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02

P2: Predná maska, lapače nečistôt, bočný živicový kryt, bočná ochranná lišta (model Adventure)

Robustný vzhľad. Výnimočná odolnosť.
A váš vlastný štýl.

1

1

2

Predná maska

2

Bočná ochranná lišta

J1010AN100

J101ESJ100

Dizajn mriežkovanej sieťoviny zo živice dodáva prednej časti úplne nový vzhľad.
*Ak vozidlo nie je vybavené prednou kamerou, je potrebný kryt kamery.

Zvýrazňuje dizajnové prvky a chráni bok karosérie.

3

4

Predný

3

Ochranná lišta prahov (živicová)

4

Zadný

Súprava lapačov nečistôt

E261EAN000

J1010AN200

Zvýrazňuje dizajn bokov vozidla a podčiarkuje jeho terénny vzhľad.

Zabraňuje znečisteniu karosérie od blata, snehu, asfaltu, kamienkov a podobne.
*Čierna farba.
03
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5

5

6

Ochranná fólia na kapotu

Ochranná fólia na kľučky dverí

7

Bočná dekoračná fólia

SEZNAN2100

SEZNF22001

SEZNAN3000

Priehľadná fólia, ktorá chráni vrchnú časť kapoty pred
poškriabaním a drobnými kamienkami.

Priehľadná fólia, ktorá chráni kľučky dverí pred poškriabaním.
*Súprava 2 kusov.

Dizajn umocňuje robustný charakter spodnej časti vozidla.

8

8

04

6

7

9

Čierna fólia na vonkajšie spätné zrkadlá

9

Fólia na ochranu strechy

10

11

10 Sada deflektorov okien

11 Súprava predných stieračov

SEZNAN3100

SEZNAN2200

F0010AN000

SETRAN8000 /SETRYA8020

Dodáva vonkajším spätným zrkadlám celkom nový vzhľad.

Priehľadná fólia, ktorá chráni strechu pred poškriabaním.

Zabraňuje prenikaniu dažďa/snehu, keď je okno v zlom počasí
mierne otvorené.

Vylepšený výkon aj v nepriaznivých podmienkach a pri vysokej
rýchlosti.
*SETRAN8000: Ploché predné stierače – súprava 2 ks

12

12 Ochrana zadného diferenciálu

13

13 Spodný kryt motora (oceľový)

14

14 Súprava bezpečnostných matíc

15

15

Čierna súprava bezpečnostných matíc

E515EFL201

E515EAN000

B327EYA000

SEMGYA4000

Chráni zadný diferenciál pred vyčnievajúcimi kameňmi a skalami.

Chráni spodnú časť priestoru motora pred vyčnievajúcimi
kameňmi a skalami.

Špeciálne navrhnutá na ochranu proti krádeži. Potrebný je
špeciálny kľúč na matice.

Špeciálne navrhnutá na ochranu proti krádeži. Súpravu tvorí 16
matíc s logom Subaru, 4 poistné matice a jeden špeciálny kľúč
na matice.

16

17

18

16 Súprava na opravu defektu pneumatiky

17 Tekutý stierač

18 Keramická ochrana zliatinových diskov

SETSYA4001

SETBYA9400

SETBYA9300

Ľahko použiteľná kompaktná súprava s tesniacim tmelom na
defekt a minikompresorom.

Technologicky vyspelý keramický povlak z tvrdeného skla, ktorý
úplne utesní a chráni lak karosérie, sklo a disky kolies z ľahkých
zliatin, aby si zachovali lesk novoty.

Technologicky vyspelý keramický povlak z tvrdeného skla, ktorý
úplne utesní a chráni lak karosérie, sklo a disky kolies z ľahkých
zliatin, aby si zachovali lesk novoty.

05
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06

P6: Strešný box, deflektory okien, ochranná lišta prahov (živicová)

Plný potenciálu.
Vybavený na akékoľvek dobrodružstvo.

