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zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

AutoBild Yeti 2,0 TDI 4x4 Srovnávací test (Citroën C4 Aircross 1,8 HDi, Mini Countryman SD, 
Mitsubishi ASX 1,8 DI-D a Suzuki SX4 2,0 DDiS) 

AutoBild Fabia GreenLine Srovnávací test spotřeby (Honda Jazz Hybrid, Hyundai i20 blue, Peugeot 
208 1,2 VTi, Toyota Yaris Hybrid a VW Polo Blue GT) 

Auto Test Superb Combi 2,0 TDI DSG Dlouhodobý test 

Auto Zeitung Octavia Combi 2,0 TDI Srovnávací test (Hyundai i30 Kombi 1,6 CRDi a Renault Mégane 
Grandtour 1,5 dCi) 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Svět motorů Rapid 1,2 TSI Test 

Auto7 Rapid 1,6 TDI Test 

aktualne.cz Rapid 1,6 TDI Test 

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

novinky.cz Rapid 1,2 TSI Test 

autoweb.cz Octavia RS 2,0 TDI Test 

ifaster.cz Octavia 1,6 TDI Srovnávací test (Hyundai i30 1,6 CRDi) 

AutoTip Rapid 1,4 TSI Srovnávací test (Renault Fluence 2,0 16V) 

Právo Rapid 1,2 TSI Test 

Svět motorů Rapid 1,2 TSI Srovnávací test (Citroën C4 1,4 VTi, Renault Mégane 1,2 TCe 
a Dacia Lodgy 1,6) 

http://auto.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=756549
http://ifaster.tiscali.cz/skoda-citigo-10-mpi-jak-se-vyhnout-fabii/
http://www.novinky.cz/auto/testy/278495-test-skody-rapid-1-2-tsi-1000-km-na-ceskych-silnicich.html
http://www.autoweb.cz/skoda-octavia-rs-20-tdi/
http://ifaster.tiscali.cz/srovnani-bestselleru-skoda-octavia-vs-hyundai-i30/


zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

totallymotor.co.uk Fabia GreenLine Test 

Car Magazine Rapid 1,6 TDI Test 

dailyrecord.co.uk Citigo 1,0 MPI/55 kW Test 

Auto Express Yeti GreenLine Dlouhodobý test – 3. díl 

Autocar Yeti 2,0 TDI 4x4 Srovnávací test (Dacia Duster 1,5 dCi 4x4) 

Auto Express Citigo 1,0 MPI/55 kW Srovnávací test (FIAT Panda 0,9 TwinAir) 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

inautonews.com Fabia RS Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Whittlesea Leader Yeti 2,0 TDI 4x4 Test 

The Observer Roomster 1,2 TSI Test 

zdroj model ŠKODA název článku/typ testu 

Automobil Revue Yeti 2,0 TDI Test 

http://www.totallymotor.co.uk/features-show-reports/2012/09/03/skoda-fabia-greenline-ii-estate-road-test-drive-review
http://www.dailyrecord.co.uk/lifestyle/motoring/reviw-skoda-citigo-elegance-greentech-1310227
http://www.inautonews.com/skoda-fabia-rs-the-serial-killer
http://whittlesea-leader.whereilive.com.au/lifestyle/story/skoda-the-best-yet-i/
http://www.gladstoneobserver.com.au/story/2012/09/20/czech-the-car-and-van-boxes-motoring/


Česká republika 

 

„Po dlouhatánském vozu Superb tu máme dalšího adepta na taxík pro basketbalisty.“ 
„Na výšku jsme žádné omezení necítili, alespoň v běžné uvolněné pozici.“ 
„Prakticky okamžitě jsme si všimli vynikajícího odhlučnění.“ 
„…auto těžké jen 1 161 kg zrychluje v běžně používaných rychlostech nad očekávání 
ochotně.“ 
„Upřímně – Rapid jezdí o dost lépe, než jsme čekali.“ 
„Některým konkurentům s víceprvkovou nápravou se minimálně vyrovná.“ 
„Líbí se nám příjemná kalibrace pedálů, auto se ovládá zcela přirozeně.“ 

zdroj: Svět motorů 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,2 TSI 

datum: 3. 9. 2012 

hodnocení:  Známka 1,49 

klady:  
+ živý a úsporný motor 
+ jisté jízdní vlastnosti na všech površích 

zápory: - standardně jen čtyřmístný interiér, necitlivé řízení kolem středové polohy 



