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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Auto Zeitung Fabia Combi 1,2 TSI Srovnávací test 4 vozů do 15 000 eur 

alle-autos-in.de Rapid 1,6 TDI Test 

auto-news.de Rapid 1,6 TDI Test 

Frankfurter Allgemeine Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Focus Octavia Combi 1,6 LPG Test 

AutoBild Superb 2,0 TDI Srovnávací test (Hyundai i40 1,7 CRDi) 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

autopruvodce.cz Octavia Combi 1,6 LPG Test 

Svět motorů Yeti 1,2 TSI Srovnávací test (Citroën C4 Aircross 1,6) 

autoforum.cz Rapid 1,6 TDI Test 

autopruvodce.cz Superb Combi 2,0 TDI Test 

http://www.alle-autos-in.de/skoda/skoda_rapid_16_tdi_a39550.shtml
http://www.auto-news.de/test/einzeltest/anzeige_Skoda-Rapid-Mehrfach-clever_id_32645
http://www.focus.de/auto/news/test-skoda-octavia-combi-lpg-das-rechenmodell_aid_784159.html
http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_octavia_combi_mpi_lpg_ambition
http://www.autoforum.cz/testy-aut/test-skoda-rapid-1-6-tdi-presne-podle-sitoveho-grafu/
http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_superb_combi_tdi_laurin_klement


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

whatcar.com Rapid 1,6 TDI Test 

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

The Independent Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Auto Express Rapid 1,2 TSI Test 

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

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Avtomir Octavia 1,8 TSI Test 

Quattroruote Fabia Monte Carlo 1,2 TSI Test 

Za ruljom Fabia 1,2 HTP/51 kW Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

themotorreport.com.au Roomster 1,2 TSI DSG Test 

carsguide.com.au Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

http://www.whatcar.com/car-news/2012-skoda-rapid-review/263334
http://www.carpages.co.uk/skoda/skoda-citigo-review-part-1-16-07-12.asp
http://www.southyorkshiretimes.co.uk/lifestyle/motors/an-impressive-mini-city-car-1-4777338
http://auto.ru.msn.com/photo/skoda-octavia-18-%d0%b0%d0%ba%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b5?page=8
http://auto.ru.msn.com/testdrive/skoda-fabia-monte-carlo-1
http://www.zr.ru/a/450291/
http://www.themotorreport.com.au/54482/2012-skoda-roomster-77tsi-dsg-review
http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/skoda_yeti_103tdi_review


Česká republika 

 

„Octavia LPG přidává plyn, aby ujela vysokým cenám benzinu a nafty.“ 
„Přepnutí probíhá automaticky. Pokud vypnete rádio, prozradí ho nijak výrazné cvaknutí od 
toroidní plynové nádrže…“ 
„Přepínat mezi oběma pohonnými látkami můžete i manuálně. Oproti dřívější verzi této 
tovární úpravy již přepínání působí profesionálněji…“ 
„S nijak vysokými náklady získáte vůz, který se dojezdem na obě nádrže vyrovná verzím 
se vznětovým motorem a jehož provozem můžete v době vysoké ceny benzinu 
významně ušetřit.“ 
„Spotřeba plynu je sice trochu větší, přesto se o 30 000 Kč vyšší cena (pokud kalkulujeme 
s námi dosaženými spotřebami benzinu a LPG) vyplatí již po ujetí 23 000 km.“ 
„O tovární úpravy na LPG je zájem, při dalším prodeji nebudete mít o kupce nouzi.“ 

zdroj: autopruvodce.cz 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 LPG 

datum: 2. 7. 2012 

hodnocení:  7/10 

klady:  
+ nízké provozní náklady na LPG, jízdní dosah jako u dieselu 
+ nezměněný objem zavazadelníku 

zápory: - hrubší chod motoru na LPG 

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


Česká republika 

 

