ŽITE
SEBAVEDOME .
ŽITE TER A Z .
Hovorí sa, že život je zbierka momentov.
Preto vám model Outback bude robiť
spoločnosť v každom okamihu vášho
života a postará sa o to, aby ste si každý
jeden deň vychutnali naplno. Pustite
sa do nových dobrodružstiev a naplňte
svoje cestovateľské túžby. Elegantne
štýlový model Outback je stelesnením
schopnosti vydať sa kamkoľvek a tiež
dokonalej všestrannosti a bezpečnosti,
na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť.
To všetko vám pomôže dostať sa do
cieľa v maximálnom pohodlí.

02

03

V ÝNIMOČNÁ ODOLNOS Ť.
KULTIVOVANÁ ELEGANCIA .
Dômyselný a kultivovaný dizajn modelu Outback stelesňuje
jeho ideálne vyladené jazdné vlastnosti a komfort, pričom
jeho robustný a odolný vzhľad dáva jasne najavo, že sa
dostane všade, kam len budete chcieť. Výsledkom je
jedinečná dôvera v to, že zvládnete všetky vrtochy počasia,
stavy vozoviek a dostanete sa do cieľa bezpečne a štýlovo
bez ohľadu na to, čo vás na vašej ceste čaká.

04
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Kombinácie sedadiel
a batožinového priestoru
Viac priestoru k dispozícii znamená viac možností pre
život. Batožinový priestor sa zväčšil tak, že teraz ponúka
miesto na štyri 80-litrové kufre a podlaha s rovnejším
profilom zaručuje ešte väčšiu kapacitu. Aj konfiguráciu
sedadiel môžete okamžite zmeniť – vďaka sedadlám
deleným v pomere 60/40 – čo vám umožní prevážať dlhé
predmety a rôzny počet pasažierov podľa potreby.

FLE XIBILNÉ RIE ŠENIA
Keď že nároky života sa neustále menia, je dobré vedieť, že Outback je na tieto
zmeny dokonale pripravený. Stlačením tlačidla vám elektricky ovládané zadné
dvere*1 ponúknu okamžitý prístup k batožinovému priestoru, vďaka čomu môžete
rýchlo naložiť batožinu a vyraziť na cestu.

1

2

3

4

1. Spínač elektricky ovládaných dverí
batožinového priestoru pod palubnou doskou*1

2. Spínač elektricky ovládaných dverí
batožinového priestoru*1

3. Strešné lišty* 2

4. Praktický bočný prah

*1 V závislosti od výbavy *2 Je potrebné zakúpiť si doplnok na naloženie batožiny na strešné lišty.
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V Ý Z VA JE TO PR AVÉ DOBRODRUŽS T VO
Vášmu modelu Outback sa do cesty postaví len máločo. Symetrický pohon
4x4 zabezpečí vynikajúcu priľnavosť na snehu, v daždi alebo na nespevnených
povrchoch a režim X-MODE s funkciou riadenia zjazdu z kopca vám pomôže
prekonať náročnejšie situácie s absolútnou dôverou.

Režim X-MODE v akcii
Režim X-MODE vám umožní jediným
stlačením tlačidla získať spoľahlivú
kontrolu nad vozidlom. Technológia
režimu X-MODE prevezme riadenie
nad motorom, prevodovkou, systémom
symetrického pohonu 4x4, brzdami a ďalšími
komponentmi a bezpečne vás prevedie
náročnými podmienkami a rôznymi terénmi.
Keď sa aktivuje režim X-MODE, funkcia
riadenia zjazdu z kopca pomôže automaticky
zachovať konštantnú rýchlosť modelu
Outback pri ceste dolu kopcom.

SI-DRIVE
Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) vám
umožní zvoliť rôzne typy režimov pre jazdu
v ľubovoľnom prostredí. Zvoľte Inteligentný
režim pre vyvážený, hladký a ekologický
výkon alebo športový režim pre okamžitú
a lineárnu odpoveď škrtiacej klapky
s vysokým krútiacim momentom pre športovú
a plynulú jazdu pri akejkoľvek rýchlosti.
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INTERIÉR, K TORÝ SPRÍJEMŇUJE CE S TOVANIE
Uvoľnite sa a vychutnajte si jazdu. Kvalitné materiály a praktické technológie prinášajú veľa zábavy počas
cesty vo vašom Outbacku.

1

2

3

4

1. Veľké strešné okno*1

2. Pohodlné zadné sedadlá

Vychutnajte si atmosféru väčšej priestrannosti vďaka veľkému
panoramatickému strešnému oknu. Vnútorné posuvné strešné
okno je vybavené funkciou vyklopenia a posuvu, vďaka čomu
budete mať v interiéri dostatok svetla.

