mini Countryman SD 

datum: 4. 5. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (357 bodů), 2. Mini (328 bodů), 3. Subaru (320 bodů), 4. Mitsubishi (310 bodů) 

klady:  
+ prostor vpředu i vzadu 
+ komfort a variabilita interiéru 

zápory: - líný motor 



Německo 

„Při uvolněné jízdě si 75koňový motor počíná dobře, ochotně se vytáčí a 929 kg lehký vůz 
zrychlí na 100 km/h za 13,2 s.“ 
„ŠKODA odvedla při utlumení hluku dobrou práci. Aerodynamické a jízdní šumy 
nejsou problémem ani při dálničním tempu…“ 
„Také interiér působí příjemně: pohodlná sedadla nabízejí náležitou boční oporu a chromová 
ozdoba na volantu a hlavici řadicí páky polichotí oku.“ 
„I nejvyšší provedení Elegance je stále citelně příznivější než nejdražší VW white Up, který 
kromě navigace, větších kol a trochu více švihu stěží nabídne víc.“ 

zdroj: AutoBild 

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

datum: 3. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ kvalitní odhlučnění interiéru 
+ příznivá relace mezi výbavou a cenou 

zápory: - holý plech v zavazadelníku 

http://www.autobild.de/artikel/skoda-citigo-fahrbericht-3420220.html


Německo 

„Ušlechtilé kombi vypadá dobře a kromě toho vyhoví svou mohutností.“ 
„Problémy s nakládáním neexistují, neboť nákladová hrana je posazena nízko a naopak 
výklopná stěna se otevírá vysoko.“ 
„Prostorem pro kolena ve druhé řadě tohle skvělé kombi poráží nejen koncernového 
sourozence VW Passat, ale dokonce i kombi Mercedes třídy E.“ 
„Líbila se nám i harmonická kombinace dvoulitrového TDI a šestistupňové dvouspojkové 
převodovky.“ 
„Se spotřebou v testu jen 6,5 l na 100 km velké české kombi překvapí nízkými provozními 
náklady.“ 
„Tohle kombi není zombie, nýbrž jednoduše superb. Kdo ho z důvodu image nechce, 
je sám proti sobě.“ 

zdroj: Frankfurter Neue Presse 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI DSG 

datum: 5. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ velký a dobře využitelný zavazadelník 
+ dobře vyladěné odpružení 

zápory: - ani ve výbavě Elegance není navigace 



Německo 

„Všechny vozy plní roli auta pro rodinu. Nejlépe se to daří vozu Octavia, což se dá odvodit 
z jeho impozantní délky.“ 
„S 560 litry objemu by Octavia byla vítězem i v luxusní třídě.“ 
„Focus a Mégane nabízejí solidní úroveň kompaktní třídy, ale po stránce maximálního objemu 
i zatížení za modelem Octavia znatelně zaostávají.“ 
„Zatímco Focus a Mégane zásluhou robustních zadních sloupků působí sportovně, nabízí 
Octavia díky větší zasklené ploše nejlepší výhled.“ 
„Pouze ŠKODA myslí na zimní období: pro vůz Octavia si lze objednat vyhřívání nejen 
předních, nýbrž i zadních sedadel.“ 
„Renault dosáhl nejvyšší spotřeby 7,8 l na 100 km. ŠKODA si na testovací trati 
vystačila s 6,7 l, Ford s 7,4 l.“ 
„ŠKODA Octavia 1,4 TSI sice není nejlevnější, nejsilnější ani nejrychlejší v tomto srovnání, 
přesto stojí na nejvyšším stupni vítězů. Důvody jsou rychle odhalitelné.“ 

zdroj: Auto Zeitung 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Octavia 1,4 TSI, Ford Focus 1,6 EcoBoost a Renault Mégane 1,4 TCe 

datum: 9. 5. 2012 

hodnocení: 1. ŠKODA (3 146 bodů), 2. Ford (3 125 bodů), 3. Renault (3 091 bodů) 