„V podélném směru je ŠKODA nepřekonatelná. Vždyť našemu figurantovi na zadních 
sedadlech zbylo na kolena úžasných 15 cm.“ 
„Také v místě nad hlavou nemá Yeti u stejně velkých aut konkurenci.“ 
„Yeti u nás získává kladné body za lepší nastupování. Jeho dveře se otevírají do větších úhlů 
a zejména vzadu se díky rovné střeše nemusíte bát o hlavu.“ 
„Líbila se nám také nízká nakládací hrana a vysoko výklopné zadní dveře. To u Aircrossu 
budete muset zavazadla zvedat do větší výšky.“ 
„Ačkoliv to tak podle údajů výrobců nevypadalo, díky pružnosti a lepšímu odstupňování 
převodovky vyhrál s přehledem Yeti.“ 
„…Aircrossu vyhýbací manévr příliš nevoněl… To Yeti představuje naprostý opak. Mezi 
kuželkami se proplete s hbitostí ještěrky. Řízení má rychlou odezvu a je mnohem citlivější.“ 
„Víc se nám líbila ŠKODA Yeti…“ 

zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 1,2 TSI a Citroën C4 Aircross 1,6 

datum: 2. 7. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (známka 1,71), 2. Citroën (známka 1,74) 

klady:  
+ pružnost a zátah motoru 
+ variabilita kabiny, ovladatelnost na silnici 

zápory: -  jízdní komfort, vyšší spotřeba 



Česká republika 

 

„Proporce jsou vyvážené, detaily atraktivní a povětšinou dosud neviděné, celkový projev 
nenuceně elegantní.“ 
„Co do místa uvnitř si auto zaslouží samé desítky.“ 
„Sám jsem se (a měřím 2 metry) do auta vešel vpředu i vzadu a to je neobvyklé i ve střední 
třídě, natož pak v nižší střední nebo dokonce v té, kterou představuje Rapid.“ 
„V kombinaci jde bez větší snahy jezdit předpisově pod 5 l na 100 km…“ 
„Nevím, co má za posilovač řízení, ale z volantu toho cítíte mnohem více než 
u lecjakého nového sporťáku.“ 
„Jezdit s ním je prostě prima, ať už jedete vyloženě na pohodu či spotřebu, nebo když si 
chcete trochu zablbnout na technické cestě.“ 

zdroj: autoforum.cz 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,6 TDI 

datum: 11. 7. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ oboustranně použitelný koberec do zavazadelníku 
+ silný motor s nízkou spotřebou 

zápory: -  interiérové plasty velmi náchylné k poškození 

http://www.autoforum.cz/testy-aut/test-skoda-rapid-1-6-tdi-presne-podle-sitoveho-grafu/


Česká republika 

 

„Superb v plné výbavě je k mání kolem milionu korun a kromě bohaté výbavy se pyšní 
i štítkem se jmény pánů zakladatelů – Laurina a Klementa.“ 
„Na druhou stranu však Superb i v této cenové hladině stále představuje relativně 
výhodnou nabídku.“ 
„Auto skvěle funguje, v podélném směru a v zavazadelníku nabízí bezkonkurenční prostor…“ 
„Podvozek je sice tvrdší, ale duši z vás nevytřese…“ 
„Superb je notoricky známý, chválím hlavně spotřebu.“ 

zdroj: autopruvodce.cz 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI 

datum: 29. 7. 2012 

hodnocení:  8/10 

klady:  
+ prostornost v podélném směru a kufru 
+ silný a úsporný motor 

zápory: -  užší interiér, minimum aktivních asistenčních systémů 

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


Německo 

„Jedno umí ŠKODA dobře: nabízí nejlepší kvalitu a ovládá se nejjednodušeji a nejjistěji…“ 
„Mimoto má ŠKODA nejlepší sedadla v tomto srovnání…“ 
„Oba vozy z koncernu Renault nemají se svými letitými agregáty šanci proti vozům KIA 
Venga a ŠKODA Fabia, které nastoupily s moderními motory.“ 
„Že Fabia nakonec v hodnocení pohonu skončila před Vengou, má na svědomí nižší spotřeba, 
lepší výkony a vytříbenější chování motoru TSI.“ 
„Dobré brzdy a agilní jízdní vlastnosti posouvají vůz ŠKODA dopředu.“ 
„ŠKODA má mnohem příznivější bilanci, neboť je nejen úsporná, nýbrž i daňově výhodná, má 
příznivé pojištění i servisní náklady a udržuje si trvalou hodnotu.“ 
„Vítězství českého kombi vypadá přesvědčivě…“ 

zdroj: Auto Zeitung 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia Combi 1,2 TSI, Dacia Duster 1,6 16V, KIA Venga 1,4 CVVT 
a Renault Kangoo 1,6 16V 

datum: 4. 7. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (2 980), 2. KIA (2 932), 3. Renault (2 889), 4. Dacia (2 685) 

