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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

AutoBild Yeti 1,8 TSI 4x4 Dlouhodobý test na 100 000 km 

Off Road Yeti 2,0 TDI 4x4 Srovnávací test (Mitsubishi ASX 1,8 DI-D, Subaru XV 2,0D 
a Suzuki SX4 2,0 DDiS) 

Auto motor und sport Fabia 1,2 TSI Srovnávací test (Peugeot 208 1,2 VTi a Hyundai i20 1,2 16V) 

AutoBild Citigo 1,0 MPI/44 kW Srovnávací test 9 minivozů 

AutoBild Superb Combi 1,4 TSI Srovnání 6 vozů za 26 000 eur 

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

AutoBild Superb 2,0 TDI Srovnávací test 15 sedanů střední třídy 

Autostrassenverkehr Fabia 1,2 TSI Srovnávací test (Peugeot 208 1,2 VTi a Hyundai i20 1,2 16V) 

AutoBild Octavia Combi 2,0 TDI Recenze ojetého vozu 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Žena a život Fabia 1,2 TSI Test 

AutoTip Superb Combi 3,6 FSI Test 

veciautomobilove.cz Superb 2,0 TDI Test 

Svět motorů Octavia Combi 1,4 TSI Srovnávací test (Hyundai i30 kombi 1,6 GDI) 

aktualne.cz Superb Combi 3,6 FSI Test 

autopruvodce.cz Rapid 1,2 TSI Test 

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1034377
http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/test-skoda-superb-2-0-tdi-103-kw-792/
http://auto.aktualne.centrum.cz/testy/clanek.phtml?id=755046
http://www.autopruvodce.cz/testy/skoda_rapid_chleb_nas_vezdejsi


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

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

EVO Rapid 1,2 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

joe.ie Yeti 2,0 TDI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

inautonews.com Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

http://www.autoexpress.co.uk/skoda/citigo/59703/skoda-citigo-5-dr
http://www.joe.ie/motors/reviews/the-yeti-urban-a-bit-of-an-all-rounder-0027776-1
http://www.inautonews.com/test-drive-skoda-citigo-the-urban-gossip


Česká republika 

 

„Vozy ŠKODA obecně považuju za zdařilé a příjemné a jejich řízení je mi šité na míru.“ 
„Sedadla jsou velmi pohodlná, nebudete mít problém najít ten správný posaz.“ 
„Použité látky i plasty jsou příjemné na dotek a současně snadno udržovatelné, což ocení 
zejména rodiny s dětmi.“ 
„Fabia je velmi svižné auto.“ 
„Řazení pětistupňové převodovky si také zaslouží pochvalu, dráhy jsou krátké a přesné.“ 
„Jízda je velmi komfortní, díky dobrým tlumičům do auta proniká jen minimum nárazů, což se 
na našich silnicích víc než hodí.“ 
„Fabia si zaslouží pochvalu. Je to příjemné a spolehlivé auto, jehož vlastnosti 
oceníte nejen v městském provozu.“ 

zdroj: Žena a život 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI 

datum: 1. 8. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ tichý, pružný a silný motor 
+ komfortní jízda 

zápory: - nezaznamenány 



Česká republika 

 

„Superb V6 Laurin & Klement zvládá rychlé přesuny s naprostým klidem a ani kolem 
dvoustovky není na jeho palubě neklid, zejména díky přesnému a tuhému řízení.“ 
„Pochvalu také zaslouží výborná odvětrávaná přední sedadla, až marnotratný prostor pro 
kolena zadních pasažérů a obří zavazadelník s praktickým příčkovým organizérem jako 
z Audi, jehož úrovni se Superb blíží rovněž precizním zpracováním.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou v rámci koncepce vynikající.“ 
„Materiály, zpracování či detaily podsvícených rolet ventilace nakukují do vyšší třídy a Superb 
tak i vystupuje.“ 
„Pod 18palcovými litými koly s 20 paprsky trůní nečekaně účinné a přesně dávkovatelné 
brzdy.“ 

zdroj: AutoTip 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 3,6 FSI 

datum: 13. 8. 2012 

hodnocení:  Známka 1- 

klady:  
+ kultivovaný motor sladěný s DSG 
+ řízení, odhlučnění kabiny, brzdy 

zápory: -  užší interiér, zadní sedáky 



Česká republika 

 

