


Vytvorené perfekcionistami,
určené pre
milovníkov všestrannosti.

Okamihy v živote, keď dosiahneme dokonalosť, so sebou 

prinášajú úžasný pocit. A tento úžasný pocit naberá na 

intenzite, ak dosahujeme dokonalosť vo viacerých oblastiach. 

Niektorí to nazývajú perfekcionizmom, podľa iných je to 

užívanie si života naplno. Model Levorg je určený práve pre 

tých, ktorí sa neustále snažia byť vo všetkom lepší.
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Výkon, ktorý
presahuje hranice.
Dizajn, ktorý povznáša.

04 05



Model Levorg jasne vyjadruje svoje úmysly 
prostredníctvom šesťuholníkovej mriežky chladiča 
a robustnej prednej časti s plne funkčným otvorom 
nasávania na kapote, ktorý prostredníctvom 
chladného vzduchu ochladzuje medzichladič 
plniaceho vzduchu motora SUBARU BOXER, 
preplňovaného turbodúchadlom.

Agresívne štylizované svetlomety 
boli inteligentne prepracované 
tak, aby vylepšili sofistikovanú 
príťažlivosť Levorga. Tieto LED 
bifunkčné (stretávacie aj diaľkové) 
natáčacie svetlomety* zabezpečujú 
dobrú viditeľnosť pri prejazde 
zákrutami v noci.

Dizajn

Osvetlenie

Existuje miesto, kde sa dizajn a technológie prelínajú a kde štýl a funkcia stoja 

na rovnakom základe. Na tomto optimálnom mieste sa nachádza Levorg,

v ktorom sa snúbi praktická funkčnosť s už na pohľad lahodiacou estetikou, 

kamkoľvek sa pozriete.

Inovácie v znamení štýlu.

* V závislosti od výbavy
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Navrhnutý pre svet,
v ktorom žijete. 
A pre všetko,
čo v ňom podniknete.
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770 mm*3

1070 mm*1

1080 mm*2

Nakladanie predmetov do objemného 
batožinového priestoru modelu 
Levorg, ako aj ich vykladanie uľahčujú 
zadné dvere. Po úplnom vyklopení 
poskytnú široký otvorený prístup do 
batožinového priestoru vozidla.

Širší otvor
uľahčuje prístup

Zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40 ponúkajú 
na výber štyri nastavenia, vďaka čomu je Levorg 
všestrannejší ako jeho predchodca. Po sklopení 
stredného sedadla môžete bezpečne prevážať dlhé 
predmety, dokonca aj s dvomi pasažiermi vzadu.

Zadné sedadlá delené
v pomere 40/20/40

*1 Dĺžka batožinového priestoru (s piatimi pasažiermi vo vozidle)
*2 Šírka batožinového priestoru (medzi vnútornými blatníkmi kolies)

*3 Výška botožinového priestoru (priamo za zadnými sedadlami)

Levorg je automobil stvorený pre zástancov plnohodnotného života, čiže pre tých, ktorí žijú svoj život 

vždy naplno. To je dôvod, prečo je dostatočne všestranný na realizáciu všetkých aktivít, vášní, športov 

a záujmov, pre ktoré žijete – vyznačuje sa bohatým úložným priestorom a dostatočnou flexibilitou pre 

všetky vaše dobrodružstvá.

Všestranný pre 
moderný svet
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Považujte to skôr za „svoj osobný priestor“ ako iba „interiér“. Tento priestor sa nelíši od kancelárie, 

domova ani žiadneho iného priestoru, kde budete tráviť veľa času – interiér modelu Levorg 

sa postará o vašu blaženú spokojnosť vďaka materiálom, ktoré sú jemné na dotyk a poskytujú 

podporu, a tiež vďaka kvalite, ktorá mu umožní úspešne obstáť aj v skúške času. Je to miesto 

vkusu a triedy – odraz vášho vlastného cítenia.

Dizajn sedadiel

Podmanivý pôžitok z jazdy na modeli Levorg zosilňujú predné sedadlá, 
ktoré podporujú vodiča a cestujúcich na všetkých správnych miestach 
a pomáhajú udržiavať rovnováhu medzi pohodlím a kontrolou v záujme 
bezpečnejšieho a príjemnejšieho zážitku z jazdy.