19

20

19 Športový strešný box (čierny)

20 Športový strešný box (strieborný)

SEAFVA8002

SEAFVA8201

430 l, 2 250 x 810 x 350 mm

430 l, 2 250 x 810 x 350 mm

Všetky boxy majú vnútorné svetlo LED, systém Quick Grip na bezpečné a jednoduché
upevnenie nákladu ako aj bezpečnostnú prednú časť, ktorá pri nehode zabraňuje, aby
nezaistený náklad prerazil box.
*V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.

Všetky boxy majú vnútorné svetlo LED, systém Quick Grip na bezpečné a jednoduché
upevnenie nákladu ako aj bezpečnostnú prednú časť, ktorá pri nehode zabraňuje, aby
nezaistený náklad prerazil box.
*V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.
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21

21 Strešný box krátky (čierny)

08

22

22 Strešný box krátky (strieborný)

23

23 Nosič na kajak

24

24 Hliníkový základný nosič

SEAFYA8001

SEAFYA8101

SETHAL7000

SOA567X010

430 l, 2 018 x 905 x 377 mm

430 l, 2 018 x 905 x 377 mm

Všetky boxy majú vnútorné svetlo LED, systém Quick Grip na
bezpečné a jednoduché upevnenie nákladu ako aj bezpečnostnú
prednú časť, ktorá pri nehode zabraňuje, aby nezaistený náklad
prerazil box.
*V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.

Všetky boxy majú vnútorné svetlo LED, systém Quick Grip na
bezpečné a jednoduché upevnenie nákladu ako aj bezpečnostnú
prednú časť, ktorá pri nehode zabraňuje, aby nezaistený náklad
prerazil box.
*V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.

Pre jeden kajak.
*Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure.

Štýlový základný nosič, ktorý sa dokonale hodí na montáž
špeciálnych nosičov.
*Iba pre model Adventure.

25

26

27

25 Nosič na lyže (max. 2 páry)

26 Nosič na lyže (max. 4 páry)

27 Rozšírený nosič na lyže (max. 5 párov)

SETHYA7320

SETHYA7340

SETHYA7350

Vylepšená ergonómia a upínanie. Pre 2 páry lyží alebo
1 snowboard.
*Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure.

Vylepšená ergonómia a upínanie. Pre max. 4 páry lyží alebo
2 snowboardy.
*Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure.

Vylepšená ergonómia a upínanie. Pre max. 5 párov lyží alebo
2 snowboardy.
Má posuvný mechanizmus na jednoduché nakladanie/vykladanie
nákladu, aby ste sa nemusli načahovať cez strechu vozidla.
*Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure.

28

28 Držiak na bicykle (základný)

29

29 Držiak na bicykle (Premium)

30

30 Ťažné zariadenie (odnímateľné / pevné)

E365ESG100

SETHYA7100

L101EAN100 / L101EAN000

Pre 1 bicykel.
* V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.
Max. hmotnosť: 17 kg

Aerodynamický držiak bicyklov s jednoduchou inštaláciou bicykla. Pre 1 bicykel.
* V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.
Max. hmotnosť: 20 kg

*Maximálna ťažná kapacita sa môže líšiť podľa špecifikácie vozidla.
Podrobnosti získate u svojho predajcu.

31

32

33

31 Zadný držiak na bicykle, 2 bicykle, 13-pinový

32 Zadný držiak na bicykle, 3 bicykle, 13-pinový

33 Zadný držiak na bicykle (pre e-bicykle)

E365EFJ200

E365EFJ400

SETHYA7000

Prepraví 2 bicykle na guli ťažného zariadenia.
*Je potrebné ťažné zariadenie.
Max. hmotnosť: 1 bicykel – 20 kg, 2 bicykle – 36 kg.

Prepraví 3 bicykle na guli ťažného zariadenia.
*Je potrebné ťažné zariadenie.
Max. hmotnosť: 1 bicykel – 20 kg, 3 bicykle – 45 kg.

Prepraví 2 bicykle na guli ťažného zariadenia.
*Je potrebné ťažné zariadenie.
Max. hmotnosť: 1 bicykel – 20 kg, 2 bicykle – 60 kg.
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P10: Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru (model Adventure)

Chráňte si svoj štýl.
Užite si každé dobrodružstvo
s pocitom istoty.