„Test jasně ukázal, že na dlouhé cestování nenajdete příliš mnoho cenově srovnatelných 
konkurentů. Možná nenajdete žádného.“ 
„Ani ve dvoustovce se nikdo z blaženě oddychujících spolucestujících neprobudil hlukem ze 
spánku.“ 
„Z povolené stotřicítky motor zrychluje jedna báseň…“ 
„Automatická převodovka DSG řadí plynule a bez prodlev. Ani jsem si nevzpomněl na režim 
Sport, natož aby se mi chtělo řadit manuálně.“ 
„Zatáčky na dálnici A22 svažující se z rakouských Alp do italských nížin byly skvělým 
zážitkem. Superb držel stopu na milimetr přesně…“ 
„Cestování v noci je díky adaptivním bi-xenonovým světlům mnohem méně namáhavé pro 
oči.“ 
„Testem vodou Superb prošel také na výbornou – s celkovou průměrnou spotřebou 
6,5 l/100 km. Dávám klobouk dolů.“ 

zdroj: veciautomobilove.cz 

téma: Test: ŠKODA Superb 2,0 TDI 

datum: 16. 8. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostor v kabině i v kufru 
+ kvalitní odhlučnění 

zápory: -  na německé dálnici chybí výkon 

http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/test-skoda-superb-2-0-tdi-103-kw-792/


Česká republika 

 

„V kvalitě zpracování a materiálů je Octavia určitě o ždibec před Hyundaiem.“ 
„Hyundaii se to nepovedlo. Kufr o objemu 528 litrů stačí v nižší střední třídě na stupně vítězů, 
na vůz Octavia Combi už ale ne.“ 
„GDI napíná všechny newtonmetry, potřebuje však vyšší otáčky, aby turbem nadopovaného 
soupeře dosprintovalo. Cílovou pásku ale vždy jako první strhává Octavia.“ 
„…karoserie pořád nepůsobí tak bytelně a jednolitě jako u kombíku ŠKODA.“ 
„Jistojistá Octavia se v potlučeném oblouku drží jako mladice. Na to průměrný podvozek 
Hyundaie nedosáhne.“ 
„Víte, korejská představa o sportovním řízení s uměle tuhým posilovačem na nás působí 
trochu úsměvně.“ 
„Podvozek se sice mezigeneračně pochlapil, ale stále je jenom průměrný. Pro nás hlavní 
důvod, proč je dvojková Octavia Combi pořád lepší auto než korejský kombík.“ 

zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Octavia Combi 1,4 TSI a Hyundai i30 kombi 1,6 GDI 

datum: 20. 8. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (známka 1,44), 2. Hyundai (známka 1,58) 

klady:  
+ jízdní vlastnosti, pružnost motoru 
+ přesné řazení, přirozeně nastavený posilovač řízení 

zápory: -  užší přední sedačky, vyšší cena 



Česká republika 

 