Volant v tvare písmena D

Na to, aby sme volantu venovali 
toľko pozornosti, sme mali dobrý 
dôvod – volant má predsa najväčší 
vplyv na vzrušujúci pocit z vedenia 
vozidla. Športový volant modelu 
Levorg v tvare písmena D sa tiež 
príjemne drží a ľahko sa s ním 
manipuluje – vďaka nemu dostáva 
pocit z ovládania vozidla úplne 
nový rozmer.

Váš svet. Váš priestor.
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*1 Funkcia rozpoznávania hlasu je kompatibilná len s vybranými jazykmi a nefunguje so všetkými jazykmi.   *2 Vyžaduje sa zariadenie značky Apple kompatibilné so službou Siri (iPhone, iPad, iPod touch atď.).
*3 Apple, App Store, iPod, Siri a iTunes sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple, inc.   *4 Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. America.

*5 Vodič je vždy zodpovedný za bezpečnú a pozornú jazdu. Pri jazde sa zdržte ovládania dotykového displeja. 
*6 V závisloti pod výbavy

S modelom Levorg je šoférovanie jednoduchšie vďaka bezproblémovému 

integrovaniu vášho života do vozidla, takže si môžete užívať zábavu, získavať informácie 

a byť v spojení bez toho, aby ste stratili zo zreteľa tú najdôležitejšiu vec – dostať sa na 

miesto určenia a späť živí a zdraví.

Buďte stále v spojení.

Farebný 5,9-palcový displej s vysokým 
rozlíšením a novým dizajnom je umiestnený 
na dobre viditeľnom mieste, aby čo najmenej 
odpútaval pozornosť vodiča počas jazdy. 
Zobrazujú sa na ňom rôzne informácie, vďaka 
ktorým budete v spojení so svojím vozidlom.

Multifunkčný displej

Levorg ponúka viac bezdotykových funkcií než kedykoľvek predtým, a to vďaka integrácii intuitívnej 
funkcie rozpoznávaniu hlasu*1 a služby Siri Eyes Free*2*3. Pomocou služby Siri môžete k modelu 
Levorg pripojiť kompatibilné zariadenie značky Apple*3 a používať hlasité telefonovanie, prehrávať 
hudbu, kontrolovať e-maily a vyhľadávať informácie na internete. Dokonca aj bez používania služby 
Siri môžete stále bezdotykovo ovládať navigáciu, telefón a audiosystémy. Každá jazda tak bude 
ešte pohodlnejšia.

Funkcia rozpoznávania hlasu*1 a služba siri eyes free*2*3

Dotyková obrazovka poskytuje praktický spôsob výberu 
hudby rovnako ako na smartfóne. Stačí pripojiť smartfón 
cez rozhranie Bluetooth®*4 alebo USB konektor a môžete si 
vybrať hudbu priamo na dotykovej obrazovke.

Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky

Monitorovanie priestoru pred*6

a za vozidlom*6

Kamera v prednej mriežke*6 premieta na 
multifunkčnom displeji pohľad pred vozidlo, 
čím zlepšuje viditeľnosť smerom dopredu na 
križovatkách a pri parkovaní. Na rovnakom displeji 
sa môže zobrazovať aj obraz z cúvacej kamery*6, 
čo uľahčuje parkovanie.

Po jednoduchom stlačení spínača môžete 
inteligentné vnútorné spätné zrkadlo*6 používať 
aj ako displej, na ktorom sa zobrazuje živý 
obraz z cúvacej kamery umiestnenej na dverách 
batožinového priestoru. Získate tak jasný, ničím 
neobmedzený výhľad dozadu, ak vám v ňom bránia 
cestujúci alebo vybavenie.

Inteligentné vnútorné
spätné zrkadlo*6

Predná parkovacia kamera

Cúvacia kamera

Ako vstavaný smartphone vo vašom vozidle, systém
SUBARU STARLINK*5 vám umožňuje prístup k internetovému 
rádiu, zábavným aplikáciám a ešte oveľa viac. Ovládajte ho 
pomocou 7-palcového centrálneho dotykového displeja, 
multifunkčného volantu, alebo funkcie rozpoznávania hlasu*1. 
Ak nemôžete nájsť svoju obľúbenú hudbu, pripojte iPhone*3, 
smartphone, alebo iné mobilné hudobné zariadenie cez 
rozhranie USB, alebo štandardný AUX konektor.