34

34

Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru
(vzhľad brúseného hliníka)

E771EAN010
Odolný plastový živicový kryt v úprave brúseného hliníka pomáha chrániť vrchnú hranu
nárazníka.

11
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35

35

12

36

Ochranna nakladacej hrany batožinového priestoru
(čierna)

36

37

Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru
(nehrdzavejúca oceľ)

37

Ochranná fólia nakladacej hrany batožinového priestoru
(priehľadná)

E771EAN000

E7710AN000

SEZNAN2000

Odolný plastový živicový kryt pomáha chrániť hornú hranu nárazníka.

Kryt z nehrdzavejúcej ocele chráni zadný nárazník pred poškriabaním.

Priehľadná fólia, ktorá chráni vrchnú hranu nárazníka pred poškriabaním.

38

39

40

38 Hlboká vaňa do batožinového priestoru

39 Plytká vaňa do batožinového priestoru

40 Zvýšená ochrana zadných sedadiel

J501EAN210

J501EAN200

J501EAN220

Poskytuje zvýšenú ochranu podlahy a stien nákladného priestoru pred prachom,
nečistotami a tekutinami.

Chráni podlahu nákladného priestoru pred prachom a nečistotami.

Poskytuje zvýšenú ochranu operadiel zadných sedadiel, keď sú sklopené.

41

41 Skladací koberček na hranu batožinového priestoru

42

42 Deliaca mriežka batožinového priestoru

43

43 Box na usporiadanie nákladu

E101EAJ501

F551EAN000

SECMYA1000

Chráni pred poškriabaním interiéru alebo laku pri nakladaní a vykladaní.

Pri preprave psov alebo ťažkého nákladu oddeľuje sedadlá cestujúcich od nákladného
priestoru.
*Kompatibilná s roletkou batožinového priestoru.

Sklápací box je ideálny na uloženie drobných potravín alebo na usporiadanie predmetov
v kufri.

44

45

44 Sieť do zadnej časti batožinového priestoru

45 Protišmyková podložka

F551SAN000

SENLYA1000

Úhľadne zaistí náklad a zabráni jeho vypadnutiu, keď sú otvorené zadné dvere.

Podložka vyrobená z protišmykového materiálu, ktorá zabraňuje pohybu batožiny
v nákladnom priestore.
*Produkt je zobrazený v inom modeli vozidla.

13
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14

P14: Interiérové prahové lišty (nehrdzavejúca oceľ), sada velúrových kobercov Premium

Dotyk štýlu. Veľa pohodlia.
Vytvorený na ochranu všetkého, čo je vo vnútri.

46

47

46 Interiérové prahové lišty (nehrdzavejúca oceľ)

47 Sada velúrových kobercov Premium

SERIAN3500

J501EAN020

Elegantné bočné prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele s laserom gravírovaným logom
Subaru Outback.
*Súprava 4 kusov.

Vysokokvalitná kobercová rohož s logom, ktorá vytvára pocit luxusného interiéru.
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48

48 Sada velúrových kobercov Standard

16

49

49 Sada gumených rohoží

50

54

50 Interiérové osvetlenie priestoru pre nohy

J501EAN000

J501EAN100

H461SAN003

Kobercová rohož na mieru s logom.

Odolná gumená rohož, ktorá chráni podlahu vozidla pred blatom
a snehom.

Osvetlí podlahový priestor vášho Outbacku.

51

52

53

51 Ochranná fólia pre zadný vstup

52 Vešiak na oblečenie

53 Popolník

54

LED osvetlenie dverí batožinového
priestoru

SEZNAN3200

SERAYA1000

F6010AG000

H461EAN100

Fólia, ktorá chráni zadný vstupný otvor pred poškriabaním.

Zachovajte si mobilitu vďaka tomuto šikovnému odnímateľnému
vešiaku na oblečenie, ktorý je ideálny do auta, domu i hotela!
Vhodný na tašku, sako, nohavice i sukňu.

Vymeniteľný popolník sa vojde do držiaka nápojov v stredovej
konzole.

Dve dodatočné svetlá LED, ktoré osvetľujú exteriér, kým sú
zadné dvere otvorené.