„Designéry lze pochválit za umístění tlačítka pro startování. Konstruktéři nehledali nějaké 
speciální místo pro jeho umístění, prostě ho dali tam, kde se běžně otáčí klíčkem. 
Jednoduché, prosté, účinné…“ 
„Superb docela dobře jezdí i se základním motorem 1,4 TSI, ještě lépe s 1,8 TSI, o nabídce 
dieselů nemluvě. Nicméně k výbavě Laurin & Klement se šestiválec opravdu hodí.“ 
„Jízdní vlastnosti i u tohoto vozu s notně zatíženou přídí zůstávají jisté, prakticky se neliší 
například od dieselových motorizací.“ 
„Samozřejmě i v této verzi zůstal obrovský prostor pro cestující na zadních sedadlech a ještě 
větší prostor pro zavazadla za jejich zády. Ty je možné navíc před průjezdem alpskými 
serpentinami ukotvit bytelnými posuvnými příčkami.“ 
„Pro chladně kalkulující lidi se tento Superb možná dostane do tabulky i při 
srovnání s takovými vozy jako Mercedes-Benz třídy E.“ 

zdroj: aktualne.cz 

téma: Test: ŠKODA Superb Combi 3,6 FSI 

datum: 23. 8. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ zvuk motoru 
+ obrovský a dobře využitelný kufr 

zápory: -  vysoká cena 

http://auto.aktualne.centrum.cz/testy/clanek.phtml?id=755046


Česká republika 

 

„Nový sen českých chatařů a chalupářů má nakročeno k tomu stát se budoucí českou 
jedničkou.“ 
„V praxi se to projevuje velkorysým prostorem pro kolena zadních cestujících. Hodně místa je 
i pro hlavu, a to zejména pokud sedíte vzpřímeněji. Zadní opěradlo ale není tak kolmé 
a umožňuje příjemnější posaz.“ 
„Mnohem snazší je manipulace s menším a lehčím zadním víkem, které se vyklápí hodně 
vysoko.“ 
„Použité čalounění zavazadelníku vzbuzuje hodnotný dojem.“ 
„Středový panel neutlačuje kolena a tvrdé plasty nepůsobí nijak lacině.“ 
„Nový volant nejen dobře vypadá, ale dobře se i drží.“ 

zdroj: autopruvodce.cz 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,2 TSI 

datum: 30. 8. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ dobře odhlučněný motor 
+ využití prostoru 

zápory: -  výhled dozadu 

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


Německo 

„Také přesné řízení, kousavé brzdy a lehce jdoucí řazení na Maria zapůsobily. A tento muž má 
nějaké nároky, protože velkou část svého volného času tráví s BMW M3 na Nordschleife.“ 
„Kdyby měl Yeti na palubě sprchu, mohl by při mnohých autosalonech v pohodě nahradit 
předražený hotelový pokoj.“ 
„Bojácný a nesmělý jako sněžný muž tento Yeti zcela určitě není. Po našich dobrých 
zkušenostech z dlouhodobého testu je také málo důvodů k tomu, aby byl.“ 
„100 000 kilometrů (téměř) beze stop používání.“ 
„…důležitější je přirozeně stav motoru, převodovky, výfukového potrubí, podvozku a dutin 
karoserie. A tady si Yeti vysloužil prakticky pouze chválu.“ 
„Spolu se svým sourozencem Octavia obsadila ŠKODA Yeti 15. místo našeho dlouhodobého 
pořadí. Klobouk dolů!“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Dlouhodobý test na 100 000 km: ŠKODA Yeti 1,8 TSI 4x4 

datum: 3. 8. 2012 

hodnocení:  Známka 1- 

klady:  
+ mechanická odolnost 
+ prostornost a variabilita 

zápory: - průměrná spotřeba 11,7 l/100 km 



Německo 

„Dojem kvality a kombinace materiálů se nejlépe podařily inženýrům značky ŠKODA.“ 
„ŠKODA kontruje nejlepším pocitem prostornosti, za který vděčí téměř neklesající střeše.“ 
„Používat český vůz jako přepravní vozidlo by ale byla škoda kvůli geniálnímu podvozku, 
který je v rychlých zatáčkách stabilní a na dlouhých cestách pohodlný. S vozem ŠKODA se 
chce člověku cestovat – i když na dálnici dobrý výhled skoro nehraje roli.“ 
„Na delší cestování je Yeti špička – podvozek suverénně žehlí nerovnosti povrchu, 
hladina hluku je nízká.“ 
„O designu vozu Yeti se můžeme dohadovat, o užitné hodnotě nikoliv: vnitřní prostor je 
superflexibilní, zavazadlový prostor ohromný. Čtvercový, praktický, dobrý!“ 

