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Výstavní novinky na 83. mezinárodním ženevském autosalonu

Tokio,  7.  února 2013: Koncern Fuji  Heavy Industries Ltd.  (FHI),  výrobce automobilů Subaru,  dnes 

oznámil,  že na 83. mezinárodním autosalonu konaném letos v březnu v Ženevě představí ve světové 

premiéře studii „SUBARU VIZIV CONCEPT“ (dny pro novináře: 5. a 6. března; otevřeno pro veřejnost:  

od 7. do 17. března 2013). FHI kromě toho plánuje světovou premiéru svého modelu Subaru Outback se 

vznětovým  motorem  Subaru  Boxer  Diesel  v  kombinaci  s bezestupňovou  převodovkou  Lineartronic. 

Rovněž představí zcela nový Subaru Forester, který diváci uvidí v evropské výstavní premiéře. Tisková 

konference Subaru se uskuteční 5. března v 9:15 hodin.

♦ SUBARU VIZIV CONCEPT

Studie „SUBARU VIZIV CONCEPT“ představuje nový směr designu a technologií posunujících značku 

Subaru do budoucnosti. Jedná se o koncept crossoveru budoucí generace, zhmotňujícího filozofii značky, 

kterou je „Radost z jízdy s pocitem bezpečí“. Modelové označení „VIZIV“ je umělé slovo, které vzešlo ze 

slovního  spojení  „Vision  for  Innovation“  (vize  pro  inovace).  Vyjadřuje  budoucí  představy  z  oblasti 

inovací a je konceptem naznačujícím směřování značky Subaru. Dnes v 11:00 budou spuštěny speciální 

stránky na globálním webu Subaru. http://www.subaru-global.com/ms2013/geneva/

Na těchto stránkách budou vždy nejnovější informace týkající se Ženevského autosalonu, včetně tiskové 

konference značky Subaru. 

SUBARU VIZIV CONCEPT

http://www.subaru-global.com/ms20
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♦ SUBARU OUTBACK Boxer Diesel Lineartronic

Model  Outback  se  poprvé  představuje  s  motorem  Subaru  Boxer  Diesel  (plochý  dieselový  motor 

s protiběžnými písty) v kombinaci s bezestupňovou převodovkou Lineartronic.

Převodové  ústrojí  Lineartronic  nabízí  nejen  hladkou  a  hospodárnou  jízdu,  ale  současně  akcentuje 

sportovní naturel pohonu Subaru Boxer Diesel. Ničím nefalšovanou radost z řízení pak přináší funkce 

adaptivního řízení a ručního řazení.

♦ Zcela nový SUBARU FORESTER

Vedle technických exponátů se představí i zcela nový Forester. Tento model získal nejvyšší ohodnocení 

v nejnovějších bezpečnostních nárazových testech organizace Euro NCAP*.

* Euro  NCAP je  nezávislá  agentura  s  účastí  evropských  vládních  organizací  a  dalších  motoristických  i  spotřebitelských  

organizací působících v Evropě. Bezpečnost nových vozů hodnotí již od roku 1997.

V roce 2013 slaví značka Subaru své 55. výročí. FHI připomene historii značky Subaru a své budoucí 

vize  prostřednictvím  modelu  „Subaru  360“  uvedeného  na  trh  v  roce  1958  vedle  nejnovější  studie 

„SUBARU VIZIV CONCEPT“.

O společnosti Fuji Heavy Industries Ltd.
Koncern  Fuji  Heavy Industries  Ltd.  (FHI),  výrobce  automobilů  Subaru,  je  předním japonským výrobcem 
s dlouhou historií  technologických inovací,  které se opírají  o zkušenosti  z  letecké divize koncernu.  Výroba 
automobilů je jedním z hlavních pilířů koncernu, ale i ostatní divize HFI – Aerospace, Industrial Products a Eco  
Technologies  –  nabízejí  širokou paletu  produktů  od  motorových  agregátů  přes  generátory,  vozy technické 
údržby po malá letadla, základní komponenty osobních letadel či větrem poháněných generátorových systémů.  
FHI si vydobyla celosvětové uznání za technologii stálého pohonu všech kol AWD a ploché motory Subaru s 
protiběžnými písty.  Firma je rovněž na špici vývoje ekologických technologií a zasazuje se o celosvětovou  
ochranu životního prostředí.
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