Technické údaje
Motor

2,0-litrový štvorvalcový zážihový motor Boxer + elektromotor

Max. výkon (motor)

110 kW (150 k) pri 5 600 – 6 000 1/min

Max. výkon (elektromotor)
Max. krútiaci moment

Forester Pure
2.0i e-BOXER Lineartronic

Forester Style
33 500 €

2.0i e-BOXER Lineartronic

12,3 kW (16,7 k)
194 pri 4 000 1/min

Forester Premium
36 500 €

2.0i e-BOXER Lineartronic

Základná výbava (hlavné prvky)

Prvky navyše k výbave Pure

Prvky navyše k výbave Style

Full-LED svetlomety s natáčacími svetlami

Tónované zadné sklo a zadné bočné okná

Kožené čalúnenie ( čierne alebo hnedé)

LED predné hmlové svetlá

Bezkľúčový systém so štartovacím tlačidlom

Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou

Dvere batožinového priestoru s elektrickým
ovládaním

Vyhrievaný volant

LED koncové svetlá
Vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou
elektrického sklápania, nastavenia
a vyhrievania
Stierače čelného skla s dažďovým senzorom
17-palcové zliatinové disky kolies
Hliníkové pedále
Látkové čalúnenie sedadiel
Kožený volant a kožená hlavica radiacej páky
Vyhrievané predné sedadlá

Sedadlá vodiča a spolujazdca s nastavovaním
v 8 smeroch
Systém monitorovania vodiča
Systém upozornenia na premávku za
vozidlom s funkciou brzdenia
Systém monitorovania priestoru vedľa vozidla
Asistent diaľkových svetiel (HBA)

Elektrické ovládanie predných a zadných
okien
Dvojzónová automatická klimatizácia
s peľovým filtrom
Odmrazovanie stieračov čelného skla
Informačno-zábavný systém SUBARU
STARLINK s 8-palcovým dotykovým
displejom a audiosystémom
(so 6 reproduktormi)
Systémy Apple CarPlay a Android Auto™

41 500 €

Vyhrievané zadné sedadlá
Posuvné strešné UV okno s elektrickým ovládaním
18-palcové zliatinové disky kolies
Navigačný systém s multifunkčnou dotykovou
obrazovkou

Forester Sport Edition
2.0i e-BOXER Lineartronic

40 500 €

Prvky navyše k výbave Style
Oranžový branding Sport v interiéri
na vyhradených miestach
Oranžový branding Sport v exteriéri
vozidla na vyhradených dieloch
18-palcové čierne zliatinové disky kolies
Posuvné strešné UV okno s elektrickým ovládaním

Hlasité telefonovanie pomocou rozhrania

Vyhrievaný volant

Bluetooth®

Navigačný systém s mutlifunkčnou dotykovou
obrazovkou

Digitálne rádio DAB+
Informačný displej hybridného pohonu

Dvere batožinového priestoru s elektrickým
ovládaním a osvetlením

Radiace páčky na volante
Cúvacia kamera
Terénny asistent X-Mode (2-stupňový)
Asistenčný systém EyeSight
Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)
Systém SI-DRIVE (2-stupňový)

Zadná lakťová opierka s držiakom na nápoje
Automatické zamykanie dverí pri rozjazde

Balíček záruk Subaru:

Voliteľné:

Záruka na 3 roky alebo 100 000 km

Metalický lak

12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie
3-ročná záruka proti korózii povrchu
3-ročná záruka Subaru na zabezpečenie mobility

Možnosť predĺženej 5-ročnej záruky v sume 650 €.
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490 €