klady:  
+ nejzábavnější jízda 
+ nejdůkladnější zpracování 

zápory: - nejméně prostoru pro cestující 



Německo 

„Vpředu nemají ani vzrostlejší pasažéři potíže, protože sedadla jsou mnohostranně seřiditelná 
a také volant se dá dobře nastavit výškově i podélně.“ 
„Důležité ukazatele leží v zorném poli řidiče, tlačítka a ovladače jsou v dobrém dosahu.“ 
„Dokonce i větší prémiové sedany jako Audi A4 nebo BMW řady 3 nabízejí s 480litrovým 
zavazadelníkem výrazně méně.“ 
„Silnější diesel je tak jako tak dobrou volbou. Běží kultivovaně, bez vibrací a i při vyšších 
rychlostech vyloženě tiše.“ 
„Řadicí páka se obsluhuje precizně a po krátkých drahách.“ 
„ŠKODA má odpružení tuhé, ale pohodlně nastavené. Ani dosti děravé a hrubé vozovky jí 
nečiní potíže.“ 

zdroj: alle-autos-in.de 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,6 TDI 

datum: 14. 7. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ hodně místa i ve druhé řadě 
+ tichý motor 

zápory: - citelný přenos hnacích sil do řízení 

http://www.alle-autos-in.de/skoda/skoda_rapid_16_tdi_a39550.shtml


Německo 

„V každém případě záď spolkne 550 litrů a to je pozoruhodná hodnota.“ 
„Zadní sedadla nabízejí překvapivě dobrý komfort sezení. I vzrostlí lidé mají dost místa pro 
hlavu a volnost před koleny zůstává i tehdy, pokud jsou přední sedadla nastavena pro dvojici 
dospělých.“ 
„Rapid se nechá s radostí honit po okreskách, protože jeho řízení je přímé a dává dobrou 
zpětnou vazbu.“ 
„Oboustranný koberec v zavazadelníku, přípojka USB ve středové konzole a držák mobilního 
telefonu patří k praktickým detailům.“ 
„Rodiny by se měly na tento elegantní český vůz blíže podívat.“ 
„Rapid nabízí ve třídě Golfu nejen bezkonkurenčně velký kufr, ale také prostorný 
vnitřek se spoustou místa vzadu.“ 

zdroj: auto-news.de 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,6 TDI 

datum: 16. 7. 2012 

hodnocení:  4,5/5 

klady:  
+ prostorný zavazadelník, hodně místa vzadu 
+ nízká spotřeba 

zápory: - základní výbava bez rádia a klimatizace 

http://www.auto-news.de/test/einzeltest/anzeige_Skoda-Rapid-Mehrfach-clever_id_32645


Německo 

„Čtveřice dveří mu prospívá, ostatně jako téměř všem malým vozům.“ 
„Při toulkách po městě příjemně vynikne přehlednost karoserie, preciznost řízení a dobrá 
dávkovatelnost brzd.“ 
„Na krátkých cestách signalizoval počítač 4,8 až 6,6 l, při snaze o úsporu pak hodnoty mezi 
3,3 a 3,5 l na 100 km.“ 
„Na dálnici při 150 až 170 km/h si tříválec řekl o 5 až 6 litrů na 100 km.“ 
„Použitelnost na dlouhé cesty se opírá o komfortní odpružení a dobré držení stopy.“ 
„Řadicí páka je v dobrém dosahu a rychlá změna převodových stupňů probíhá po krátkých 
drahách.“ 

zdroj: Frankfurter Allgemeine 

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

datum: 17. 7. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ precizní řízení 
+ použitelná nejen ve městě 

zápory: - vyšší cena 



Německo 

„Nejen známý velký zavazadelník, ale i dobře integrovaný plynový systém činí z českého vozu 
obzvláště vhodnou volbu.“ 
„Na rozdíl od mnoha jiných výrobců ŠKODA nenechává provádět přestavbu 
u specializovaných firem, ale kompletně ji provádí sama. To má své výhody.“ 
„V neposlední řadě je plynová nádrž umístěna v prohlubni pro rezervní kolo, což šetří místo.“ 
„Rozdíl mezi benzinovým pohonem a spalováním plynu je stěží k postřehnutí.“ 
„Příplatek za LPG se vrátí zhruba po 47 000 km, přičemž stoupající ceny benzinu mohou tyto 
počty učinit ještě příznivějšími.“ 
„Lhostejno, zda na benzin, naftu, nebo plyn, výrazné přednosti českého kombi jsou 
stále stejné – hodně místa, dobré zpracování a promyšlené ovládání.“ 

zdroj: Focus 

téma: Test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 LPG 

datum: 19. 7. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ obří zavazadelník s nezmenšeným objemem 
+ prostorný a praktický interiér 

zápory: - hlučnější motor postrádá temperament 

http://www.focus.de/auto/news/test-skoda-octavia-combi-lpg-das-rechenmodell_aid_784159.html