SUBARU STARLINK*5

14 15



0          1,000      2,000     3,000      4,000     5,000      6,000      7,000

350

300

250

200

150

100

50

0

140

120

100

80

60

40

20

0

K
ĽÚ

ČO
VÁ

 T
EC

H
N

O
LÓ

GI
A 

SU
BA

RU

V motore SUBARU BOXER s horizontálnymi protibežnými piestmi sa piesty 
pohybujú oproti sebe v uhle 180 stupňov, vďaka čomu má motor nižší a plochejší 
profil než iné typy motorov. Vďaka tomu má motor, a tým aj celé vozidlo nižšie 
položené ťažisko a rovnomernejšie rozloženú hmotnosť.

MOTOR
SUBARU BOXER

Vyvážený a kultivovaný

Neustále prispôsobovanie, 
neustály výkon

PREVODOVKA LINEARTRONIC CVT:

Osobný automobil s pohonom všetkých kolies predstavoval v čase, keď ho spoločnosť 
SUBARU uviedla na trh, úplne novú koncepciu. Odvtedy sa postoj verejnosti
k pohonu AWD navždy zmenil. Na tento trend nadväzuje aj model Levorg s najnovšou 
bezstupňovou prevodovkou Lineartronic CVT. Táto ľahká, rýchlo reagujúca prevodovka 
vyčnieva nad ostatné prekvapujúcou presnosťou a živosťou.

*1 Spotreba paliva a emisie CO2: v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v poslednom znení ES 2016/646ZD.
*2 V závisloti od výbavy

Preraďte na vyššiu úroveň.

Náš symetrický pohon všetkých štyroch kolies uznáva celý svet a má na to dobrý dôvod. Vďaka rovnomernému 
rozdeľovaniu výkonu na všetky štyri kolesá má vodič vozidlo pod kontrolou aj na náročnom povrchu, kde iné vozidlá 
zlyhávajú. Výhody sú okamžite zjavné: väčšia kontrola nad vozidlom v zákrutách, lepší záber kolies na šmykľavom 
povrchu a lepšia akcelerácia. Šoférovanie vníma vodič ako jednoduchšiu, bezpečnejšiu a príjemnejšiu záležitosť.

SYMETRICKÝ POHON 
VŠETKÝCH KOLIES

Trakcia za každých podmienok.

Prevodovku Lineartronic s plynulo premenlivým 
prevodovým pomerom v modeli Levorg 
neobmedzujú pevné prevodové pomery ako 
klasickú automatickú prevodovku. Využíva plynulo 
meniteľné prevodové pomery, aby stále ponúkala 
správny rozsah otáčok a vďaka tomu aj plynulú 
akceleráciu a vyššiu hospodárnosť.

Nízko položené ťažisko

Všetky ťažké pohyblivé súčiastky v motore s horizontálnymi protibežnými piestmi, 
teda ojnice, piesty, vačkové hriadele a ventilové rozvody, sú uložené čo najnižšie 
na jednej vodorovnej rovine. Vďaka tomu majú vozidlá SUBARU výrazne nižšie 
položené ťažisko než vozidlá s radovými alebo vidlicovými motormi, čo má veľa 
výhod z hľadiska ovládateľnosti a jazdných vlastností.

Prirodzene vyvážený

Na rozdiel od tradičného usporiadania valcov do radu alebo do tvaru „V“, ako je to 
bežné pri iných značkách automobilov, pôsobia pohyby piestov v motore SUBARU 
BOXER proti sebe, čo prirodzene minimalizuje vibrácie bez potreby používať 
vyvažovacie závažia, ktoré zvyšujú hmotnosť a zložitosť motora.1.6-LITROVÝ TURBO SUBARU BOXER 

MOTOR S ROZVODOM DOHC
A PRIAMYM VSTREKOVANÍM

MAX. VÝKON:
125 kW (170 k) pri 4 800 – 5 600 ot./min

MAX. KRÚTIACI MOMENT:
250 Nm (25,5 kgfm) pri 1 800 – 4 800 ot./min

SPOTREBA PALIVA*1:
7,0 l/100 km*2, 7,2 l/100 km*2

EMISIE CO2*1:
159 g/km*2, 164 g/km*2
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6, Usporiadanie chrániace priestor kabíny