Česká republika 

 

„Hrátky s prostorem znamenají zvýšené místo nad hlavou zadních cestujících, ale i více místa 
pro jejich kolena.“ 
„I proto potěší užitečné zatížení 535 kg.“ 
„Pěkný šedo-černý interiér nikde nevrže a připadá mi příjemný.“ 
„Odkládací prostory jsou dostatečné, prostory ve dveřích jsou také v pořádku.“ 
„Nejvíc mě potěšila spotřeba paliva, která se ani při ostřejší jízdě nedostala nad 
5,5 l/100 km.“ 
„Z nového modelu Rapid se vyklubalo docela příjemné nenáročné auto, které si na nic 
nehraje. Potěší zejména celkovou elegancí, nabídkou prostoru a variabilitou.“ 

zdroj: Auto7 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,6 TDI 

datum: 3. 9. 2012 

hodnocení:  7/10 

klady:  
+ prostornost a variabilita interiéru 
+ jízdní vlastnosti při rychlejší jízdě 

zápory: -  užší interiér, zadní sedáky 



Česká republika 

 

„Oceňujeme výstražnou vestu uloženou v kapse pod sedadlem řidiče a uložení plastové 
škrabky na okna ve víčku nádrže.“ 
„Měli jsme tentokrát možnost udělat některá vnitřní měření a vyšlo nám například, že je 
možné do vozu naložit předmět dlouhý 220 cm.“ 
„Ani velmi vysocí lidé nebudou mít ve voze Rapid s koleny problém…“ 
„Podvozek i při poměrně rychlém tempu jízdy (a to i na nekvalitních silnicích 3. třídy) zvládá 
vyrovnávat výtluky a držet kola bezpečně v kontaktu s asfaltem…“ 
„Velmi příjemným překvapením byla spotřeba, které jsme dosahovali při testovacích 
jízdách.“ 

zdroj: aktualne.cz 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,6 TDI 

datum: 7. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ délka interiéru 
+ nízká spotřeba paliva 

zápory: -  páčka pro ovládání sklonu opěradla 

http://auto.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=756549


Česká republika 

 

„…dostat tlumiče na doraz však znamená vjet do díry, v níž by libovolnému Ferrari zůstalo 
vězet kolo.“ 
„Kromě podvozku patří k jeho přednostem tříválec o výkonu 75 koní.“ 
„Řízení je díky elektromechanickému posilovači i nízké hmotnosti auta velmi příjemně 
pohotové a brzdy zabírají plynule, přičemž mají dostatečně ostrou špičku.“ 
„Konkurence totiž některé luxusnější prvky ani nenabízí.“ 
„Průměrná spotřeba během našeho testu se pohybovala kolem 4,8 litru, což je sympaticky 
blízko údajům udávaným výrobcem.“ 
„Působí dospěle, má sympatický motor a nabízí značné možnosti ohledně rozšiřování výbavy. 
Málokteré městské auto může nejmenšímu vozu ŠKODA konkurovat.“ 

zdroj: ifaster.cz 

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

datum: 10. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ jízdní vlastnosti 
+ motor 

zápory: -  nevhodně tvarovaný zavazadelník 

http://ifaster.tiscali.cz/skoda-citigo-10-mpi-jak-se-vyhnout-fabii/


Česká republika 

 

