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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

AutoBild Yeti GreenLine Srovnávací test spotřeby 11 kompaktních SUV 

Ruhr Nachrichten Superb Combi 2,0 TDI Test 

Auto Zeitung Superb 2,0 TDI Srovnávací test 9 sedanů střední třídy 

Auto Test Superb Combi 2,0 TDI Srovnávací test 6 kombi střední třídy 

Flottenmanagement Octavia 2,0 TDI Srovnání dieselových sedanů střední třídy 

Auto motor und sport Octavia Combi 2,0 TDI Test 

AutoBild Yeti 1,8 TSI Srovnávací test 3 kompaktních SUV 

Camping, Cars&Caravans Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Svět motorů Citigo 1,0 MPI/55 kW Srovnávací test (FIAT Panda 1,2) 

ifaster.cz Octavia RS 2,0 TDI DSG Test 

veciautomobilove.cz Yeti Recenze ojetého vozu 

http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/skoda-octavia-combi-upgrade-unter-der-motorhaube-4689341.html
http://ifaster.tiscali.cz/cesky-sen-octavia-rs-2-0-tdi-dsg/
http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/test-ojetiny-skoda-yeti-prvni-ceske-suv-752/


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

EVO Fabia Combi RS Závěr dlouhodobého testu 

autoexpress.co.uk Yeti GreenLine Dlouhodobý test – 2. část 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

joe.ie Fabia Monte Carlo 1,2 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Automobil revue Superb Combi 2,0 TDI 4x4 DSG Test 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/longtermtests/284518/skoda_yeti_second_report.html
http://www.joe.ie/motors/reviews/skoda-fabia-monte-carlo-release-your-inner-rally-driver-0025810-1


Česká republika 

 

„Podle rozměrů karoserie by si více místa měli užívat cestující ve voze Panda. Ale opak je 
pravdou. Koncernoví konstruktéři odvedli úžasnou práci a dali modelu Citigo do vínku výborné 
využití vnitřního prostoru.“ 
„Hlavně nám nikde nic nepřekáží. A to je proti vozu Panda rozdíl. V ní nám hodně vadil 
vystouplý středový panel, který tlačí na řidičovu pravou nohu.“ 
„FIAT bez posuvných zadních sedadel nabízí v základním uspořádání 225 l, což na Citigo 
s hodnotou 251 l nestačí.“ 
„Lepší atmosférický tříválec jsme ještě nepotkali. Na volnoběh je úplně tichý a při vytočení si 
příjemně vrní.“ 
„S vozem Panda jsme na zvolené trase jezdili v průměru za 6,1 l a s vozem Citigo za 5,5 l.“ 
„Čistým výpočtem udělených známek vyhrává ŠKODA Citigo. Rozdíl vidíme hlavně 
v úspornějším motoru a prostornějším interiéru.“ 

zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kW a FIAT Panda 1,2 

datum: 4. 6. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (známka 1,46), 2. FIAT (známka 1,52) 

klady:  
+ komfortní podvozek, řazení a řízení 
+ pružný a úsporný motor 

zápory: - brzký nástup ESP, horší nastupování dozadu 



Česká republika 

 

„Stále vás překvapí celková kvalita zpracování, dotažené detaily a celkem moderní vzhled.“ 
„Sportovnější sedadla pevně drží tělo a vše potřebné je dobře po ruce.“ 
„Příjemně robustní je volič šestistupňové převodovky DSG.“ 
„Stereo s CD tunerem a 8 reproduktory hraje velice slušně a nechybí ani dotyková obrazovka 
navigačního systému Columbus, který sám o sobě povyšuje kabinu na prémiovější úroveň.“ 
„V systému palubního počítače oceníte hlídání tlaku v pneumatikách a hodnotu teploty 
oleje…“ 
„Nám se podařilo jezdit v průměru se spotřebou kolem 6 litrů nafty a to vám asi žádný jiný 
er-eskový model nenabídne.“ 

zdroj: ifaster.cz 

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

datum: 14. 6. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ spotřeba paliva 
+ prostor v interiéru i zavazadelníku 

zápory: -  chybí zábava za volantem 

http://ifaster.tiscali.cz/cesky-sen-octavia-rs-2-0-tdi-dsg/


Česká republika 

 