9, Predné sedadlá s ochranou proti poraneniu krčnej chrbtice

10, Opierky hlavy na predných sedadlách

7, Prstencový výstužný rám

8, Systém airbagov SRS*3

Súčasťou tradície značky Subaru je nadštandardná bezpečnosť a ani Levorg nie je výnimkou. Dosiahnutie špičkovej 
úrovne bezpečnosti si vyžaduje nekonvenčný prístup. Preto sú konštrukcia karosérie a podvozok modelu Levorg 
navrhnuté tak, aby motor SUBARU BOXER s prevodovkou pri čelnom náraze nevnikli do kabíny, ale aby sa bezpečne 
zasunuli pod vozidlo. Je to ďalší prvok, ktorý prispieva k pocitu bezpečia za volantom modelu Levorg.

*1 Za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. V záujme bezpečnosť jazdy sa nespoliehajte výlučne na balík pokročilých bezpečnostných systémov. Schopnosti jednotlivých systémov 
pri rozpoznávaní nebezpečenstva sú obmedzené. Úplné informácie o fungovaní jednotlivých systémov a ich obmedzeniach nájdete v používateľskej príručke. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu.

*2 V závislosti od výbavy
*3 SRS: Supplemental Restraint System (doplnkový zadržiavací systém). Účinný pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.

V prípade nehody chráni cestujúcich celý arzenál bezpečnostných prvkov vrátane predných airbagov SRS*3, predných 
bočných a hlavových airbagov SRS*3 a kolenných airbagov SRS*3. Cestujúcich na predných sedadlách spoľahlivo zadržia 
bezpečnostné pásy s výškovo nastaviteľným predpínačom a obmedzovačom zaťaženia, ktorý zmierňuje dynamické sily 
pôsobiace na hrudník. Pri náraze zozadu chránia cestujúcich pred poranením krčnej chrbtice predné sedadlá s tuhým 
rámom, pevnými opierkami hlavy a dômyselnými konštrukčnými detailmi, ako je napríklad uloženie vnútorných pružín
v sedadlách, ktoré absorbuje energiu nárazu.

Opierky hlavy poskytujú možnosť nastavenia výšky a uhla a sú navrhnuté tak, aby si ich cestujúci mohli prispôsobiť podľa 
vlastných rozmerov a požiadaviek na komfort.

Sú navrhnuté tak, aby zvýšili komfort a pomáhali vodičovi lepšie sa sústrediť pri riadení. Tieto sedadlá tiež znižujú riziko 
poranení krčnej chrbtice, ktoré sú dôsledkom určitých typov nehôd.

Prstencový výstužný rám modelu Levorg pôsobí ako brnenie, chrániace všetkých cestujúcich vo vozidle. Je to ochranný 
štít, zabudovaný do strechy, dverí, stĺpikov karosérie a podlahy. Táto konštrukcia so strategicky rozmiestnenými prvkami
z vysoko pevných materiálov pomáha pri nehode odvrátiť a rozptýliť energiu nárazu pôsobiacu na cestujúcich.
Karoséria je vďaka tomu pevnejšia a má vyššiu torznú tuhosť, pričom si však zachováva nízku hmotnosť.

1, Balík pokročilých bezpečnostných systémov: systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)*1*2

Senzory rozmiestnené po obvode vozidla vás upozorňujú na vozidlá v mŕtvom uhle vzadu pre bezpečnejšie 
prechádzanie do vedľajšieho pruhu. Systém okrem toho varuje aj pred možným rizikom zrážky počas cúvania na cestu
s križujúcou premávkou.

V každom Subaru je najdôležitejším systémom na zabránenie zrážky samotný vodič. Preto je model Levorg navrhnutý 
tak, aby vodičovi poskytoval maximálnu viditeľnosť vo všetkých smeroch bez toho, aby bola ohrozená konštrukčná 
integrita a bezpečnosť. Lepšia viditeľnosť pomáha vodičovi udržiavať kontrolu a rozpoznať prípadné nebezpečenstvo 
nehody ešte pred tým, ako by k nej došlo.