Kabína modelu Outback bola navrhnutá tak, aby poskytla
dostatok priestoru pre pasažierov na zadných sedadlách.
Možnosť naklonenia sedadiel im zasa prinesie viac komfortu na
dlhých cestách.

3. Stredová konzola s odkladacím priestorom

4. Osvetlenie

Veľký odkladací priestor v stredovej konzole poskytuje miesto
na viac diskov CD a disponuje špeciálne navrhnutými držiakmi
na perá, vizitky a mince.

Modré podsvietenie interiérového svetla* 2 vytvára príjemnú
atmosféru a prináša pocit pohody v Outbacku. Držiak pohára
a konzola sú taktiež vybavené modrým podsvietením.* 2

*1 V závislosti od výbavy
*2 Osvetlenie interiéru je biele v modeli 2.5i-X EyeSight.
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TECHNOLÓGIE AKO HNACÍ
MOTOR DOBRODRUŽS T VA
Nech každý deň stojí za to. Dômyselný dizajn a technológie modelu Outback navzájom
veľmi dobre spolupracujú a sú nesmierne užitočné. Dotykový displej na stredovej konzole
a LCD displej zaručujú prístup ku všetkým informáciám. O zábavu sa vám postará prémiový
audiosystém Harman/Kardon s 12 reproduktormi alebo štandardný audiosystém so šiestimi
reproduktormi. Celý informačno-zábavný systém je navyše kompatibilný so smartfónmi, vďaka
čomu ostanete stále v spojení s okolitým svetom.*1

1

1. Monitorovanie priestoru pred vozidlom
a po stranách
Kamera v prednej mriežke chladiča dokáže premietať
pohľad pred vozidlo na displeji prístrojovej dosky. Zvyšuje
sa tým viditeľnosť smerom dopredu na križovatkách a pri
parkovaní oproti stene. Systém monitorovania priestoru
vedľa vozidla zobrazuje mŕtve uhly uhlopriečne pred
vozidlom na strane spolujazdca, vďaka čomu uľahčuje
manévrovanie na úzkych cestách a parkovanie.

2. Navigácia s detailnými pokynmi*2
Detailné inštrukcie navigačného systému sa zobrazujú na
LCD displeji. Pokyny o smere jazdy tak máte k dispozícii
bez toho, aby ste sa museli pozerať vedľa na obrazovku
navigačného systému.

2

3. Harman/Kardon Audio System*2

Systémy Apple CarPlay*3 a Android Auto*4

S najmodernejšou technológiou Harman / Kardon,
GreenEdge, prémiový audio systém v Outbacku zahŕňa
12 reproduktorov Harman / Kardon s vylepšenou
akustikou pre bohatší audio zážitok.

Využívajte najobľúbenejšie aplikácie dnešných dní vďaka systémom
Apple CarPlay*3 a Android Auto*4. Schopnosť rozpoznávania hlasu
umožňuje bezdotykové ovládanie telefónu a multimediálneho systému,
čo obmedzuje odvádzanie pozornosti vodiča počas jazdy a zachováva
bezpečnosť všetkých pasažierov.

3
*1 Za bezpečnú a pozornú jazdu je vždy zodpovedný vodič. Neobsluhujte dotykovú obrazovku počas jazdy.
V závislosti od oblasti, kde sa nachádzate, môžu byť účtované poplatky za prenos dát.
*2 V závislosti od výbavy
*3 Android a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
*4 V závislosti od výbavy
Apple CarPlay a / alebo Android Auto nemusia byť dostupné pre všetky modely a regióny.
Podrobnejšie informácie získate od miestneho autorizovaného predajcu Subaru.
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MOTOR SUBARU BOXER
Len málo vozidiel jazdí s takou sebavedomou istotou ako model
Outback – asi vás preto neprekvapí, aká jedinečná koncepcia stojí
za týmito výnimočnými vlastnosťami. V motore SUBARU BOXER
s horizontálne protibežnými piestami sa piesty pohybujú oproti
sebe v uhle 180 stupňov, vďaka čomu má motor nižší a plochejší
profil než iné typy motorov. Preto má motor, a tým aj celé vozidlo,
nižšie položené ťažisko a rovnomernejšie rozloženú hmotnosť.
Navyše sa protibežné pohyby piestov navzájom negujú, čím
pomáhajú prirodzene znižovať vibrácie.

Dlhá životnosť

Zvýšená stabilita

Plochý dizajn motora je prirodzene stabilný
a poskytuje samočinné vyvažovanie, vďaka čomu
zaručuje odolnosť a spoľahlivý výkon a generuje
menej vibrácií než vidlicový alebo radový
4-valcový motor v rovnakej triede.

Blok motora má plochejší profil a v rámci podvozka
je položený nižšie, vďaka čomu je celé vozidlo
lepšie vyvážené a pri bočných náklonoch má lepšiu
stabilitu ako iné konštrukcie.