zdroj: Off Road 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4, Mitsubishi ASX 1,8 DI-D, Subaru XV 2,0D 
a Suzuki SX4 2,0 DDiS 

datum: 7. 8. 2012 

hodnocení:  1. Subaru, 2. ŠKODA, 3. Mitsubishi, 4. Suzuki 

klady:  
+ chování při jízdě po silnici 
+ využití vnitřního prostoru 

zápory: - vyšší cena 



Německo 

„Zatímco při rozjezdu líný tříválec ve 208 díky svému snadnému vytáčení ještě do určité míry 
drží krok, uvádí dunivý a nepoddajný čtyřventil i20 do pohybu jen neochotně.“ 
„Nejvíce bodů zde dostává Fabia. Její ESP brzy a jemně zabrání všem polízanicím, tuhé 
naladění podvozku přispívá k vysoké jízdní jistotě…“ 
„Naproti tomu Hyundai péruje sice citlivě, ale neomaleně rachotí na nerovnostech povrchu.“ 
„Nakonec se 208 přece jen musela sklonit před vozem Fabia, který ví nejlépe, jak 
dospěle si malé auto musí počínat, aby se stalo velkým.“ 
„Se svým pohonem se prostorná a příznivá i20 blíží pojmu nedostatečná motorizace: má 
mizerné řízení.“ 

zdroj: Auto motor und sport 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI, Peugeot 208 1,2 VTi a Hyundai i20 1,2 16V 

datum: 9. 8. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (483), 2. Peugeot (462), 3. Hyundai (438) 

klady:  
+ silný motor 
+ jisté jízdní vlastnosti 

zápory: - zastaralý design, úzká a vysoká karoserie 



Německo 

„S modelem Citigo přichází do segmentu nejmenších vozů nová kvalita. Jezdí jako velké 
auto.“ 
„Je dobře zkonstruované, potěší chytrými detaily a vytříbenou konečnou úpravou…“ 
„Pohon musí být pokládán za zdařilý, pokud ho posuzujeme objektivně.“ 
„Převodovka řadí lehce a přesně.“ 
„Pružiny a tlumiče jsou v dobrém souladu, jen málo kompaktů jezdí lépe než tato mini 
ŠKODA. A brzdná dráha by ještě před několika lety se ctí stačila i pro Porsche.“ 
„Nejmenší vozy se základními motory nejsou zrovna hrdiny našeho hodnocení řidičského 
potěšení. Přesto v něm nejvíce boduje ŠKODA.“ 
„Především SEAT Mii a ŠKODA Citigo působivě ukazují, že malé a levné auto nemusí 
jezdit špatně.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: 
Srovnávací test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/44 kW, Suzuki Alto 1,0 VVT, Citroën C1 1,0i, Ford Ka 
1,2 Duratec, Renault Twingo 1,2 16V, Daihatsu Cuore 1,0 DVVT, Dacia Sandero 1,2 16V, 
KIA Picanto 1,0 CVVT a SEAT Mii 1,0/44 kW 

datum: 10. 8. 2012 

hodnocení: 1. SEAT (70), 2. ŠKODA (68), 3. KIA (64), 4. Dacia (60), 5. Daihatsu (59), 6. Renault (56), 7. 
Ford (52), 8. Citroën (45), 9. Suzuki (44) 

klady: 
+ dobře zpracovaný a přehledný kokpit 
+ skvělé jízdní vlastnosti 

zápory: - chybí stahování pravého okna u řidiče, kryt nádrže lze otevřít jen klíčkem 