3, Viditeľnosť vo všetkých smeroch

5, Systém riadenia dynamiky vozidla

Systém riadenia dynamiky vozidla pomocou viacerých senzorov monitoruje situáciu a analyzuje, či vozidlo udržiava smer 
jazdy stanovený vodičom. Ak niektorá pneumatika prekĺzava alebo vozidlo vybočí zo zamýšľanej dráhy v dôsledku vysokej 
rýchlosti, systém prispôsobí rozdelenie krútiaceho momentu pohonu všetkých 4 kolies, výkon motora a účinok bŕzd na 
jednotlivých kolesách tak, aby pomohol udržať požadovaný smer jazdy vozidla.

Systém HBA dokáže automaticky prepínať medzi diaľkovými a stretávacími svetlami podľa aktuálnych jazdných podmienok, 
čo zaručuje lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť pri jazde v noci.

2, Asistent diaľkových svetiel (HBA)*1*2

Kotúčové brzdy na všetkých štyroch kolesách sú v zadnej časti vybavené ľahkými hliníkovými strmeňmi s cieľom 
zabezpečiť pôsobivý brzdný účinok s možnosťou plynulej regulácie brzdnej sily. Súčasťou systému proti zablokovaniu 
bŕzd (ABS) je systém elektronického rozdeľovania brzdnej sily (EBD), ktorý sa stará o správne rozdeľovanie tlaku medzi 
predné a zadné brzdy podľa zaťaženia vozidla. V záujme ešte lepšej predvídateľnosti a kontroly nad vozidlom pri 
núdzovom brzdení je model Levorg vybavený brzdovým asistentom a systémom prednostného brzdenia, ktorý eliminuje 
nechcené zošliapnutie plynového pedála pri brzdení.

4, Brzdy

Aktívna Bezpečnosť Pasívna Bezpečnosť

Nedotáčavosť

Pretáčavosť

Ideálny 
prejazd 

zákrutou
Levorg spĺňa najvyššie štandardy pre ochranu cestujúcich. Vďaka precíznej a overenej 
technológii je Levorg lídrom s 5-hviezdičkovým ratingom Euro NCAP - najvyšším možným 
pre motorové vozidlo.

5-Star Euro NCAP Rating
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Asistenčné technológie pre vodiča

Prevencia nehôd

2, Upozornenie na nerovnomernú jazdu 
 v pruhu a opustenie jazdného pruhu
Ak je vaša pozornosť znížená v dôsledku únavy a v rámci 
jazdného pruhu jazdíte nerovnomerne z jednej strany na druhú, 
systém upozornenia na nerovnomernú jazdu v pruhu zapne 
zvukový signál a blikanie príslušnej kontrolky, aby vám pomohol 
zachovať si ostražitosť. Uvedený systém sa však aktivuje až 
pri rýchlosti približne 60 km/h alebo vyššej. Ak počas jazdy 
rýchlosťou vyššou ako cca 50 km/h neúmyselne prejdete
k hranici jazdného pruhu a začnete z neho vychádzať bez 
zapnutia príslušného smerového svetla, systém upozornenia 
na opustenie jazdného pruhu vás na túto situáciu upozorní 
pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

4, Asistent pre udržanie vozidla
 v jazdnom pruhu
Pri jazde na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných 
komunikáciách dokáže asistent pre udržanie vozidla v jazdnom 
pruhu prostredníctvom stereokamery monitorovať označenia 
jazdných pruhov a rozpoznať, keď vozidlo začne vybočovať zo 
svojho jazdného pruhu. Pri rýchlosti približne 65 km/h a viac môže 
pomôcť prostredníctvom funkcie nasmerovania volantu s cieľom 
zabrániť vybočeniu z jazdného pruhu a zabezpečiť bezpečnú jazdu.