„Hodnotit design je vždy subjektivní, celkové proporce jsou ale líbivé…“ 
„Vzadu je výborný prostor pro nohy včetně nártů.“ 
„Skvělé jsou možnosti pro nastavení volantu a celkové pozice za volantem.“ 
„Přístup do kufru nemá slabé místo: velký nákladový prostor, nízká hrana, víko se navíc 
vyklápí tak vysoko, že ani 190 cm vysoký člověk se hlavou nedotýká hrany.“ 
„Motor je výtečně pružný… díky delšímu zpřevodování a ochotě k vytáčení lze při sólo jízdě 
jezdit hodně svižně.“ 
„Dobře odladěná kliková náprava dovede poskytnout solidní jízdní vlastnosti, Rapid i přes 
tvrdší nastavení podvozku nabídne dobrý komfort…“ 
„Rapid je chytře navržený model, který se o zákazníky dle našich odhadů bát 
nemusí.“ 

zdroj: novinky.cz 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,2 TSI 

datum: 12. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ nabídka místa pro nohy vzadu a ohromný kufr 
+ pružnost motoru 

zápory: -  úzký interiér, laciné detaily 

http://www.novinky.cz/auto/testy/278495-test-skody-rapid-1-2-tsi-1000-km-na-ceskych-silnicich.html


Česká republika 

 

„Ve skutečnosti je to pořád praktická a velmi funkční Octavia s trochu zajímavějším vzhledem 
a výbavou a také malinko lepšími parametry.“ 
„Díky širším pneumatikám má Octavia RS výrazně více trakce na výjezdech ze zatáček 
a Mazdě 6 se vzdaluje rozdílem třídy.“ 
„Skutečně nechápu, kde se ta přilnavost v autě vzala, vždyť je to jen naftová Octavia.“ 
„…byla na německém okruhu Nürburgring Nordschleife mimořádně rychlá, snad nad 
očekávání rychlá a skutečně funkční.“ 
„ŠKODA Octavia RS 2,0 TDI mě překvapila. Ani ne svým přístupem, ale spíše tím, že 
byla na technickém okruhu velmi rychlá.“ 

zdroj: autoweb.cz 

téma: Test: ŠKODA Octavia RS 2,0 TDI 

datum: 13. 9. 2012 

hodnocení:  4/5 

klady:  
+ pěkný interiér, velký kufr 
+ nízká spotřeba 

zápory: -  Podvozek je zbytečně tvrdý a hlučný 

http://www.autoweb.cz/skoda-octavia-rs-20-tdi/


Česká republika 

 

„Co se týká praktické stránky, hned na začátek prozradím, že první housle hraje Octavia.“ 
„Po kufru i30 bude nákup cestovat, žádný praktický zádržný systém tu není.“ 
„Octavia vítězí i v počtu a dosažitelnosti odkládacích míst a schránek.“ 
„Přesnou kulisu nebo bezproblémový chod řadicí páky není nutné dlouze popisovat.“ 
„Octavia potěšila nízkou spotřebou, která se po celou dobu testu pohybovala okolo 5 litrů.“ 
„ŠKODA nabízí příjemnou pozici za volantem, sedačky s dobrým bočním vedením, množství 
úložných prostor.“ 
„Octavia je na trhu sice už pěknou řádku let, i přesto v mých očích vyhrává právě 
ona.“ 

zdroj: ifaster.cz 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Octavia 1,6 TDI a Hyundai i30 1,6 CRDi 

datum: 17. 9. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA, 2. Hyundai 

klady:  
+ pozice za volantem 
+ objem zavazadlového prostoru 

zápory: -  hlučnější motor 

http://ifaster.tiscali.cz/srovnani-bestselleru-skoda-octavia-vs-hyundai-i30/


Česká republika 

 

„S těžším a hůře vyváženým Renaultem má ESP na limitu víc práce, když Fluence jde dost 
brzy do nedotáčivého smyku.“ 
„Její elektrohydraulický posilovač zprostředkovává o třídu intenzivnější vazbu na kola a pocit 
řiditelnosti leží úplně jinde než v případě Renaultu.“ 
„Jenže ŠKODA na tom byla dvakrát lépe, vytvořených 10 cm pasovalo Rapid na malý 
Superb.“ 
„Přímovstřikové přeplňované TSI nahrazuje kubíky turbem a ve finále Renault poráží jak 
v dynamice a pružnosti, tak i ve spotřebě…“ 
„Bylo by na pováženou, kdyby mladoboleslavská novinka podlehla letitému Renaultu.“ 
„Duchovní nástupce 1. generace modelu Octavia zachoval obří zavazadelník, 
pohodlný podvozek a úsporné motory, přidal místo pro kolena a jistý podvozek.“ 

zdroj: AutoTip 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Rapid 1,4 TSI a Renault Fluence 2,0 16V 

datum: 10. 9. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (445), 2. Renault (407) 

klady:  
+ velký kufr s praktickými detaily 
+ dá se jezdit opravdu úsporně 

zápory: -  slabá protihluková izolace 



Česká republika 

 