klady: 
+ kvalita zpracování 
+ prostornost a variabilita 

zápory: - dlouhá brzdná dráha 



Německo 

„Konečně je na trhu dvojče Upu ŠKODA Citigo, která slibuje identickou kvalitu za příznivější 
ceny. A nesmíme zapomínat na Hyundai i10.“ 
„Hyundai už není nejmladší. To se ukazuje na bezpečnostní výbavě, kde VW a ŠKODA bodují 
díky dennímu svícení, adaptivním varovným blikačům, nebo dokonce příplatkovému asistentu 
nouzového brzdění.“ 
„Co se týče dojmu kvality, působí i10 opět o něco hůře. Tvrdé plasty se sice nacházejí 
i u konkurentů, ale jejich materiál je poněkud méně náchylný k poškrábání.“ 
„ŠKODA a VW se řídí mnohem příjemněji než k vrávorání náchylný Hyundai, jehož 
nerozhodné řízení také trochu neochotně poslouchá.“ 
„ŠKODA sesadila VW z trůnu a musí být pokládána za krále malých.“ 
„Hyundai i10 hraje roli nikoliv dramaticky slabé, ale přece jen méně propracované 
alternativy: 3. místo.“ 

zdroj: Auto Zeitung 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kW, Hyundai i10 1,25i a Volkswagen Up 1,0/55 kW 

datum: 23. 5. 2012 

hodnocení: 1. ŠKODA (2 801 bodů), 2. Volkswagen (2 796 bodů), 3. Hyundai (2 687 bodů) 

klady: 
+ nízká spotřeba 
+ precizní řízení 

zápory: - vysoká nákladová hrana 



Německo 

„Necelých 4,6 m dlouhý pětidveřový vůz boduje nejen místem pro 5 osob a nadprůměrným 
zavazadelníkem, nýbrž i přesvědčivými jízdními výkony za relativně férovou cenu.“ 
„Posuzováno pohledem zvnějšku působí český vůz nevtíravě, a tudíž nadčasově.“ 
„Ovšem RS umí být nejen rychlé, ale i úsporné.“ 
„Dvouspojková převodovka překvapí, přestože má jen 6 stupňů, a nikoliv 7. Zde byl odveden 
pořádný kus práce při ladění.“ 
„Málokterý jiný výrobce nabídne za dané peníze tak hodně auta – a ještě v takové kvalitě 
a s takovou výbavou.“ 
„Kdo potřebuje auto, v němž se skvěle spojují radost a rozum, právě ho našel.“ 

zdroj: Heilbronner Stimme 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi RS 

datum: 26. 5. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ sladění motoru s převodovkou 
+ reálně dosažitelná spotřeba paliva 

zápory: - moderní asistenční systémy nejsou ani za příplatek 



Irsko 

„Jeho kredit vážné a cenově efektivní alternativy k dražším značkám je už dobře etablován.“ 
„Cestující na zadních sedadlech se nebudou cítit odstrčeni díky informačnímu displeji, zatímco 
rodiny s malými dětmi ocení úchyty Isofix pro dětské sedačky.“ 
„…testy, kterých jsme se zúčastnili, potvrdily její pověst překvapivě úsporného vozu…“ 
„Kromě skvělé jízdní dynamiky jsou cestující ve verzi Elegance zahrnuti luxusem…“ 
„Zvláštní zmínka musí být věnována systému adaptivních předních světel AFS, který mění 
geometrii světelného paprsku podle jízdních situací.“ 
„Byli jsme ohromeni, zvláště cenou.“ 
„Ani po stránce radosti z jízdy vůz nezklame. Není to raketa, ale v případě potřeby poskytne 
dostatečný výkon a díky svému vzhledu, střídmosti a čistotě je to rozhodně ten typ vozu, 
do kterého se budete každé ráno těšit.“ 

zdroj: Cork Independent 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi GreenLine 

datum: 17. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ poměr ceny a výbavy 
+ prostor pro nohy na zadních sedadlech 