1, Adaptívny tempomat
Systém EyeSight*1 dokáže udržiavať rýchlosť nastavenú vodičom 
rovnako ako klasický tempomat. To však nie je všetko. Okrem toho 
disponuje aj funkciou adaptívneho tempomatu, ktorá monitoruje 
odstup od vozidla vpredu a rozdiel rýchlostí. Keď vpredu 
zaznamená iné vozidlo, bude upravovať rýchlosť tak, aby nastavený 
odstup ostal zachovaný. Ovládaním motora, prevodovky aj bŕzd 
udržiava rýchlosť vozidla v súlade s okolitou premávkou, a to v 
širokom rozsahu rýchlostí od 0 do približne 180 km/h. Adaptívny 
tempomat je určený predovšetkým pre jazdu na diaľniciach, 
rýchlostných cestách a podobných komunikáciách, pričom dokáže 
reálne rozpoznať vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne 
udržiavať odstup v kolónach vozidiel až do zastavenia. Ide o veľmi 
užitočnú funkciu pri dlhých cestách, ktorá vodičovi poskytuje 
dodatočný komfort.

3, Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu
Keď stojíte a systém EyeSight zistí, že vozidlá pred vami sa začali 
znova pohybovať, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu 
vás upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

6, Protikolízny systém riadenia
 škrtiacej klapky

5, Protikolízny brzdový systém*2

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred vozidlom 
a vy namiesto spätného chodu zaradíte polohu pre jazdu 
dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky spustí 
sériu krátkych zvukových signálov, zapne blikanie príslušnej 
kontrolky a zníži výkon motora, aby vám pomohol zabrániť 
čelnej zrážke.

Keď protikolízny brzdový systém zaznamená hrozbu zrážky s vozidlom alebo s inou prekážkou pred vami, upozorní na to vodiča 
pomocou zvukového signálu a kontrolky na prístrojovej doske. Ak vodič napriek tomu nepodnikne žiadny únikový manéver, s cieľom 
zabrániť zrážke, systém začne automaticky brzdiť, aby znížil intenzitu nárazu, prípadne zrážke úplne zabránil, ak to bude možné. Ak sa 
vodič pokúsi vyhnúť zrážke pomocou únikového manévru, protikolízny bezpečnostný systém mu môže poskytnúť potrebnú asistenciu. 
Protikolízny asistent riadenia v prípade zistenia hroziaceho čelného nárazu pomôže vodičovi prudko zatočiť a vyhnúť sa kolízii.

7, Asistenčný monitor EyeSight*3

Displej, ktorý je spojený s prevádzkovým stavom systému 
EyeSight a varovaniami, sa premieta na čelné sklo auta 
v zjednodušenej forme prostredníctvom LED diód, aby 
zredukoval očné pohyby vodiča.

V spoločnosti Subaru veríme v CELKOVÚ BEZPEČNOSŤ a jej dôležitou súčasťou sú protikolízne bezpečnostné technológie, ktoré sa usilujú o predchádzanie 

samotným nehodám. Preto sme vytvorili špičkový asistenčný systém spoločnosti Subaru s názvom EyeSight*1. Systém EyeSight slúži ako druhý pár očí, ktorý 

sleduje cestu pred vozidlom. Využíva dve stereokamery zaznamenávajúce trojrozmerný farebný obraz a vyznačujúce sa vynikajúcou schopnosťou rozpoznávania 

obrazu, ktorá sa takmer vyrovná ľudskému oku. S použitím obrazu z oboch kamier systém presne určuje tvar, rýchlosť a vzdialenosť a nerozpoznáva len vozidlá, ale 

aj motocykle, bicykle a chodcov.*2 Pri zistení nebezpečenstva upozorní vodiča a v prípade potreby aj aktivuje brzdy, aby sa predišlo nehode. Systém EyeSight tak 

zvyšuje úroveň bezpečnosti, znižuje záťaž na vodiča a zároveň zvyšuje váš pocit bezpečia v modeli Levorg.

Špičková asistenčná technológia pre vodiča od spoločnosti Subaru

Rozsah zorného poľa systému EyeSight (nejde o skutočné meranie).

*1 EyeSight je podporný systém, ktorý nemusí fungovať optimálne vo všetkých jazdných podmienkach. Za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých 
faktorov, ako je napríklad údržba vozidla, počasie a stav vozovky. Kompletné informácie o fungovaní a obmedzeniach systému EyeSight vrátane funkcií uvedených v tejto brožúre nájdete v používateľskej príručke.