Německo 

„Pozoruhodně prostorný především vzadu – s větším místem pro nohy než ve třídě S, což 
jsme přeměřili.“ 
„Velikost ale není to jediné, co hovoří pro vůz ŠKODA. K úctyhodným rozměrům přistupuje 
ještě zdrženlivě sebevědomý zjev.“ 
„ŠKODA je čistě smontovaná, nadmíru prakticky zařízená a dá se snadno ovládat – dnes to 
vůbec není samozřejmost.“ 
„Spotřebou zůstává benzinový motor zcela v normě, při posledním testu jsme naměřili 
7,5 litru.“ 
„Být na cestách s tímto klidným a mírumilovným vozem ŠKODA – to je moje radost.“ 
„Velký, prostorný a solidní: Superb Combi je perfektní vůz pro lidi, kteří hledí na 
image a chtějí reálné auto.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Srovnání: ŠKODA Superb Combi 1,4 TSI, BMW 116d, Volkswagen Golf Cabrio 1,4 TSI, 
Opel Zafira Tourer 1,4 Turbo, Mazda CX-5 2,2 Skyactiv-D, Porsche 911 Carrera (996) 

datum: 17. 8. 2012 

hodnocení: 1. ŠKODA, 2.-3. BMW a Opel, 4. Volkswagen, 5. Mazda, 6. Porsche 

klady: 
+ pořizovací i provozní náklady 
+ použitelný pro každý den 

zápory: - méně zábavný 



Německo 

„Motor je mnohem kultivovanější, než by člověk očekával.“ 
„S 900 kg lehkým vozem se dá o kousek překonat oficiální maximální rychlost 160 km/h.“ 
„Miniauto dlouhé 3,26 m nabízí překvapivě hodně místa pro 4 cestující a na tuto třídu velký 
kufr o objemu 251 l.“ 
„Citigo se může blýsknout pozoruhodně vysokým komfortem pérování i odhlučnění. A hbitý je 
tento minivůz samozřejmě také.“ 
„Motor se spokojí s méně než 5 litry na 100 km.“ 
„Takhle se dělá zábavné miniauto. Zjevem i cenou se drží trochu za Volkswagenem Up, 
jinak je to ale stejně povedené vozidlo, které nabízí více, než by se člověk domníval.“ 

zdroj: moz.de 

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

datum: 21. 8. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ prostorný interiér a velký zavazadelník 
+ hbitý motor při rozjezdech 

zápory: - chudá základní výbava 

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1034377


Německo 

„Superb pomalu ztrácí svůj status tajného tipu.“ 
„…velká ŠKODA poskytuje přesvědčivý souhrnný balíček.“ 
„Kufr pojme 565 litrů – tolik jako už jen Passat. Maximálně se vejde 1 670 litrů, což by 
slušelo mnohým kombi.“ 
„Typickým detailem je dvojitě otevíratelné zadní víko – originální a praktické.“ 
„Překvapení na 3. místě: ŠKODA se nachází před Audi A4 i třídou C.“ 
„Nepřekonatelně prostorná, nepřekonatelně výhodná. Nicméně ani jinak se nemusí 
schovávat. Dobré TDI.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Superb 2,0 TDI a 14 konkurentů 

datum: 24. 8. 2012 

hodnocení: 
1. VW Passat (509), 2. BMW 318d (500), 3. ŠKODA (495), 4. Audi A4 (488), 5. Mercedes-Benz C 
200 CDI (483), 6.-7. Hyundai i40 a KIA Optima, 8. Volvo S60, 9. Opel Insignia, 10. Peugeot 508, 
11.-15. Citroën C5, Ford Mondeo, Mazda 6, Renault Laguna a SEAT Exeo 