„Líbivý vůz s pohonem dvou nebo všech kol se v autobazaru nikdy dlouho neohřeje.“ 
„Čtrnáctistovka má sil dostatek. Komu by to bylo málo, může sáhnout po 1,8 TSI.“ 
„Kladem vozu je nabídka místa pro posádku, ale i zavazadla.“ 
„Pozitivně můžeme hodnotit i sedadla a především pak jízdní vlastnosti.“ 
„S polní cestou, lehkým terénem nebo pohybem ve sněhu si poradí.“ 
„Podle nových pravidel vůz získal 5 hvězdiček z 5 možných.“ 

zdroj: veciautomobilove.cz 

téma: Recenze ojetého vozu: ŠKODA Yeti 

datum: 27. 6. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostornost, líbivý design 
+ dílenské zpracování, pohodlné odpružení 

zápory: -  vyšší ceny ojetin, u 1,2 TSI roste spotřeba při rychlejší jízdě 

http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/test-ojetiny-skoda-yeti-prvni-ceske-suv-752/


Německo 

„Se 4,9 litry spotřeby v testovacím provozu si ŠKODA zajistila vítěznou korunu.“ 
„Ekologický Yeti je dobře vybaven, jeho 1,6litrový diesel běží tiše a mohutně táhne.“ 
„Mnohá jednotlivá opatření, jako nízký zdvihový objem, start-stop systém, nižší stavba 
a pneumatiky s nízkým valivým odporem, dávají u Yetiho velký výsledek.“ 
„Spotřeba 4,5 litru při úsporné jízdě – to vše bez pachuti odříkání.“ 
„Konec předsudku, že všechna SUV jsou automaticky pijáci. Naše velké srovnání spotřeby 
ukázalo, že ŠKODA Yeti může jezdit dokonce se čtyřkou před desetinnou čárkou.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: 
Srovnávací test spotřeby: ŠKODA Yeti GreenLine, Audi Q3 2,0 TDI, Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 
BMT, Dacia Duster 1,5 dCi, Hyundai ix35 1,7 CRDi, KIA Sportage 1,7 CRDi, BMW X1 18d, 
Mitsubishi ASX 1,8 DI-D, Ford Kuga 2,0 TDCi, Mini Countryman 1,6D a Nissan Qashqai 1,5 dCi 

datum: 1. 6. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA, 2. Mini, 3. Nissan, 4. Volkswagen, 5. Audi, 6. Dacia, 7. Hyundai, 8. KIA, 9. Mitsubishi, 
10. BMW, 11. Ford 

klady:  
+ přesné řízení 
+ snadné parkování 

zápory: - na dálnici by se hodil 6. převodový stupeň 



Německo 

„S hojnou nabídkou prostoru a mnohými komfortními prvky se prosazuje nejen proti 
modelům Passat, Insignia a Mondeo, ale ukusuje také z tržního podílu výrobců se slovutnější 
image.“ 
„Při rozvoru 2,76 m má pět cestujících nejen množství místa pro nohy, ale také více než 
dostatek prostoru pro lokty a hlavy. Toto nejde na vrub zavazadelníku, který nabízí nejlepší 
hodnoty ve své třídě.“ 
„Nízká nákladová hrana ve výši 60 centimetrů a rovné dno usnadňují nakládání a vykládání.“ 
„Uvnitř vynikne vysoká kvalita materiálů a velmi čisté zpracování.“ 
„Přístroje jsou čitelně rozčleněné a leží v zorném poli, ovládací prvky jsou snadno 
pochopitelné.“ 
„Superb Combi se i při plném zatížení chová nezáludně zásluhou komfortních a zároveň 
agilních jízdních vlastností. Dokonce i v rychle projížděných zatáčkách je boční náklon téměř 
nulový…“ 