Německo 

„Svého učitele najde i40 v modelu Superb, neboť ŠKODA nabídne vzadu více místa než 
Mercedes třídy S a do jejího zavazadelníku se díky velké výklopné stěně dá pohodlně 
nakládat.“ 
„Dvoulitrový diesel ve voze ŠKODA patří k nejlepším pohonným jednotkám ve střední třídě 
a je oblíben kvůli nízké spotřebě při náležitých výkonech.“ 
„Superb má náskok v dimenzování podvozku. Jakkoliv je docela tvrdě naladěn, poskytuje 
celkově zřetelně lepší komfort než i40…“ 
„Také jízdní dynamikou ŠKODA deklasuje Hyundai. Kde Korejec nervózně přechází do 
nedotáčivosti a musí být posílán zpět do směru ESP, Superb skoro není vyveden z klidu.“ 
„V součtu vítězí ŠKODA suverénně – 17bodový náskok v hodnocení vlastností hovoří 
jasnou řečí.“ 
„Skoro 500 bodů ukazuje, že Superb patří k nejlepším ve střední třídě. Nabízí místo jako 
nikdo jiný v segmentu, motor je tichý, silný a úsporný.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb 2,0 TDI a Hyundai i40 1,7 CRDi 

datum: 27. 7. 2012 

hodnocení: 1. ŠKODA (496 bodů), 2. Hyundai (478 bodů) 

klady: 
+ prostorný interiér 
+ jízdní vlastnosti 

zápory: - imitace dřeva a tvrdé plasty v kokpitu 



Rusko 

„Vůz se chová harmonicky, přitom neztrácí nic ze své dravosti.“ 
„Reakce jsou rychlé a předvídatelné, automat dobře ladí s charakterem turbomotoru.“ 
„Z pohledu komfortu se automat velmi osvědčil především v městském provozu.“ 
„Znovu musíme zopakovat slova o důmyslnosti nestárnoucího interiéru a jeho 
ergonomické propracovanosti.“ 
„Přístroje jsou jednoduché a snadno čitelné.“ 
„Slušná rezerva místa na zadních sedadlech očividně odlišuje tento vůz od konkurentů v nižší 
střední třídě.“ 

zdroj: Avtomir 

téma: Test: ŠKODA Octavia 1,8 TSI 

datum: 11. 7. 2012 

hodnocení: 4,5/5 

klady: 
+ prostornost 
+ dílenské zpracování 

zápory: - vyšší spotřeba benzinu 

http://auto.ru.msn.com/photo/skoda-octavia-18-%d0%b0%d0%ba%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b9-%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b5?page=8


Rusko 

„Nazvali ji zvučným jménem, dali jí výrazné barvy, důstojně vybavili a nabili emocemi. Co 
chtít víc?“ 
„…175 N.m v širokém rozpětí 1 550 až 4 100 ot./min a 105 koní se ukazují jako plně 
životaschopné.“ 
„…řízení ani dříve nedávalo prostor ke stížnostem a snížený podvozek rozvazuje ruce 
aktivnímu řidiči, přičemž dále posunuje limity možností vozu.“ 
„I ti méně nadšení najdou bonusy, pokud mají smysl pro estetiku.“ 
„Stylu není méně než radosti z jízdy. Všeho dohromady je právě tak akorát.“ 

zdroj: Quattroruote 

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

datum: 14. 7. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ atraktivní vzhled 
+ dynamická jízda 

zápory: - nezaznamenány 

http://auto.ru.msn.com/testdrive/skoda-fabia-monte-carlo-1


Rusko 

„Interiér se sice neblýská extravagancemi, ale všechno je na výši: jakostní měkké plasty, 
ověřená ergonomie…“ 
„Na zadních sedadlech je dostatek místa pro dva dospělé, plastovou ohrádku v zavazadelníku 
fixující tašky s nákupem ocení ženy.“ 
„V městském provozu jede tříválec ŠKODA hbitě i podle současných měřítek.“ 
„Rozjetá Fabia neochvějně drží směr, předvídatelně se chová a jistě projíždí 
i ostrými zatáčkami…“ 
„V provozu si vůz počíná úsporně a ani spotřeba 5,5 l na 100 km není mimo realitu.“ 