S YME TRICK Ý POHON 4X4
Pocit istoty, výnimočná stabilita a dravá dynamika sú zárukou skutočného potešenia z jazdy s modelom
Outback. Vozidlá Subaru sú obdarené inšpirujúcou sebaistotou, za čo vďačia mimoriadne stabilnej
konštrukcii symetrického pohonu 4x4 a unikátne vyváženému motoru SUBARU BOXER. Tento systém
neustále dodáva výkon na všetky štyri kolesá, čím zvyšuje mieru kontroly na všetkých typoch ciest
a v náročných podmienkach. Vyznačuje sa vynikajúcim rozdelením brzdnej sily na nápravách a precíznym
riadením, za čo vďačí pozdĺžnemu uloženiu hlavných komponentov a nízko položenému ťažisku, ktoré
zabezpečuje aktívnu a citlivú jazdu. Unikátne výhody symetrického pohonu 4x4 prinášajú výnimočné jazdné
vlastnosti a ponúkajú možnosť ľahšie sa vyhnúť nebezpečenstvu.

LINE AR TRONIC
Úsporná prevodovka Lineartronic s kontinuálne variabilným prevodom využíva možnosti vášho motora
SUBARU BOXER a symetrického pohonu 4x4 na maximum a udržuje motor v ideálnom výkonovom rozsahu,
vďaka čomu Outback spotrebuje menej paliva. Ovládacie prvky radenia v spojení s motorom 2,5-litra
prispievajú k tomu, aby bola jazda vždy ľahká, plynulá a vyznačovala sa rýchlymi reakciami. Ovládacie prvky
radenia disponujú krokovým variabilným ovládaním, ktoré sleduje zmeny rýchlosti vozidla a otáčok motora
a umožní vodičovi vnímať bod zmeny prevodového pomeru pri zrýchľovaní. Výsledkom je ideálna spolupráca
medzi vozidlom a jeho vodičom.
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AKTÍVNA
BEZPEČNOSŤ

01

05

06

08
5-Star Euro NCAP Rating
Model Outback získal
v najnovších
bezpečnostných testoch
organizácie Euro NCAP
najvyššie možné hodnotenie
5 hviezdičiek za bezpečnosť.
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02

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.

03

PASÍVNA
BEZPEČNOSŤ

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

10

Automatické státie vozidla
Keď je vozidlo úplne zastavené, funkcia automatického státia vozidla
udržuje vozidlo na svojom mieste aj po uvoľnení brzdového pedála,
čím znižuje únavu vodiča v mestskej premávke.

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

04

Systém riadenia dynamiky vozidla +
Aktívne smerovanie krútiaceho momentu

Upravili sme rám karosérie tak, aby sme zlepšili výhľad z vozidla
a zmenšili oblasť slepého uhla. Taktiež sme použili predné
štvrtinové okná a vonkajšie spätné zrkadlá sme umiestnili na dvere,
čím sa zmenšila oblasť slepého uhla vpredu a zlepšil výhľad
z vozidla smerom dopredu.

Každé vozidlo Subaru prekračuje bežné hranice, čo sa týka vašej
bezpečnosti. Pre prípad čelného nárazu sú motor SUBARU BOXER
a prevodovka vášho modelu Outback navrhnuté tak, aby sa v
záujme vašej ochrany predišlo ich preniknutiu do kabíny.

Prstencov ý v ýstužný rám
Prstencový výstužný rám zosilňuje kabínu pre pasažierov od strechy
cez dvere a stĺpiky až po podlahu. Táto konštrukcia zabezpečuje
rozptýlenie energie nárazu v prípade zrážky a odvádza ju od
cestujúcich. Prispieva k spevneniu a odľahčeniu karosérie a výrazne
zvyšuje mieru ochrany pasažierov.

Predné bezpečnostné pásy s predpínačmi
a obmedzovačmi záťaže
Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy sú vybavené
predpínačmi na pevné udržanie pasažierov v sedadle a obmedzovačmi
záťaže, ktoré znižujú hodnoty tlaku v oblasti hrudníka.

02

Systém riadenia dynamiky vozidla prispôsobuje rozloženie
krútiaceho momentu AWD, výkonu motora a bŕzd na každom
kolese. S aktívnym smerovaním krútiaceho momentu sú
použité brzdy a menší krútiaci moment na vnútorné kolesá
a vyšší krútiaci moment na vonkajšie kolesá s cieľom precízneho
riadenia a ostrejšej odozvy v zákrutách.

Zv ýšená viditeľnosť

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Bez aktívneho smerovania
krútiaceho momentu

Asistent diaľ kov ých svetiel (HBA)* 1
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Airbagy doplnkového zadržiavacieho systému (SRS)* 2
Predné airbagy SRS* 2, predné bočné airbagy SRS* 2, hlavové
airbagy SRS* 2 a kolenný airbag SRS* sú štandardnou výbavou
modelu Outback a v prípade dopravnej nehody poskytujú všetkým
pasažierom vysokú úroveň ochrany.

