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Automobilka Volvo Cars koupila 100 procent
společnosti Polestar
Výrobce prémiových automobilů Volvo Cars získal stoprocentní podíl švédské
společnosti Polestar zaměřující se na výrobu vysoce výkonných vozů, a to včetně
stejnojmenné obchodní značky Polestar. Značka Polestar bude nyní používána
jako modelové označení vysoce výkonných vozů Volvo.
Pokud jde o budoucí plány, společnost Polestar se chystá vyvinout novou generaci vysoce výkonných vozů,
jejichž základ bude tvořit elektrifikovaný agregát Twin Engine.
Automobilka Volvo je největším evropským výrobcem plug-in hybridních vozů a současně také lídrem v
oblasti vyspělé elektrifikace vozidel. V současné době vyvíjí a vyrábí jedny z nejvýkonnějších a zároveň i
nejekologičtějších hybridních motorů v automobilovém průmyslu.
Volvo a Polestar mají za sebou společnou minulost. Již od roku 1996 vzájemně spolupracují na poli
motorsportu, přičemž v nedávných letech podepsaly obě firmy dohodu o společném vývoji Polestar verzí
modelů Volvo, které by nabízely vyváženou kombinaci komfortního jízdního zážitku Volvo s velmi vysokým
výkonem a mimořádnou ovladatelností.
„Řízení Volva Polestar je jedinečný zážitek. A protože jej chceme dopřát ještě většímu počtu řidičů značky
Volvo, začali jsme plně financovat vývoj vozů Volvo v rámci značky Polestar, která se tak stane modelovým
označením pro naše vysoce výkonné vozy,“ vysvětluje Håkan Samuelsson, prezident a výkonný ředitel
společnosti Volvo Cars.
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V roce 2015 má automobilka Volvo v plánu prodat po celém světě 750 Polestar variant sedanu S60 a kombi
V60. Podle ekonomické předpovědi by se měl prodej vozů Polestar pod vedením automobilky Volvo v rámci
středního období zvýšit z 1 000 na 1 500 prodaných vozů ročně.
Značka Polestar si již nyní udělala díky spolupráci s automobilkou Volvo mezinárodně proslulé jméno. Ze
vzájemné spolupráce bude těžit i automobilka Volvo, která rozšíří prodej optimalizací výkonu Polestar
Performance pro stávající modely Volvo.
Ačkoliv zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnější informace o finanční stránce této dohody, je jisté, že
stávající zaměstnanci firmy Polestar přejdou pod křídla automobilky Volvo.
Přestože zůstane závodní tým Polestar racing nadále pod taktovkou předchozího majitele společnosti
Polestar Christiana Dahla, dojde k jeho přejmenování. Značka Polestar bude i nadále pokračovat ve
spolupráci s Christianem Dahlem.
„S vývojem našeho obchodního spojení s automobilkou Volvo jsme extrémně spokojeni. Nicméně jsme na
prvním místě stále závodní tým. Toto je pro nás příležitost obrátit plnou pozornost zpět k naší hlavní náplni,
kterou je vývoj závodních vozů Volvo a závodění s nimi,“ uzavírá Christian Dahl.
Redakční poznámky:
Automobilka Volvo získala společnost Polestar Performance AB, která se zabývá vývojem výkon zvyšujících
produktů včetně softwaru na zvýšení výkonu a poprodejní tuningové výbavy, a také firmu Polestar Holding
AB, což je vlastník obchodních značek Polestar. Samostatná zůstala pouze závodní divize firmy Polestar.
Modely Volvo S60 a V60 Polestar jsou vybaveny benzínovým motorem T6 s výkonem 350 koní, který dokáže
zrychlit z 0 na 100 km/h během 4,9 sekundy, a také do detailu propracovaným podvozkem. Jedná se o
modely, jež jsou názornou ukázkou konstrukční filozofie značek Volvo a Polestar, jejichž cílem je vytvořit
vzrušující, precizní a sebejistý jízdní zážitek.
Optimalizace Polestar Performance pak nabízí zvýšený výkon ve středním spektru otáček motoru, který v
kombinaci s podpůrnými změnami ve specifikaci převodovky a citlivosti škrticí klapky přispívá k mnohem
dynamičtější a preciznější jízdě.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/165856/photos
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