*2 Protikolízny brzdový systém nemusí fungovať v každej situácii. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému EyeSight.
*3 Voliteľná výbava; súčasť balíka pokročilých bezpečnostných systémov.
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Nový štýlový dizajn hmlových LED svetiel a ich 
rámikov umocňuje široký a nízky postoj agresívnejšej 
prednej masky modelu Levorg, pričom zdôrazňuje 
výkonnostný potenciál vozidla.

Veľké strešné okno, zasúvajúce sa dovnútra 
strechy, s manuálne ovládanou roletkou poskytuje 
panoramatický výhľad z vozidla a prináša čerstvý 
vzduch pre cestujúcich.

Táto funkcia vám umožní udržiavať vyhovujúcu 
teplotu vnútri vozidla tam, kde chcete. S dvojzónovou 
klimatizáciou môžete nastaviť prúdenie vzduchu
a teplotu osobitne pre stranu vodiča a stranu 
predného spolujazdca.

Nové 18-palcové zliatinové disky kolies dodávajú 
modelu Levorg dynamický a ešte štýlovejší vzhľad.

Stačí mať pri sebe diaľkový ovládač a predné 
dvere alebo batožinový priestor môžete odomknúť 
jednoduchým uchopením kľučky a motor naštartovať 
stlačením tlačidla. A pomocou 5-miestneho PIN 
kódu môžete odomknúť, aj keď diaľkový ovládač 
nemáte pri sebe.

Aj na zadných sedadlách si môžete vychutnať komfort 
vďaka lakťovej opierke, ktorá sa sklápa nadol z operadla 
zadného sedadla.

Pri pohľade na dve koncovky výfuku, umiestnené 
po jednej na každej strane čiernej spodnej časti 
zadného nárazníka, nikto nezapochybuje o športovej 
povahe modelu Levorg.

V kabíne modelu Levorg čaká cestujúcich na 
zadných sedadlách len málo kompromisov. Zadné 
polohovateľné sedadlá ponúkajú prekvapivú úroveň 
komfortu a možnosť nastavenia, aby si pasažieri mohli 
vychutnať pohodlnejšiu jazdu.

Výškovo a hĺbkovo nastaviteľný volant vám umožní 
nájsť si tú najkomfortnejšiu polohu na šoférovanie.

Cestujúci na predných aj zadných sedadlách majú 
k dispozícii ľahko prístupné USB konektory, vďaka 
ktorým môžu mať svoje prenosné elektronické 
zariadenia vždy plne nabité a pripravené na použitie.

Rýchlosť vozidla môžete pohodlne nastaviť pomocou 
spínača adaptívneho tempomatu na volante.

1, Hmlové LED svetlá*

4, Elektricky ovládané posuvné a vyklápacie 
strešné okno*

10, Dvojzónová automatická klimatizácia

2, 18-Palcové disky kolies
 z hliníkovej zliatiny

3, Bezkľúčový vstup a štartovanie tlačidlom*

11, Zadná lakťová opierka s držiakom
 na nápoje

6, Dve koncovky výfuku

12, Zadné polohovateľné sedadlá

7, Výškovo a hĺbkovo nastaviteľný volant 9, Nabíjací usb konektor (vpredu aj vzadu)8, Spínač adaptívneho tempomatu

Zadné združené svetlá typu LED dodávajú modelu 
Levorg eleganciu a zvyšujú jeho viditeľnosť. 
Kombinujú LED koncové a brzdové svetlá, zadné 
hmlové svetlá, smerové svetlá a cúvacie svetlá.

5, Zadné združené svetlá typu LED

* V závisloti od výbavy

Výbava
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ROZMERY D x Š x V: 4 690 x 1 780 x 1 490 mm

MOTOR Horizontálne protiľahlé usporiadanie, 4-valec,
preplňovaný turbodúchadlom, DOHC

OBJEM 1 600 cm3

MAX. VÝKON 125 kW (170 k) pri 4 800 – 5 600 ot./min

MAX. KRÚTIACI MOMENT 250 Nm (25,5 kgfm) pri 1 800 – 4 800 ot./min

PREVODOVKA Lineartronic, pohon všetkých 4 kolies

LEVORG 1.6GT-S

Storm Grey Metallic

LEVORG 1.6GT

Farby Exteriéru

Crystal White Pearl

Pure Red

Storm Grey Metallic

Crystal Black Silica

Ice Silver Metallic

Lapis Blue Pearl

Dark Grey Metallic

Materiál Sedadiel

Čierna koža s modrým prešívaním*

Čierna koža so sivým prešívaním*

Čierna tkanina s modrým prešívaním

Čierna tkanina so sivým prešívaním

Prevedenia - parametre

* V závisloti od výbavy

V závislosti od miesta tlače farby sa môžu mierne líšiť od farieb zobrazených v tomto prehľade. Okrem toho sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť farby a varianty sedadiel.