„Kabina sice nevypadá kdovíjak luxusně, působí ale bytelně a přívětivě. Slícování nebo chod 
a tvar ovladačů jsou na úrovni modelu Octavia.“ 
„Vzadu je díky velkému rozvoru mimořádně výborný prostor pro nohy.“ 
„Čím je Rapid výjimečně dobrý, je velikost zavazadlového prostoru – 550 litrů naměřených po 
hranu zadních oken je fantastická hodnota.“ 
„Kladně hodnotíme i zavírání pátých dveří, kdy stačí až překvapivě lehce zatáhnout za táhlo. 
Sílu používat nemusíte.“ 
„Motor pro Rapid plně postačuje, díky delšímu zpřevodování a ochotě k vytáčení lze při sólo 
jízdě cestovat hodně svižně.“ 
„Proti konkurenci vyniká ohromným kufrem, mimořádná je i nabídka místa pro nohy 
zadních cestujících. Jízdními vlastnostmi patří Rapid k vyspělým automobilům…“ 

zdroj: Právo 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,2 TSI 

datum: 21. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ vzhled 
+ velikost zavazadlového prostoru, místo pro nohy vzadu 

zápory: -  lacinější detaily, místo pro hlavu vzadu 



Česká republika 

 

„Rapid má z této skupiny nejkratší rozvor, ale zároveň nejvíc místa na nohy vzadu.“ 
„Pětičlenné rodině Lodgy vyhoví nejspíš jen do doby, než děti dorostou puberty a dlouhých 
nohou. Jako taxík by nás ale nepřesvědčilo.“ 
„Přeplňovaný motor ŠKODA se předvádí v dobrém světle. Táhne tiše a silně už od volnoběhu. 
Celé dny se s ním dá jezdit do 2 000 otáček…“ 
„Podvozek se chová za všech okolností stabilně a dává řidiči dostatek jistoty i při nouzových 
manévrech. Vyrovnaně také snáší přejezd větších hrbolů, což je na českých silnicích cenná 
deviza.“ 
„Bodové výsledky vynesly na vrchol Rapid. Pomohly mu k tomu základní míry 
prostoru, pružný a úsporný motor a jisté jízdní vlastnosti.“ 

zdroj: Svět motorů 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Rapid 1,2 TSI, Citroën C4 1,4 VTi, Renault Mégane 1,2 TCe 
a Dacia Lodgy 1,6 

datum: 17. 9. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (1,45), 2. Citroën (1,53), 3. Renault (1,63), 4. Dacia (2,18) 

klady:  
+ objem zavazadelníku, místo pro nohy vzadu 
+ úsporný a pružný motor 

zápory: -  velmi úzká kabina, tužší naladění podvozku 



Německo 

„Jistě existují poutavější auta než ŠKODA Yeti, ale český vůz přesvědčí skrytými hodnotami.“ 
„Yeti nabízí místo jako nikdo druhý na tomto poli testovaných vozů.“ 
„Yeti jezdí skoro tak dynamicky jako Mini.“ 
„Ani komfort nepřichází zkrátka: Yeti péruje lépe než jeho soupeři, jeho velká sedadla jsou 
pohodlná, hluk motoru i obtékajícího vzduchu zůstává stále příjemně v pozadí – a to i při 
rychlejší dálniční jízdě.“ 
„Kokpit je čistě zpracovaný, ovládání logické a přehledné.“ 
„Především ŠKODA umí překvapit. Nemá žádné slabiny, ale ani nepůsobí neurčitě.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4, Citroën C4 Aircross 1,8 HDi, Mini Countryman SD, 
Mitsubishi ASX 1,8 DI-D a Suzuki SX4 2,0 DDiS 