zdroj: Za ruljom 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 HTP/51 kW 

datum: 24. 7. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ dílenské zpracování 
+ jízdní vlastnosti 

zápory: - zastaralý design 

http://www.zr.ru/a/450291/


Velká Británie 

„Diesel se ve středních otáčkách rychle sbírá a rád se vytáčí až k červenému poli.“ 
„Lehké řízení a dobrý výhled do stran i dopředu usnadňuje manévrování a Rapid bezpečně 
sedí na vozovce.“ 
„Nic nelze vytknout rozmístění ovladačů, množství  úložných míst ani pozici za volantem, 
která je daná kombinací nastavení volantu ve dvou rovinách a velkorysého prostoru pro hlavu 
i nohy.“ 
„Nejen přístup na zadní sedadla je vynikající, také místa pro nohy je jako v největších 
kompaktních vozech…“ 
„Zavazadelník je obrovský a přístupný vysoko se otevírajícími a širokými výklopnými dveřmi. 
Žádný div, že je větší než ve Focusu, ale on je větší i než v Mondeu…“ 
„Je to prostorný a praktický vůz a je to také skvělý vůz pro řízení.“ 
„Není pochyb o tom, že by Rapid měl být na seznamu každého zájemce o kompaktní vůz. Se 
správným balíkem výbavy a ceny by mohl být dokonce na vrcholu tohoto seznamu.“ 

zdroj: whatcar.com 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,6 TDI 

datum: 12. 7. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ vnitřní prostor, obří zavazadelník 
+ levnější alternativa podobně vybaveného Fordu Focus a VW Golf 

zápory: - aerodynamický hluk při dálničních rychlostech 

http://www.whatcar.com/car-news/2012-skoda-rapid-review/263334


Velká Británie 

„…v zatáčkách je zcela stabilní a jeho jízdní projev je překvapivě čilý a civilizovaný vzhledem 
ke krátkému rozvoru a nízké ceně. Neočekávali byste takovou úroveň ovladatelnosti od 
malého městského vozu.“ 
„Citigo je sice malý vůz, ale dovnitř se podařilo napěchovat dostatečný prostor pro čtyři 
dospělé.“ 
„Ve skutečnosti jsme zvuk motoru shledali jako docela příjemný.“ 
„Komfort sezení je s ohledem na cenu vozu uspokojivý a 4 dospělí se uvnitř nebudou cítit 
namačkáni – pocta chytré konstrukci vozu.“ 
„Standardní bezpečnostní výbava je mnohem lepší, než byste od tohoto drobného a umírněně 
naceněného vozu očekávali.“ 
„Citigo je vůz mrštný v ulicích měst, ale i dostatečně dospělý a kultivovaný pro 
dálnice a na delší cesty.“ 

zdroj: carpages.co.uk 

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

datum: 16. 7. 2012 

hodnocení:  74 % 

klady:  
+ přátelské jízdní vlastnosti 
+ světlý a chytrý interiér 

zápory: - skromná akcelerace 

http://www.carpages.co.uk/skoda/skoda-citigo-review-part-1-16-07-12.asp


Velká Británie 

„Je ekologická, dobře zkonstruovaná, dostupná a zábavná pro jízdu po městě.“ 
„Interiér je svěží, čistý a křičí do světa, že se nechal inspirovat kvalitou Volkswagenu…“ 
„…bez ohledu na to, jak drsně s ní jedete, stále dosahujete působivé spotřeby paliva.“ 
„Ve městě je klidná, snadno ovladatelná a dá se s ní lehce zaparkovat…“ 
„Začíná na 7 630 librách, má dostatek výkonu a je vážně levná na městský vůz, který udělá 
vše, co po něm žádáte.“ 
„Někteří nabízejí více prostoru (i10) nebo užitné hodnoty za dané peníze (Picanto) 
a Panda ve verzi TwinAir se skvěle řídí, ale žádný není tak dokonalý jako Citigo.“ 

zdroj: The Independent 

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

datum: 18. 7. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ úspornost a ekologičnost 
+ ovladatelnost a manévrovatelnost 