ROZMERY D x Š x V: 4 690 x 1 780 x 1 485 mm

MOTOR Horizontálne protiľahlé usporiadanie, 4-valec,
preplňovaný turbodúchadlom, DOHC

OBJEM 1 600 cm3

MAX. VÝKON 125 kW (170 k) pri 4 800 – 5 600 ot./min

MAX. KRÚTIACI MOMENT 250 Nm (25,5 kgfm) pri 1 800 – 4 800 ot./min

PREVODOVKA Lineartronic, pohon všetkých 4 kolies

Crystal White Pearl
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www.subaruslovakia.sk

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

Navštívte našu stránku a získajte kompletné 
informácie a novinky o vozidlách SUBARU.

Prihláste sa na SUBARU YouTube kanál a pozerajte 
najnovšie videa SUBARU.

Webstránka

YouTube

facebook.com/SubaruSlovakia

Buďte v kontakte s komunitou SUBARU na 
Slovensku a získavajte najnovšie správy o značke 
a produktoch SUBARU.

Facebook

Príslušenstvo Digitálny Zážitok Subaru

Elektronická brožúra
Vyskúšajte dynamickú elektronickú brožúru 
od spoločnosti Subaru a získajte viac 
podrobností vrátane videí, fotografi
í a ďalšieho zaujímavého obsahu.

subaru-global.com/ebrochure

Aby ste mohli preskúmať všetko o značke Subaru, ponúkame vám rôzne digitálne materiály

s množstvom zaujímavého, interaktívneho obsahu, ako napríklad 360-stupňové zobrazenie

a rôzne videá.

Interaktívny zážitok subaru

Spojler predného nárazníka STI Spojler prahov STI

Spojler zadného nárazníka STI

Osvetlenie na zadných 
výklopných dverách

18-palcové zliatinové disky STI

Nášľapný panel batožinového 
priestoru (živica)

Textilný koberček Premium 
(ľavostranné/pravostranné riadenie)

Vaňa batožinového priestoru

Prispôsobte si levorg podľa seba.
Každý Levorg je veľkoryso vybavený a s príslušenstvom Subaru si ho môžete ešte viac prispôsobiť svojim potrebám 

a životnému štýlu. Zvýšte si pohodlie, rozšírte funkcie alebo prispôsobte vzhľad svojho modelu Levorg s použitím 

príslušenstva Subaru, ktoré je vyrobené na základe rovnakých kvalitatívnych noriem ako vaše vozidlo Subaru. Ak máte 

záujem o podrobnejšie informácie, požiadajte o brožúru príslušenstva alebo navštívte najbližšieho predajcu vozidiel Subaru.

Rozmery

Rozmery sú merané v súlade so štandardným postupom 
merania spoločnosti SUBARU CORPORATION.

SUBARU CORPORATION si vyhradzuje právo zmeniť 
špecifi kácie a výbavu bez predchádzajúceho upozornenia. 
Podrobnosti špecifi kácií, výbava, dostupnosť farieb
a ponuka príslušenstva podliehajú prispôsobeniam 
podľa miestnych podmienok a požiadaviek. Informujte 
sa u miestneho predajcu o všetkých detailoch a všetkých 
zmenách, ktoré vyplývajú z požiadaviek vašej oblasti.

Všetky funkcie, voliteľná výbava alebo balíky nie sú dostupné 
pre všetky modely a regióny. Informácie o dostupnosti 
nájdete na hárku s technickými údajmi. Podrobnejšie 
informácie získate od miestneho autorizovaného predajcu 
vozidiel Subaru.

*

* V závislosti od výbavy môže byť celková výška 1485 mm.
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