B E ZPEČ N O S Ť

55

56

55 Detská sedačka SUBARU Babysafe i-Size

56

F410EYA300
hmotnosť

57

Základňa Flex pre detskú sedačku SUBARU
Babysafe i-Size

0-13kg

vek

0-15M

hmotnosť

57 Detská sedačka Subaru Trifix 2 XP

58 Detská sedačka Subaru Kidfix 2 R

F410EYA250

F410EYA310

Vylepšená ergonómia a bočné nárazové skúšky EURO NCAP.
V záujme optimálneho použitia skombinujte s F410EYA310.

58

0-13kg

vek

0-15M

Bezpečná a rýchla inštalácia pomocou systému ISOFIX a
bezpečná opora vašej detskej sedačky. Umožňuje dieťaťu ležať
alebo sedieť vzpriamenejšie.

hmotnosť

F410EYA260
9-18kg

vek

8M-4Y

Vylepšená ergonómia a bočné nárazové skúšky EURO NCAP.

hmotnosť

15-36kg

vek

3Y-12Y

Vylepšená ergonómia, ľahko nastaviteľná pre batoľatá, až kým
nie sú dostatočne veľké na to, aby mohli sedieť samostatne.

59

60

61

62

59 Antibakteriálny peľový filter

60 Dobíjacia baterka LED

61 Ultrazvukový systém proti kunám

62

Súprava na kompletnú starostlivosť
o vozidlo

SEDNAN9000

SESGFL1000

SEGOYA9000

SEBAYA9000

Kvalitný vymeniteľný filter s funkciou odstraňovania peľu a
prachu z ovzdušia, ako aj s funkciami dezodorácie a antivírusovej,
antibakteriálnej, antialergénnej a protiplesňovej ochrany, ktorý
zabezpečuje čistý vzduch v priestore pre cestujúcich.

Dobíjacia baterka vreckových rozmerov, ktorá sa pripája priamo
do zásuvky zapaľovača cigariet. Baterka má svetelný tok 130
lúmenov a dosah lúča 100 m, ako aj funkciu zaostrovania.

Súprava obsahuje sprej na odpudenie kún a ultrazvukové
zariadenie, ktoré pomáha predchádzať poškodeniu
v motorovom priestore spôsobenému kunami.

Kompletná súprava starostlivosti o vozidlo obsahuje šampón,
čistič interiéru, čistič kolies, odstraňovač hmyzu a špongiu
– všetko uložené v taške značky Subaru z umelej kože.
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Č. Názov dielu

Číslo dielu

2.5i
PREMIUM

2.5i
Poznámka
ADVENTURE

1

Predná maska

J1010AN100







2

Bočná ochranná lišta

J101ESJ100







3

Ochranná lišta prahov (živicová)

E261EAN000







So schválením KBA/ABE.

4

Súprava lapačov nečistôt

J1010AN200







Čierna farba.

5

Ochranná fólia na kapotu

SEZNAN2100







6

Ochranná fólia na kľučky dverí

SEZNF22001







7

Bočná dekoračná fólia

SEZNAN3000







8

Čierna fólia na vonkajšie spätné zrkadlá

SEZNAN3100







9

Fólia na ochranu strechy

SEZNAN2200







F0010AN000







Bez schválenia ES.

Súprava predných stieračov

SETRAN8000







Súprava 2 ks

Zadný stierač

SETRYA8020







10 Sada deflektorov okien
11

Ak vozidlo nie je vybavené prednou kamerou, je potrebný kryt kamery.

Súprava 2 kusov.

12 Ochrana zadného diferenciálu

E515EFL201







13 Spodný kryt motora (oceľový)

E515EAN000







14 Súprava bezpečnostných matíc

B327EYA000







15 Čierna súprava bezpečnostných matíc

SEMGYA4000







16 Súprava na opravu defektu pneumatiky

SETSYA4001







17 Tekutý stierač

SETBYA9400







18 Keramická ochrana zliatinových diskov

SETBYA9300







19 Športový strešný box (čierny)

SEAFVA8002







V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.

20 Športový strešný box (strieborný)

SEAFVA8201







V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.

21 Strešný box krátky (čierny)

SEAFYA8001







V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.