klady: 
+ cena 
+ velikost zavazadelníku a prostor pro zadní cestující 

zápory: - poněkud nepoddajné pérování 



Německo 

„Nicméně pouze ŠKODA Fabia nabízí se svou úspornou přeplňovanou dvanáctistovkou nějaké 
rezervy. Díky hbitému zrychlení a statnému zátahu, podpořenému pětistupňovou 
převodovkou s odpovídajícím odstupňováním a precizním řazením, se snadno usazuje před 
svými konkurenty s atmosférickými motory.“ 
„I po svém přepracování patří i20 k autům, která mohou nadále vylepšovat slabá místa.“ 
„Naladění podvozku zůstává největší slabinou i20.“ 
„Vyvážené řízení s intenzivní zpětnou vazbou umožňuje jisté vedení v zatáčkách…“ 
„Díky svému tvaru vytváří Fabia nejpříjemnější pocit prostornosti.“ 
„Začneme vozem Hyundai i20, a tedy i poznáním, že mnoho výbavy za příznivou cenu 
s velkorysými zárukami ještě samo o sobě dobré auto nedělá.“ 
„Vedle silného turbomotoru jí k vítězství pomohla dospělost, vysoká bezpečnost 
jízdy a jednoduchá obsluha.“ 

zdroj: Autostrassenverkehr 

téma: Test: ŠKODA Fabia 1,2 TSI, Hyundai i20 1,2 16V a Peugeot 208 1,2 VTi 

datum: 29. 8. 2012 

hodnocení: 1. ŠKODA (288), 2. Peugeot (271), 3. Hyundai (266)  

klady: 
+ výhled z vozu 
+ silný a úsporný motor 

zápory: - vyšší cena 



Německo 

„V nabídce prostoru šlape Octavia Combi na paty Passatu Variant.“ 
„Přehledné pracoviště řidiče: vše na svém místě.“ 
„Tato černá ŠKODA nevypadá na to, kolik má najeto. Rovněž na zvedací rampě se neukázaly 
žádné slabiny.“ 
„Přesně v kurzu: jemné ovládání, precizní řízení.“ 
„Jinak je Octavia II nekomplikovaná. Fatální závady jsou vzácné.“ 
„Kdo jezdí víc v reálném životě než v tom virtuálním, bude chtít vůz ŠKODA Octavia – hrdinu 
všedního dne, u něhož souhlasí cena a výkon.“ 
„Zbývá jen dodat: palec nahoru pro ojetý vůz, který je především velmi dobrý.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Recenze ojetého vozu: ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI 

datum: 31. 8. 2012 

hodnocení: 4/5 

klady: 
+ vnitřní prostornost 
+ kvalitní materiály a dobrá ergonomie 

zápory: - do dubna 2006 defektní ložiska šestistupňové manuální převodovky 



Velká Británie 

„Pokud přední pasažéři nemají obzvláště dlouhé nohy, je za nimi dostatek místa pro dva 
dospělé.“ 
„Nejpádnějším argumentem pro technicky orientované zákazníky bude přenosné komunikační 
zařízení.“ 
„…méně výkonný motor se odvděčuje lepší hospodárností a emituje méně než 100 g oxidu 
uhličitého na kilometr, což mu uděluje výjimku ze silniční daně.“ 
„…Citigo zaujme chováním dospělého vozu.“ 
„Drží krok i na dálnici. Čím ŠKODA opravdu vyčnívá, to je její vyrovnanost a stabilita.“ 
„Nemnoho nových vozů v prodeji za méně než 10 000 liber má tolik půvabu jako 
pětidveřové Citigo.“ 

zdroj: autoexpress.co.uk 

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

datum: 13. 8. 2012 

hodnocení:  5/5 

klady:  
+ výhodný poměr ceny a výbavy u verze Elegance 
+ dospělé chování při jízdě 