zápory: - mdlý vzhled 



Velká Británie 

„Rapid je postaven na prodloužené platformě VW Polo a nabízí prvotřídní prostor a velkou 
hodnotu…“ 
„Motor je skutečně hvězdný.“ 
„Na silnici je schopný spíš než zábavný, má dobře vyvážené řízení a bezpečně se ovládá.“ 
„Uvnitř je spousta místa s výborným prostorem vzadu pro nohy i hlavy. A díky 550litrovému 
kufru, který se dá sklopením sedadel zvětšit na 1 490 litrů, ani není omezena přepravní 
kapacita.“ 
„Vše působí velmi trvanlivě a co vůz postrádá na stylistické eleganci, to nahrazuje chytrými 
nápady.“ 
„…je to skvělé auto pro každý den, které si najde mnoho kupců.“ 

zdroj: Auto Express 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,2 TSI 

datum: 18. 7. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ velký a praktický zavazadelník 
+ skvostný motor 

zápory: - vně i uvnitř nenápaditý styling 



Velká Británie 

„Jakkoliv testovaný vůz byl poháněn nejslabším motorem, byl jsem docela překvapen 
výkonem, který mi umožňoval snadno držet krok s provozem v rychlém pruhu dálnic.“ 
„Také jsem byl ohromen velmi přesným řízením…“ 
„Ve skutečnosti je na zadních sedadlech spousta místa pro dva dospělé…“ 
„…přístroje, zvláště rychloměr, byly snadno čitelné a komunikační zařízení jsem shledal jako 
velice užitečnou položku příslušenství.“ 
„ŠKODA Citigo stojí o něco méně než VW Up a jako obdivovatel téhle značky bych ji rád měl, 
protože nyní je stejně vážená, jako byla v dobách před nástupem komunistického režimu.“ 
„Můj výrok: působivý komunikační mininástroj!“ 

zdroj: southyorkshiretimes.co.uk 

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

datum: 29. 7. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostor pro cestující i zavazadla 
+ vlastní stylistická identita 

zápory: - chybějící rezerva 

http://www.southyorkshiretimes.co.uk/lifestyle/motors/an-impressive-mini-city-car-1-4777338


Austrálie 

„Přední sedadla jsou dobře tvarovaná, poskytují vyhovující oporu a na poměry dané třídy 
vozu překvapí místem pro hlavu, nohy i ramena. Díky dostatečnému rozsahu seřízení sedadla 
i nastavení volantu je snadné zaujmout perfektní pozici.“ 
„Překvapivá prostornost – to je celkový dojem z kabiny.“ 
„Roomster je přátelský k rodinám zásluhou úložných prostorů a skrýší.“ 
„Navzdory svému skromnému objemu je motor malým zázrakem.“ 
„Testovaný vůz byl vybaven sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, jejíž spojení 
s motorem 1,2 TSI je úchvatnou kombinací.“ 
„I když občas musíte malý motor vytočit k červenému poli, dobře vyvážený čtyřválec neřve, 
k čemuž inklinují některé motory podobné velikosti.“ 
„Kombi, nebo minivan? Roomster je obojím. S atraktivní cenovkou a fantasticky úsporným 
motorem si zaslouží druhou šanci.“ 

zdroj: themotorreport.com.au 

téma: Test: ŠKODA Roomster 1,2 TSI DSG 

datum: 2. 7. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ hospodárný motor 
+ flexibilní interiér 

zápory: - kontroverzní styling 

http://www.themotorreport.com.au/54482/2012-skoda-roomster-77tsi-dsg-review


Austrálie 

„Yeti je něco jako půvabné kompaktní SUV, které kombinuje silné stránky off-roadu 
s praktičností a provozními náklady hatchbacku.“ 
„Dieselový model také boduje ochranou podlahy pro jízdu v terénu.“ 
„V praxi jsme se dostali mezi 6,6 a 6,7 l na 100 km, což představuje dojezd 710 km na jednu 
nádrž.“ 
„Yeti získal maximální počet 5 hvězdiček za bezpečnost, za což vděčí i 7 airbagům včetně 
řidičova kolenního, který v případě nehody chrání spodní část nohou před kontaktem 
s přístrojovou deskou.“ 
„Tempomat je standardem spolu s plnohodnotnou rezervou, výškově i podélně nastavitelným 
volantem a audiosystémem s ovládáním na volantu a 8 reproduktory.“ 
„Máme rádi jeho roztomilý vzhled a kompaktní rozměry spolu s hospodárností 
a aktivní bezpečností pohonu všech kol.“ 

zdroj: carsguide.com.au 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 26. 7. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ vzhled a kompaktní rozměry 
+ ekonomický provoz 

zápory: - masivní B-sloupek zhoršuje výhled 

http://www.carsguide.com.au/news-and-reviews/car-reviews-road-tests/skoda_yeti_103tdi_review


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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