zdroj: Ruhr Nachrichten 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI 

datum: 2. 6. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ objemný zavazadelník a vysoká nosnost 
+ výkonný motor s nízkou spotřebou 

zápory: - nezaznamenány 



Německo 

„Prostorový velikán – tak se dá ŠKODA charakterizovat.“ 
„Pod zadním víkem, které se otevírá dvojím způsobem, čeká na zavazadla bezkonkurenčně 
největší kufr: Do vozu Superb se vejde od 565 do 1 670 litrů.“ 
„Kromě toho je Superb variabilní sedan, který se velmi snadno ovládá a je přehledný. Více 
bodů v kapitole karoserie nikdo nezíská.“ 
„K dalším přednostem vedle dobrého komfortu sezení a odpružení patří nízká spotřeba. 
ŠKODA zaznamenala v testu nejlepší hodnotu s průměrem 5,7 l na 100 km – bez start-stop 
systému, který zůstává vyhrazen modelu GreenLine.“ 
„Další plusové body sbírá ŠKODA za férovou základní cenu a nejmenší ztrátu 
hodnoty.“ 
„K poražení modelů Passat, Superb a Mondeo chybí jihokorejskému vozu i40 více 
vyváženosti.“ 
„ŠKODA Superb schovává už od druhého výbavového stupně Ambition deštník v zadních 
dveřích.“ 

zdroj: Auto Zeitung 

téma: 
Srovnávací test: ŠKODA Superb 2,0 TDI, Peugeot 508 2,0 HDi, Renault Laguna 2,0 dCi, 
Volkswagen Passat 2,0 TDI BMT, Opel Insignia 2,0 CDTI, Mazda 6 2,2 MZR-CD, 
KIA Optima 1,7 CRDi, Hyundai i40 1,7 CRDi a Ford Mondeo 2,0 TDCi 

datum: 6. 6. 2012 

hodnocení:  1. Volkswagen (3 120), 2. ŠKODA (3 080), 3. Ford (3 035), 4. Hyundai (3 023), 5. Opel (3 018), 
6. Mazda (2 972), 7. Renault (2 946), 8. KIA (2 935), 9. Peugeot (2 929) 

klady:  
+ příznivé provozní náklady 
+ přehlednost a ovladatelnost 

zápory: - výraznější tendence k nedotáčivosti, delší brzdná dráha 



Německo 

„Druhé místo obsadil Superb Combi 2,0 TDI… Se svým zpracováním a enormní nabídkou 
prostoru by vynikl dokonce i v luxusní třídě.“ 
„Superb Combi je mnohem lepší, než by měl být – minimálně z pohledu VW.“ 
„Nejsnadněji si s přepravou nákladu poradí ŠKODA Superb, a to zřetelně lépe než Volkswagen 
Passat.“ 
„Poměr ceny a výbavy jednoduše vyznívá pro Hyundai. Ale ouha, ŠKODA si vede stejně 
dobře. Proč? Jednoduše proto, že sice stojí o trochu více, ale také od všeho trochu více 
nabízí.“ 
„Podle nejnovější studie zákaznické spokojenosti jsou řidiči vozů Mazda, ŠKODA a Volkswagen 
bez starostí.“ 
„Pouze lehké kompromisy modelu Superb Combi v oblasti pohonu a komfortu odpružení 
umožnily vítězství Volkswagenu.“ 

zdroj: Auto Test 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI, Peugeot 508 SW 2,0 HDi, Mazda 6 Wagon 
2,2 MZR-CD, Hyundai i40 cw 1,7 CRDi, Volkswagen Passat Variant 2,0 TDI a Volvo V60 DRIVe 

datum: 6. 6. 2012 

hodnocení: 1. Volkswagen (537), 2. ŠKODA (531), 3. Hyundai (505), 4. Mazda (499), 5. Peugeot (495), 
6. Volvo (492) 