22 Strešný box krátky (strieborný)

SEAFYA8101







V prípade modelu Adventure je potrebný hliníkový základný nosič.

23 Nosič na kajak

SETHAL7000







Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure.





Iba pre model Adventure.

24 Hliníkový základný nosič

SOA567X010



25 Nosič na lyže (max. 2 páry)

SETHYA7320







Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure.

26 Nosič na lyže (max. 4 páry)

SETHYA7340







Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure.

27 Rozšírený nosič na lyže (max. 5 párov)

SETHYA7350







Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure.

28 Držiak na bicykle (základný)

E365ESG100







Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure. Max. hmotnosť: 17 kg

29 Držiak na bicykle (Premium)

SETHYA7100







Je potrebný hliníkový základný nosič. Iba pre model Adventure. Max. hmotnosť: 20 kg

Ťažné zariadenie (odnímateľné)

L101EAN100







Ťažné zariadenie (pevné)

L101EAN000







Maximálna ťažná kapacita sa môže líšiť podľa špecifikácie vozidla.
Podrobnosti získate u svojho predajcu.

Zväzok káblov ťažného zariadenia, 13-pin LHD/RHD + ext. napájanie

H771EAN000







Adaptér zväzku káblov ťažného zariadenia

L105ESG400







31 Zadný držiak na bicykle, 2 bicykle, 13-pinový

E365EFJ200







32 Zadný držiak na bicykle, 3 bicykle, 13-pinový

E365EFJ400







33 Zadný držiak na bicykle (pre e-bicykle)

SETHYA7000







30
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2.5i
TOURING

Č. Názov dielu
34

Číslo dielu

Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru (vzhľad brúseného
E771EAN010
hliníka)

2.5i
TOURING

2.5i
PREMIUM

2.5i
Poznámka
ADVENTURE







35 Ochranna nakladacej hrany batožinového priestoru (čierna)

E771EAN000







Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru (nehrdzavejúca
36
oceľ)

E7710AN000







37 Ochranná fólia nakladacej hrany batožinového priestoru (priehľadná)

SEZNAN2000







38 Hlboká vaňa do batožinového priestoru

J501EAN210







39 Plytká vaňa do batožinového priestoru

J501EAN200







40 Zvýšená ochrana zadných sedadiel

J501EAN220







41 Skladací koberček na hranu batožinového priestoru

E101EAJ501







42 Deliaca mriežka batožinového priestoru

F551EAN000







43 Box na usporiadanie nákladu

SECMYA1000







44 Sieť do zadnej časti batožinového priestoru

F551SAN000







45 Protišmyková podložka

SENLYA1000







46 Interiérové prahové lišty (nehrdzavejúca oceľ)

SERIAN3500







47 Sada velúrových kobercov Premium

J501EAN020







48 Sada velúrových kobercov Standard

J501EAN000







49 Sada gumených rohoží

J501EAN100







50 Interiérové osvetlenie priestoru pre nohy

H461SAN003







51 Ochranná fólia pre zadný vstup

SEZNAN3200







52 Vešiak na oblečenie

SERAYA1000







53 Popolník

F6010AG000







54 LED osvetlenie dverí batožinového priestoru

H461EAN100







55 Detská sedačka SUBARU Babysafe i-Size

F410EYA300







56 Základňa Flex pre detskú sedačku SUBARU Babysafe i-Size

F410EYA310







57 Detská sedačka Subaru Trifix 2 XP

F410EYA250







58 Detská sedačka Subaru Kidfix 2 R

F410EYA260







59 Antibakteriálny peľový filter

SEDNAN9000







60 Dobíjacia baterka LED

SESGFL1000







61 Ultrazvukový systém proti kunám

SEGOYA9000







62 Súprava na kompletnú starostlivosť o vozidlo

SEBAYA9000







Kompatibilná s roletkou batožinového priestoru.

Súprava 4 kusov.

:Možno objednať :Podľa výbavy vozidla —:Štandardná výbava :Nemožno objednať

POZNÁMKA:
1. Čísla dielov a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2. Vopred si prečítajte miestne požiadavky a predpisy.
3. Možnosť objednania závisí od výbavy vozidla v jednotlivých krajinách. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestni distribútori.
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