datum: 7. 9. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (499), 2. Mini (472), 3. Mitsubishi (469), 4. Citroën (454), 5. Suzuki (441) 

klady:  
+ precizní řízení 
+ špičková variabilita 

zápory: - nepoddajný motor s vyšší spotřebou 



Německo 

„Hyundai i20 a ŠKODA Fabia to zkoušejí konvenčně s malým tříválcovým dieselem, ale jen 
ŠKODA jemně vyladila aerodynamiku.“ 
„Funguje to. Po hybridní Toyotě je ŠKODA nejúspornějším autem z této skupiny.“ 
„Solidně zpracovaný, s čitelnými přístroji a bezvadně použitelný – to je kokpit ve voze 
ŠKODA.“ 
„ŠKODA spoří s docela běžnou technikou výrazně.“ 
„Honda Jazz Hybrid je vhodná do města, Hyundai a ŠKODA jsou skvělé malé vozy.“ 

zdroj: AutoBild 

téma: Srovnávací test spotřeby: ŠKODA Fabia GreenLine, Honda Jazz Hybrid, Hyundai i20 blue, 
Peugeot 208 1,2 VTi, Toyota Yaris Hybrid a Volkswagen Polo Blue GT 

datum: 7. 9. 2012 

hodnocení:  1. Toyota (4,5), 2. ŠKODA (4), 3. Hyundai (3,5), 4. Honda (3), 5. VW (2,5), 6. Peugeot (2) 

klady:  
+ drobné, ale účinné „ekologické“ úpravy 
+ snadná ovladatelnost 

zápory: - málo temperamentní motor 



Německo 

„Po půldruhém roce a 8 000 litrech spotřebované nafty je jasno: velká ŠKODA nosí své jméno 
právem. Lhostejno, zda na začátku, nebo po 106 000 kilometrech bez defektu – naše 
hodnocení bylo stále stejné.“ 
„ŠKODA je skutečný běžec dálkových tratí, který si vás zcela podmaní jízdním komfortem.“ 
„Zvláště gigantický prostor stále znovu a znovu nutil kolegy ke spontánním chvalozpěvům.“ 
„Konec konců místo pro hlavu i nohy je na úrovni nejvyšší třídy – dokonce BMW 740d 
s dlouhým rozvorem dopadá v přímém srovnání relativně bledě.“ 
„Kultivovaný a silný motor 2,0 TDI táhne ležérně do 200 km/h, 60litrová nádrž umožňuje 
dlouhý jízdní dosah.“ 
„Po 18 měsících služby nás Superb opouštěl jako jeden z nejlepších dlouhodobě 
testovaných vozů, které kdy poctily naše redakční parkoviště.“ 

zdroj: Auto Test 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Superb Combi 2,0 TDI DSG 

datum: 27. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ minimum závad 
+ jízdní i akustické pohodlí 

zápory: - pomalu reagující dotyková navigace 



Německo 

„Příliš mnoho nákladu Renault nepobere – unese jen 387 kilogramů, a tedy o téměř 
200 kilogramů méně než ŠKODA.“ 
„Díky klasickým proporcím kombi a velkým bočním oknům si ŠKODA udržela lepší výhled než 
konkurenti.“ 
„ŠKODA si počíná příkladně při tlumení hluku. Dokonce při vysokých rychlostech je 
v ní ještě klid, zatímco v konkurenčních vozech je zřetelněji slyšet aerodynamický 
hluk i odvalování pneumatik.“ 
„Kdo poslouchá doporučení pro řazení na displeji, vystačí v každodenním provozu i přes 
rychlé dálniční pasáže s 5 litry nafty na 100 km. Tady Hyundai s kratšími převody nemůže 
držet krok. Na testovacím okruhu spotřeby si dopřál o půl litru více. Poslední v tomto 
srovnání skončil Renault, který vyžaduje v průměru 5,9 l/100 km.“ 
„ŠKODA sedí pevně na silnici. Zásluhou autentického pocitu z řízení se nechá vodit zatáčkami 
přesně a jistě.“ 