klady: 
+ nejvyšší užitečné zatížení 
+ poměr ceny a výbavy 

zápory: - tvrdá sedadla 



Německo 

„Ekonomické srovnání se opírá především o leasingové splátky a náklady na pohonné hmoty.“ 
„Vybrali jsme motorizace kolem 100 kW, které nejvíce odpovídají realitě vozových parků.“ 
„Výraznější rozdíly se ukázaly v maximální nosnosti: zatímco ŠKODA Octavia zde excelovala 
zásluhou 675 kg, Honda se s 398 kg přehoupla stěží přes polovinu této hodnoty.“ 
„Octavia má jen o 5 litrů menší kufr než Volkswagen Passat s 565 litry a v tomto dílčím 
hodnocení zaujímá vynikající 2. místo.“ 
„V celkovém hodnocení jasně přesvědčila ŠKODA Octavia 2,0 TDI Ambition. 
Nejpříznivější provozní náklady při všech ročních kilometrových nájezdech, možnost volby 
automatické převodovky a nejvýhodnější leasingové splátky přinesly spolu s velkým objemem 
zavazadelníku a největším užitečným zatížením vítězství.“ 

zdroj: Flottenmanagement 

téma: Srovnání 18 dieselových sedanů střední třídy 

datum: 12. 6. 2012 

hodnocení: 1. ŠKODA Octavia 2,0 TDI, 2. BMW 318d, 3. Opel Insignia, Mazda 6 a KIA Optima 

klady: 
+ největší užitečné zatížení 
+ nejpříznivější leasingové splátky 

zápory: - malý objem palivové nádrže 



Německo 

„Za malý příplatek proti 1,6 TDI dostane Octavia dvoulitrový diesel se 110 koňmi 
a šestistupňovou převodovku.“ 
„Dvoulitr uvede 1,4tunové kombi do pohybu plynule a rychle.“ 
„Přitom řazení činí radost, změna převodových stupňů probíhá lehce a precizně…“ 
„Plusem je také velmi dobrá nabídka prostoru pro 4 dospělé a jejich zavazadla…“ 
„Podvozek vykonává svoji práci znamenitě.“ 
„Rychlé zatáčky projíždí s dobře čitelnou nedotáčivostí, pouze při změně směru nebo zatížení 
citlivě zasáhne ESP.“ 

zdroj: Auto motor und sport 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI 

datum: 13. 6. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ poměr ceny a výbavy 
+ předvídatelné jízdní vlastnosti 

zápory: - kultivovanost motoru v nízkých otáčkách 

http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/skoda-octavia-combi-upgrade-unter-der-motorhaube-4689341.html


Německo 

„ŠKODA se odvděčí svou dynamikou.“ 
„…ŠKODA v tomto poli zastupuje zájmy všech těch, kteří se začátkem rodičovství nechtějí 
opustit řidičskou zábavu.“ 
„ŠKODA Yeti se starším a větším motorem ukazuje, jak to jde lépe. Do pohybu mu pomáhá 
jen jedno turbodmychadlo. Výsledek? V testovacích podmínkách o 0,5 litru menší spotřeba ve 
srovnání s vozem Volkswagen. Při dálničním sprintu byla spotřeba menší dokonce o 3,4 litru.“ 
„Jako sportovec mezi kompaktními SUV se dá doporučit Yeti. Jeho ovladatelnost je velmi 
dobrá, precizní řazení i přímé řízení by klidně mohly pocházet z VW Golf GTI…“ 
„Český vůz se navíc blýskne také sedačkami ve druhé řadě, které se dají posunout, sklopit, 
vztyčit i zcela vyjmout.“ 
„Ve finále se oba vozy musely sklonit před multitalentem ŠKODA Yeti, který se ukázal jako 
silný hráč ve všech hodnotících kritériích.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 1,8 TSI, Volkswagen Tiguan 1,4 TSI a Mazda CX-5 2,0 Skyactiv-G 