zápory: - nezaznamenány 

http://corkindependent.com/stories/item/9180/2012-20/Superb-Skoda


Velká Británie 

„Každý detail od povrchu hliníkových klik dveří po snadné přepnutí na Bluetooth v okamžiku 
odemčení iPhonu je dobře navržený.“ 
„Zdá se, že se tento vůz vyhnul, ať už kvůli promyšlenému designu, nebo hospodárnosti, 
mnoha rozčilujícím maličkostem a zbytným technologiím, které nám dnes výrobci vnucují.“ 
„…Superb je něco jako chytrá volba pro ty, kdo ho objeví.“ 
„Jestliže tento vůz má být odrazem moderní značky ŠKODA, pak si tato značka zaslouží dále 
růst.“ 
„Minulý týden jsem s manželkou navštívil dealerství ŠKODA, abych si objednal nový vůz 
ŠKODA, který nahradí náš letitý Mercedes třídy B. Kvůli nadměrné poptávce nám byla 
nabídnuta čekací lhůta 6 měsíců. Nebyl jsem překvapen.“ 

zdroj: Car 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Superb Combi 1,6 TDI 

datum: 15. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ místo v podélném směru 
+ úspornost 

zápory: - úzký interiér 



Velká Británie 

„…inteligentní systém 4x4 funguje jen tehdy, když musí, a šetří tak palivo.“ 
„Hranatá karoserie sice nemusí být po chuti každému, ale je ohromně praktická. Pobere od 
416 do 1 760 litrů podle jednotlivých konfigurací zadních sedadel, má nízký práh a rozumný 
tvar.“ 
„Čtyři boční dveře nabízejí dobrý přístup dopředu i dozadu, sedadla jsou pohodlně čalouněná 
a mají dobré boční vedení i rozsah nastavení.“ 
„Kabina je celkem prostorná, zejména nad hlavou, a jízda je překvapivě klidná na malou 
čtyřkolku, která často trpí krátkým rozvorem. Ovládání je bezpečné a stabilní za všech 
okolností.“ 
„Motor 1,8 TSI je velmi příjemný, bez váhání táhne, je klidný a dobře spojený se šesti 
převodovými stupni…“ 
„Celkově je ŠKODA Yeti přitažlivá, účelná a kultivovaná malá čtyřkolka, z níž 
vyzařuje sofistikovanost, která při nestranném porovnání překvapí a potěší.“ 

zdroj: girlracer.co.uk 

téma: Test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI 4x4 

datum: 25. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ ovladatelnost 
+ výhled z vozu všemi směry 

zápory: - vyšší spotřeba a emise 

http://www.girlracer.co.uk/motoring/road-tests/12970-skoda-yeti-se-plus-first-drive.html


Velká Británie 

„Praktičnost je trumfovým esem modelu Yeti. Zřídkakdy se vidí u kompaktního crossoveru 
taková flexibilita interiéru, která spojuje ty nejlepší kousky z MPV a SUV.“ 
„Sedíte také celkem vysoko, ale pozice za volantem je mnohem bližší běžnému osobnímu 
vozu než u mnoha konkurentů…“ 
„Je tuhý, ale neskutečně dobře odpružený. Ve skutečnosti se tato ŠKODA řídí jako mnohem 
menší a nižší vůz.“ 
„Ze zkušenosti můžeme potvrdit, že vše funguje skvěle a dovoluje vozu Yeti 
zdolávat překážky, které by i majitelé Land Roveru zvažovali dvakrát.“ 
„Přestože je na trhu už od roku 2009, stále dokáže zatopit i novým SUV jako Mazda CX-5.“ 
„Praktický, schopný v terénu a zábavný při řízení – Yeti si svůj úspěch plně zaslouží.“ 

zdroj: recombu.com 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 28. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ terénní schopnosti 
+ flexibilní vnitřní prostor 