zápory: - pouze vyklápěcí okna v zadních dveřích 

http://www.autoexpress.co.uk/skoda/citigo/59703/skoda-citigo-5-dr


Velká Británie 

„Ostatní těžce zkoušení automobiloví výrobci v Evropě se děsí pohledu na značku ŠKODA 
nabízející jednoduchou rovnici: více prostoru než u Focusu za méně peněz než u Fiesty.“ 
„Rapid je téměř tak dlouhý jako současná Octavia s dostatkem místa, které dovoluje 
dospělým pohodlně sedět v obou řadách, a impozantním kufrem.“ 
„Je levná, ale ne levně působící a má tmavou, ale solidní kabinu na úrovni toho, co najdete ve 
Fordu nebo Vauxhallu.“ 
„Má dostatek přilnavosti na přední nápravě a ovladatelnost je působivě vyvážená.“ 
„…je to sympatické vozidlo – byli byste šťastní, kdybyste ho dostali v letištní půjčovně.“ 

zdroj: EVO 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,2 TSI 

datum: 28. 8. 2012 

hodnocení:  2,5/5 

klady:  
+ solidní vzhled 
+ dobrý zátah motoru 

zápory: - chudé vybavení 



Irsko 

„Poté, co jsem otestoval tento stroj, jsem byl více než příjemně překvapen.“ 
„Verze 2,0 TDI s pohonem předních kol, kterou jsem zkoušel, měla nádherná dvoubarevná 
šedo-černá kola, která vozu dodala závodní ostrost.“ 
„Interiér je plný nápadů Simply Clever. Za všechny bych jmenoval seřiditelnou loketní 
opěrku, mnohé držáky nápojů a držák parkovacích lístků.“ 
„Právě jsem projížděl kolem Sally Gap na jedné dlouhé vyjížďce, když se na mě otočila 
přítelkyně a zeptala se mě, co se mi na tom autě nelíbí. Musím upřímně říct, že mi došla 
slova. Zamiloval jsem si ten vůz.“ 
„Plná nádrž nafty vydržela přes týden, přestože měla za sebou několik dlouhých cest.“ 
„Obecně bych řekl, že je to skvělé auto pro mladého tátu, který se snaží zůstat cool, nebo pro 
chlapíka, který chce velký vůz bez velké cenovky.“ 

zdroj: joe.ie 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 

datum: 22. 8. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ ovladatelnost a pohodlí 
+ univerzální využitelnost 

zápory: - obtížná manipulace se sedadly 

http://www.joe.ie/motors/reviews/the-yeti-urban-a-bit-of-an-all-rounder-0027776-1


Rumunsko 

„Navzdory tříválcové konstrukci zajišťuje točivý moment dobrou odezvu na plyn na všechny 
převodové stupně...“ 
„ŠKODA Citigo byla vyvinuta pro městské použití a úzké uličky jí vyhovují, protože její malé 
rozměry usnadňují ovládání téměř každému a odpružení pojme významnou část nárazů při 
přejíždění zpomalovacích pásů a děr v silnici.“ 
„Řízení si zaslouží velký potlesk do rychlostí 100–110 km/h…“ 
„Vnitřní zrcátko má také řádnou velikost a žádný sloupek karoserie vám nepřekáží, když se 
snažíte zaparkovat do těsných prostorů.“ 
„Veškerá tlačítka jsou tam, kde předpokládáte, že budou, a řidič může vše snadno ovládat.“ 
„Minisegment byl obohacen o zajímavý vůz, a pokud by to nebyl Volkswagen up!, byla by 
ŠKODA Citigo mou první volbou. Dokonce bych se ani nezajímal o modely jako 
Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo, Renault Twingo nebo Ford Ka. Jen FIAT 500 je 
důstojným soupeřem.“ 

zdroj: inautonews.com 

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

datum: 12. 8. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ úroveň bezpečnosti, protihluková izolace kabiny 
+ dobrá viditelnost v noci díky účinným světlometům 

zápory: - interiérové plasty nenadchnou, přední sedadla postrádají boční oporu 

http://www.inautonews.com/test-drive-skoda-citigo-the-urban-gossip


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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