zdroj: Auto Zeitung 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI, Hyundai i30 Kombi 1,6 CRDi 
a Renault Mégane Grandtour 1,5 dCi 

datum: 27. 9. 2012 

hodnocení: 1. ŠKODA (3 183), 2. Hyundai (3 158), 3. Renault (3 062) 

klady: 
+ pružný motor s kultivovaným chodem 
+ objem a variabilita vnitřního prostoru 

zápory: - vyšší cena 



Švýcarsko 

„V praxi jsme se dostali k celkové spotřebě 5,8 l na 100 km…“ 
„Dobré trakční vlastnosti zůstávají i u dvoukolky, pozornost si zaslouží možnost zapřáhnout 
až 1 800 kg.“ 
„Trojice samostatných zadních sedaček na kolejnicích umožňuje tolik variací jako 
v minivanu.“ 
„Jízdní vlastnosti jsou bez výjimky dobré, což u tak vysokého vozidla s relativně velkým 
zatížením přídě není samozřejmé.“ 
„Precizně pracující řízení je při pomalé jízdě tužší, poloměr otáčení menší než 11 metrů je 
v pořádku.“ 
„Yeti Green tec je dobrou volbou, pokud hledáte prostorné kompaktní SUV, které je 
cenově relativně příznivé, výkonné a úsporné.“ 

zdroj: Automobil Revue 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 

datum: 27. 9. 2012 

hodnocení: 

klady: 
+ přehledné a ergonomické pracoviště řidiče 
+ příznivý poměr výkonu a spotřeby 

zápory: - vysoká nákladová hrana 



Velká Británie 

„Dnešní výrobci berou také v úvahu životní prostředí. Nikdo tak ale nečiní víc než ŠKODA se 
svým modelem Fabia GreenLine.“ 
„Je to historicky nejskromnější ŠKODA, která slibuje schopnost ujet více než 1 200 mil na 
jednu 45litrovou nádrž nafty.“ 
„Start-stop je tu jeden z nejlepších, s jakým jsem se setkal – motor zhasíná na semaforech 
a dopravních zácpách pokaždé a poté okamžitě startuje. To je úplný opak například systému 
ve voze FIAT 500, který je (mírně řečeno) náladový.“ 
„Je to vynikající volba pro mladé rodiny – prostorná, dobře ovladatelná a provozně levná.“ 
„Černě čalouněná sedadla jsou pohodlná i dobře podpírají tělo.“ 
„ŠKODA Fabia GreenLine na mě zapůsobila tím, že umožňuje řidiči být přátelský 
k životnímu prostředí, aniž by vysávala jeho peněženku, jako to dělají hybridy nebo 
plně elektrická vozidla…“ 

zdroj: totallymotor.co.uk 

téma: Test: ŠKODA Fabia GreenLine 

datum: 3. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ funkce start-stop systému 
+ agilita motoru 1,2 TDI 

zápory: - ovládání tempomatu 

http://www.totallymotor.co.uk/features-show-reports/2012/09/03/skoda-fabia-greenline-ii-estate-road-test-drive-review


Velká Británie 

„…prostor v kabině je excelentní, pokud ho srovnáme s konkurenty.“ 
„Skutečně velmi solidní a praktický vůz.“ 
„Přes nevelký výkon je motor dostatečně potentní.“ 
„Vše je dobré, ale upřímně řečeno ne zrovna luxusní, a sezení je pohodlné…“ 
„Při rozumné ceně by měl být Rapid přesně tím, co si tento segment trhu žádá. Ať už se 
škrabkou na led, nebo bez ní.“ 