datum: 15. 6. 2012 

hodnocení: 1. ŠKODA (506), 2. Volkswagen (498), 3. Mazda (485) 

klady: 
+ nejlepší jízdní vlastnosti 
+ komfortní výbava 

zápory: - menší zavazadelník 



Německo 

„Zatímco se kupující nejslabších verzí musí spokojit s přívěsem do 1 200 kg, testovaný vůz se 
chlubí dvoutunovým přívěsem.“ 
„Řidič se těší z přehledné přístrojové desky s dobře čitelnými přístroji a snadno 
obsluhovatelnými ovladači, precizního řazení i umírněné spotřeby kolem 6,2 l na 100 km.“ 
„170koňový turbodiesel si se zapřáhnutým karavanem dobře poradí i v delších 
stoupáních a také podvozek se v běžném provozu nenechá vyvést z klidu.“ 
„Kdo hledá promyšlený a solidní tažný vůz s dobrou trakcí, nalezne v testované verzi 
uspokojivé řešení.“ 
„Praktické detaily, jako elektrická zásuvka nebo háky, uživatele potěší.“ 
„Kokpit vozu Yeti se obejde bez kudrlinek a je velmi funkční.“ 

zdroj: Camping, Cars&Caravans 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 18. 6. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ jízdní komfort a stabilita 
+ spotřeba 

zápory: - obtížnější ovládání spojky 



Švýcarsko 

„S dvoulitrovým TDI, dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol jistě drží stopu, ale 
také se s ní pohodlně a úsporně jezdí.“ 
„Velká ŠKODA nabízí uvnitř tolik místa jako málokterý jiný model této velikosti.“ 
„Přes tuto enormní nabídku prostoru a vysokou užitnou hodnotu působí Superb s lehce 
zakřivenou linií střechy stále elegantně – žádný náznak dodávkového vozu.“ 
„Diesel velmi dobře ladí s rychle řadící šestistupňovou převodovkou DSG.“ 
„Spotřeba při testu činila 6,5 l na 100 km, na naší normované trati dokonce 
vzorných 5,5 l na 100 km.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou přívětivé. Pružiny a tlumiče jsou harmonicky sladěny…“ 
„Interiér navozuje prvotřídní dojem.“ 
„V součtu všech vlastností je ŠKODA Superb vynikajícím vozidlem s kompletní sériovou 
výbavou a pečlivým zpracováním za atraktivní cenu.“ 

zdroj: Automobil revue 

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

datum: 20. 6. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ spotřeba 
+ poměr ceny a výkonu 

zápory: - chybějící asistenční systémy 



Irsko 

„ŠKODA Fabia Monte Carlo je skvělý vůz pro každého, kdo má rád výkon a chtěl by být 
jezdcem rally…“ 
„Široká kola drží vůz v zatáčkách jako lepidlo a motor TSI vydává pěkné tlumené bručení, 
které by jistě slušelo i některým větším a dražším vozům.“ 
„Skvělé kovové pedály jsou perfektně umístěné pro řízení pata-špička a netrvá moc dlouho 
dostat se na 100 km/h. ŠKODA udává 10,1 s, ale přísahal bych, že je to o mnoho rychlejší.“ 
„Sportovní podvozek také pomáhá držet vůz na uzdě…“ 
„Monte Carlo je každopádně řidičské auto. Není tak bystré a tak roztomilé jako Mini. Je 
to prostě vůz, který si koupíte proto, abyste jezdili – ne proto, abyste se ukazovali.“ 

zdroj: joe.ie 

téma: Test: ŠKODA Fabia Monte Carlo 1,2 TSI 

datum: 13. 6. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ dynamika 
+ efektní vzhled 

zápory: - minimalistický interiér 

http://www.joe.ie/motors/reviews/skoda-fabia-monte-carlo-release-your-inner-rally-driver-0025810-1


