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Subaru получава най-високите оценки “2016 TOP SAFETY 
PICK (TSP) +” по стандарта за безопасност на IIHS 
 
 
 
 
Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), производителят на автомобилите Subaru обяви, че 
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS; Застрахователен институт за 
безопасност на движението – американска неправителствена организация, 
подържана от автомобилните застрахователи) отличи с най-високите си оценки 
моделите на Subaru за 2016г.: Outback, Forester, Legacy, Impreza, Crosstrek 
(Subaru XV за пазарите извън Северна Америка) и WRX, продавани в Северна 
Америка и оборудвани със системата за подпомагане на водача “EyeSight”  
(опция за дадени модели). 
 
Получените оценки са 2016 TOP SAFETY PICK+ (TSP+), с най-добрите 
възможни резултати “Good” при петте теста и най-висок резултат от 6 точки 
“Superior” за избягване на челен удар. 
 
EyeSight бе първата система, използваща само технология със стерео камери, 
за разпознаване на обекти като автомобили, пешеходци и велосипедисти. От 
представянето си през май 2008г. характеристиките на тази система се 
подобряват и получават положителен отзив, като основните функции са: Pre-
collision Braking System – подпомагаща водача да избегне препятствие пред 
автомобила и Adaptive Cruise Control - адаптивен круиз контрол. 
 
FHI държи на високите стандарти за безопасност, като разширява предлагането на 
системи за превантивна безопасност на все повече клиенти, въвеждайки  
системата за подпомагане на водача EyeSight в Япония, Северна Америка, 
Австралия и Европа.  
 
IIHS повиши своите изисквания за TOP SAFETY PICK и TOP SAFETY PICK+ за 
2016г. За да бъде отличен с 2016 TSP, даден автомобил следва по получи 
оценка  “Good” в пет теста – лек преден удар, умерен преден удар, страничен 
удар, здравина на покрива и подглавниците, а също така и оценка “Basic” за 
избягване на челен удар. За да бъде отличен с 2016 TSP+, даден автомобил 
следва да получи оценка “Good” в петте теста, а също така и оценка “Advanced” 
или “Superior” за избягване на челен удар. 
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Subaru Outback (Европейска спецификация) 
 

В България моделът на Subaru предлаган с EyeSight е Outback. Като тази 
система за превантивна безопасност е стандартно оборудване. 
 
Outback е водещият кросоувър модел на Subaru, съчетаващ пътен комфорт на 
лек автомобил с възможности на SUV. Петото, най-ново поколение Outback, 
още по-изискано и усъвършенствано, се предлага на пазара от пролетта на 
тази година (20 години след дебюта на първото поколение) и се радва на 
повишен интерес на Европейския пазар. 
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