zdroj: Car Magazine 

téma: Test: ŠKODA Rapid 1,6 TDI 

datum: 6. 9. 2012 

hodnocení:  3/5 

klady:  
+ prostornost 
+ úsporné verze GreenLine 

zápory: - laciné materiály v interiéru, loketní opěra překážející při řazení 



Velká Británie 

„Navzdory svým rozměrům může být Citigo pohodlně obsazeno 4 dospělými a pojme 251 litrů 
zavazadel.“ 
„V nabídce je spousta volitelných příplatků, jako třeba inovativní zařízení na přístrojové desce 
obsahující satelitní navigaci.“ 
„Zkoušel jsem 75koňový model Elegance ve verzi Greentec, který představuje atraktivní 
verzi.“ 
„…je mimořádně hospodárný jak na dálnicích, tak v okolí měst.“ 
„Citigo se dobře ovládá, skvěle se vyrovná s jakýmkoliv povrchem silnice a je také 
překvapivě citlivé.“ 
„Je to vůz ideální pro současnou dobu šetření, který slibuje solidní zůstatkovou hodnotu.“ 

zdroj: dailyrecord.co.uk 

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

datum: 7. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostorný interiér 
+ nízké provozní náklady 

zápory: - nezaznamenány 

http://www.dailyrecord.co.uk/lifestyle/motoring/reviw-skoda-citigo-elegance-greentech-1310227


Velká Británie 

„S naším vozem Yeti jsme absolvovali naši první servisní prohlídku – najeto téměř 
20 000 mil.“ 
„Jak jsme čekali, nebyl žádný problém kromě lehce sjeté levé zadní pneumatiky.“ 
„Náš Yeti se těší skvělému zdraví a servis nemohl být jednodušší.“ 
„Co miluju nejvíce, to je způsob, jakým vše funguje naprosto očekávatelně.“ 
„Změna uspořádání sedadel nevyžaduje fyzickou námahu a gymnastické cvičení jako 
u některých vrstevníků.“ 
„Celkově vzato jen málo vozů je tak praktických a přívětivých.“ 

zdroj: Auto Express 

téma: Dlouhodobý test: ŠKODA Yeti GreenLine 

datum: 5. 9. 2012 

hodnocení:  5/5 

klady:  
+ úsporný provoz 
+ manévrovatelnost 

zápory: - nepříjemné překonávání zpomalovacích prahů 



Velká Británie 

„Naproti tomu Dacia má bubnové brzdy vzadu a ESP za příplatek.“ 
„ŠKODA je smontovaná mimořádně dobře.“ 
„Je solidní a uklidňující ve všech směrech.“ 
„Vytříbenost je také jedním z velkých problémů vozu Dacia. Ze zadní části se stále ozývají 
pazvuky bez ohledu na rychlost jízdy a kvalitu povrchu. Tím jen vynikne působivý klid ve voze 
ŠKODA.“ 
„Yeti přichází s lepším kompromisem mezi naladěním podvozku a jízdou, která je pocitově 
stejně impozantní jako v hatchbacku.“ 
„Yeti je lepším vozem. Říci cokoliv jiného by bylo pohrdáním faktem, že je o celou 
generaci (nebo dvě) dále než Dacia.“ 

zdroj: Autocar 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 a Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 

datum: 12. 9. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (4/5), 2. Dacia (3,5/5) 

klady:  
+ jízdní vlastnosti na silnici 
+ kvalita materiálů a zpracování 

zápory: - horší terénní schopnosti 



Velká Británie 

„Zájemci o zábavná městská auta se nikdy neměli tak dobře.“ 
„Dobrou zprávou je, že designéři značky ŠKODA odvedli skvělou práci při včlenění zadních 
dveří do karoserie.“ 
„To samé platí uvnitř, kde kombinace kvalitních materiálů a robustního zpracování vytváří 
hodnotné prostředí, kterému se FIAT nemůže rovnat.“ 
„Sedíte mnohem níže než v Pandě, zatímco volant má širší rozsah podélného i výškového 
nastavení.“ 
„Sklopte standardně dělené zadní sedadlo a využitelný prostor naroste na 959 litrů, což 
představuje 89litrovou výhodu proti Pandě.“ 
„Na dálnici je Citigo tak tiché jako některé kompaktní rodinné hatchbacky, zvuku 
tříválce si všimnete jen ve vysokých otáčkách. Žádný jiný vůz této třídy není na 
dlouhé cestě tak pohodlný a klidný.“ 
„ŠKODA Citigo ve svém nejnovějším vydání si vítězství naprosto zaslouží.“ 