zápory: - krátký zavazadelník 

http://recombu.com/cars/reviews/skoda-yeti-review.html


Velká Británie 

„Neobvyklý v tomto segmentu trhu je laserový systém City Safe Drive – příplatkový prvek, 
který umí samočinně zpomalit vůz v koloně dříve, než řidič zareaguje, a tím eliminuje škody 
a zranění.“ 
„Třídveřová karoserie je sympaticky navržena s dobrým přístupem do interiéru a přiměřeně 
prostorným zavazadelníkem, má dobrá sedadla a díky nízkému pontonu je z ní dobrý výhled 
všemi směry.“ 
„Motor i převodovka jsou nové, dobře sladěné a umožňující plynulou a hospodárnou jízdu…“ 
„Oblíbil jsem si odpor a zpětnou vazbu elektrohydraulického řízení, vyvážené brzdy 
a jisté ovládání.“ 
„Nízké pojištění, umírněná spotřeba paliva a předpoklad dobré zůstatkové hodnoty dávají 
součet vlastností, který by v těchto těžkých časech opravdu potěšil každého bankéře.“ 

zdroj: girlracer.co.uk 

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

datum: 28. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ hbitý, dobře ovladatelný vůz 
+ prostor vpředu, dobrá výbava 

zápory: - tuhé tlumiče, pronikání hluku od kol 

http://www.girlracer.co.uk/motoring/road-tests/13005-skoda-citigo-first-drive.html


Velká Británie 

„Moderním turbodmychadlům chvíli trvá, než dosáhnou potřebného tlaku, proto byl přidán 
kompresor dodávající točivý moment od nejnižších otáček. Výsledkem je pružný vůz 
podávající výkon v celé šíři otáček.“ 
„Navzdory svým výkonům prokazuje dobrou hospodárnost…“ 
„Podvozek je dostatečně poddajný, abyste si mohli užít cestování, ale dost tuhý na to, aby 
vám dovolil popustit uzdu a zařádit si, pokud se vám zachce.“ 
„Převody mění tak rychle jako žádný automat na světě.“ 
„Mám rád odvrtávané pedály a všiml jsem si, že se dovnitř vejdou 4 dospělí docela pohodlně 
a se spoustou místa pro nohy i hlavy.“ 
„Celkově skvělý vůz.“ 

zdroj: eastwoodadvertiser.co.uk 

téma: Test: ŠKODA Fabia RS 

datum: 31. 5. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ poměr výkonu a spotřeby 
+ k dispozici i jako kombi 

zápory: - nezaznamenány 

http://www.eastwoodadvertiser.co.uk/lifestyle/motoring/fabulous-fabia-1-4601481


Austrálie 

„Řazení pětistupňové převodovky je snadné díky mimořádně lehké spojce a hladkému chodu 
řadicí páky…“ 
„Fabia jezdí dobře a bez velkých problémů si poradí s vyjetými kolejemi i nerovným 
povrchem.“ 
„ŠKODA Fabia je na městský vůz dobře vybavená.“ 
„Interiér je velmi praktický a dobře rozvržený.“ 
„Výhled je další silnou stránkou modelu Fabia, a to zásluhou relativně tenkých sloupků 
a velkých oken.“ 
„Fabia 2. generace patří k nejprostornějším vozům své třídy. I dlouháni mají dost místa pro 
hlavu a vybraná opěradla předních sedadel chytře vytvářejí další prostor pro kolena.“ 
„ŠKODA už rozhodně není značkou k ignorování. Fabia spojuje poslušný a výkonný motor 
s přesvědčivou úrovní standardní výbavy a prostorností, která může konkurovat 
některým vozům o třídu větším.“ 

zdroj: caradvice.com.au 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI 

datum: 8. 5. 2012 

hodnocení:  3,5/5 

klady:  
+ výkonný a přizpůsobivý motor 
+ přímé řízení a komfortní jízda 

zápory: - nevýrazný interiér s některými levnými materiály, vyšší cena 

http://www.caradvice.com.au/171668/skoda-fabia-review-2/


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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