Velká Británie 

„Byl to krátký, ale příjemný čas s vozem Fabia, který jsme vrátili po 7 měsících. Říkám 
příjemný, protože jízda s RS byla snadnou záležitostí bez skutečných dramat, poruch, 
a dokonce i bez otravného skřípání.“ 
„Zamiloval jsem si dávkování výkonu, strmé řízení a tuhé odpružení na závodní dráze…“ 
„Po krátkém soužití s DSG jsem si zvykl a zjistil jsem, že funguje dobře zejména ve městě.“ 
„Nicméně nejlepší částí tohoto vozu byl pro mě jeho motor: 180 koní sice v dnešní době nezní 
kdovíjak, ale na danou velikost je to více než hojné stádo. Mnohokrát jsem při předjíždění 
s tímto divokým malým vozem ŠKODA překvapil výkonnější automobily.“ 
„Jsem rodinný typ a každé moje auto musí hodně vydržet a Fabia ani v tom nezklamala. 
Cesty do školy, víkendové výlety i naložení malých kol do zavazadelníku byly snadné.“ 
„Pro cestující je Fabia praktická a dobře fungující.“ 
„Celkově jsem si vůz ŠKODA opravdu užil – víc, než bych si pomyslel.“ 
„Neumím si vybavit jiný vůz v segmentu malých hatchbacků, který vám poskytne takový 
výkon a takový prostor…“ 

zdroj: EVO 

téma: Závěr dlouhodobého testu: ŠKODA Fabia Combi RS 

datum: 8. 6. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ dvakrát přeplňovaný motor 
+ rozsáhlá výbava za solidní cenu 

zápory: - chybí možnost zvolit manuální převodovku 



Velká Británie 

„…pozice řidiče je vynikající a kvalita zpracování bezchybná.“ 
„Yeti dobře zdolává zatáčky. Ovladatelnost je skvělá a řízení je přímé a dobře vyvážené.“ 
„Tento hospodárný, praktický a stabilní crossover je překvapivě zábavný při řízení.“ 
„Vše se nachází přesně tam, kde byste to čekali, a funguje přesně tak, jak by mělo.“ 
„416litrový zavazadelník je plný chytrých doplňků – zvláště háčky jsou užitečné…“ 
„Rád bych přidal ještě jedno vyznamenání: Moje velmi kritické dítě dosud zůstalo potichu. 
V mých očích je to dosud nejlepší hodnocení pro vůz Yeti.“ 

zdroj: autoexpress.co.uk 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Yeti GreenLine – 2. část 

datum: 28. 6. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ variabilní interiér 
+ nízká spotřeba 

zápory: - ve městě příliš tvrdý podvozek 

http://www.autoexpress.co.uk/carreviews/longtermtests/284518/skoda_yeti_second_report.html


Něco na závěr 

„Za svým sedadlem má dobrých 30 cm volného místa, až pak přijde zadní sedák.“ 
„…s 1,1 tuny vážícím autem, dvěma lidmi a bagáží si benzinový turbomotor poradí celkem 
bez problémů…“ 
„…našich 200 km si odebíralo z nádrže jen 6,5 litru na 100 km a to není vůbec špatné.“ 
„Řidič má příjemný pocit vlády nad vozem.“ 
„Navzdory velkým 16palcovým kolům s nízkým profilem hodně dobře tlumí nerovnosti, na 
běžných 15palcových to bude na zlatou medaili za pohodlí.“ 
„…díky pevné nápravě má Rapid skvělou užitečnou hmotnost, umí odvézt přes půl tuny.“ 

zdroj: idnes.cz 

téma: První dojmy: ŠKODA Rapid 

datum: 26. 6. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ komfort jízdy 
+ vysoká nosnost 

zápory: - malé a nevýrazné ovladače klimatizace 

http://auto.idnes.cz/test-skody-rapid-0k2-/auto_testy.aspx?c=A120625_204433_auto_testy_fdv


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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