zdroj: Auto Express 

téma: Srovnávací test: ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kW a FIAT Panda 0,9 TwinAir 

datum: 19. 9. 2012 

hodnocení:  1. ŠKODA (5/5), 2. FIAT (4/5) 

klady:  
+ přesné řazení a řízení 
+ příplatková satelitní navigace s rozšířenými funkcemi 

zápory: - striktně čtyřmístný interiér 



Austrálie 

„Jsme velkými fanoušky tohoto vozu. Je to první ŠKODA, kterou máme opravdu rádi…“ 
„Díky zadnímu diferenciálu s omezeným prokluzem je síla rozdělována dokonce mezi 
stranami, což vozu dodává stabilitu za každé situace.“ 
„Diesel proklamuje spotřebu 6,2 l/100 km. My jsme dosáhli průměru 6,5 l/100 km po ujetí 
3 500 km, což je příjemně blízko udávané hodnotě.“ 
„Yeti zaznamenal maximální počet 5 hvězdiček za bezpečnost…“ 
„Je přesně tak velký, jak být má, a k tomu velmi hospodárný.“ 

zdroj: Whittlesea Leader 

téma: Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI 4x4 

datum: 9. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ možnost individualizovat vzhled 
+ ekonomičnost provozu 

zápory: - horší výhled přes sloupky B 

http://whittlesea-leader.whereilive.com.au/lifestyle/story/skoda-the-best-yet-i/


Austrálie 

„Výška mu propůjčuje skvělé místo nad hlavou, ale i prostor pro nohy je dosti hojný.“ 
„Vše je logicky rozvržené, ovladače jsou po ruce. Kufr je na danou třídu enormní.“ 
„Výkon je více než adekvátní, dokonce působí radost. Pětistupňová převodovka řadí jemně 
a lehce.“ 
„Odpružení je dostatečně měkké, aby i nepěkné hrboly překonalo s náležitým pohodlím, řízení 
je lehké, ale komunikativní.“ 
„Větší zadní okna s nižší linií mohou přispívat ke zvláštnímu vzhledu, ale mezi dětmi jsou 
oblíbená, protože jim usnadňují výhled. Nižší schůdek zase pomáhá při nástupu a výstupu 
mladým i starším.“ 
„…náš testovací vůz potvrdil slibovanou úspornost navzdory mnoha kratším 
jízdám.“ 
„Výstřední a odlišný, zajímavý a nezaměnitelný...“ 

zdroj: The Observer 

téma: Test: ŠKODA Roomster 1,2 TSI 

datum: 20. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostornost a hospodárnost 
+ možnost variabilního uspořádání zadních sedadel 

zápory: - poněkud diskutabilní design 

http://www.gladstoneobserver.com.au/story/2012/09/20/czech-the-car-and-van-boxes-motoring/


Rumunsko 

„Převodovka DSG je jednoduše skvělá, a dokonce i řazení pádly u volantu funguje tak, jak 
předpokládáte…“ 
„ŠKODA Fabia RS je prostorná a pasažéři vzadu budou cestovat docela pohodlně, i když se 
přední sedadla maximálně odsunou.“ 
„…všechna tlačítka jsou tam, kde by měla být, sportovní sedadla jsou pohodlná a je tu dost 
místa pro 5 lidí a jejich zavazadla.“ 
„Klimatizace pracuje dobře, audiosystém je dostatečný, motor, turbo a výfuk hrají svou 
vlastní muziku.“ 
„ŠKODA Fabia RS je skvělý vůz pro mladého tatínka se skrytými vášněmi, jehož 
povinností je odvézt děti do školy a nakoupit.“ 

zdroj: inautonews.com 

téma: Test: ŠKODA Fabia RS 

datum: 16. 9. 2012 

hodnocení:  

klady:  
+ prostorný interiér a zavazadelník 
+ účinné brzdy 

zápory: - výrazná nedotáčivost 

http://www.inautonews.com/skoda-fabia-rs-the-serial-killer


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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