Opierky hlav y na predných sedadlách
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.

09

08
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*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 SRS: Supplemental Restraint System (doplnkový zadržiavací systém). Účinný pri použití
v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.

17

01. 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 systém 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 až do úplného zastavenia. Táto veľmi užitočná funkcia
zvyšuje komfort vodiča pri dlhých cestách.

01

02

03

04

02. 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 rozbliká príslušnú kontrolku,
aby vám pomohol zachovať si ostražitosť. Uvedený systém sa však aktivuje až pri rýchlostiach vyšších ako približne
60 km/h. 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.

03. 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.

04. Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu
Pri jazde na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách dokáže asistent pre udržanie vozidla
v jazdnom pruhu pomocou stereokamery monitorovať značenie jazdných pruhov a rozpoznať, keď vozidlo začne
vybočovať zo svojho jazdného pruhu. Pri rýchlostiach približne nad 60 km/h pomáha vodičovi ovládať volant tak,
aby vozidlo nevybočilo z jazdného pruhu, a tým zvyšuje bezpečnosť jazdy.

05

05. Protikolízny brzdový systém*2
Sníma hroziacu kolíziu s vozidlom alebo inou prekážkou vpredu. Protikolízny brzdový systém môže vodiča upozorniť
akusticky a upozornením na palubnej doske. Ak vodič stále nevykonáva únikové opatrenia, aby sa zabránilo zrážke,
systém môže automaticky použiť brzdy na zníženie akéhokoľvek nárazu alebo, ak je to možné, zabrániť zrážke.
Ak vodič urobí vyhýbací manéver, aby zabránil zrážke, aktivuje sa funkcia protikolízneho brzdenia. Navyše, protikolízna
asistencia riadenia pomáha vodičovi pri ostrom vyhýbacom manévri vyhnúť sa hroziacemu čelnému nárazu.

06. Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

ŠPIČKOVÉ A SIS TENČNÉ TECHNOLÓGIE PRE VODIČ A OD SPOLOČNOS TI SUBARU
V spoločnosti Subaru veríme v KOMPLEXNÚ BEZPEČNOSŤ a jej dôležitou časťou je protikolízna
bezpečnosť, ktorá sa snaží o to, aby sa žiadna nehoda nikdy nestala. Preto sme v spoločnosti
Subaru vytvorili špičkový podporný systém EyeSight*1, ktorý slúži vodičovi na ceste ako druhý
pár očí. Systém EyeSight využíva dve stereoskopické kamery na snímanie trojrozmerného
farebného obrazu s vysokým rozlíšením, ktoré sa blíži vnímaniu ľudského oka. Využitím obrazu

z oboch kamier dokáže systém presne určiť tvar, rýchlosť a vzdialenosť objektu, pričom dokáže
zaznamenávať nielen vozidlá, ale aj motocykle, bicykle a chodcov.* 2 Pri zistení potenciálneho
nebezpečenstva upozorní vodiča a v prípade potreby aj aktivuje brzdy, aby sa predišlo nehode.
Vďaka zvýšenej úrovni bezpečnosti znižuje systém EyeSight záťaž na vodiča a zároveň zvyšuje
váš pocit bezpečia v modeli Outback.

06

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred vozidlom a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu
dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky spustí sériu krátkych zvukových signálov, rozbliká príslušnú
kontrolku a zníži výkon motora, aby vám pomohol zabrániť čelnému nárazu.

*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 optimálne 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.

Len na ilustračné účely.
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PR E V ED EN I A - PA R A M E T R E
OUTBACK 2.5i-S EyeSight

OUTBACK 2.5i EyeSight

Rozmery: D x Š x V: 4 820 x 1 840 x 1 605 mm
Motor: 4-valcový 16-ventilový motor s horizontálnymi protibežnými
piestami a rozvodom DOHC
Objem: 2 498 cm3
Max. Výkon: 129 kW (175 koní) /5 800 ot./min
Max. Krútiaci moment: 235 Nm (24,0 kgfm) /4 000 ot./min
Prevodovka: Lineartronic, pohon všetkých 4 kolies

Rozmery: D x Š x V: 4 820 x 1 840 x 1 605 mm
Motor: 4-valcový 16-ventilový motor s horizontálnymi protibežnými piestami a rozvodom DOHC
Objem: 2 498 cm3
Max. Výkon: 129 kW (175 koní) /5 800 ot./min
Max. Krútiaci moment: 235 Nm (24,0 kgfm) /4 000 ot./min
Prevodovka: Lineartronic, pohon všetkých 4 kolies

Tu n g s t e n M e t a l l i c

C r i m s o n Re d Pe a r l

OUTBACK 2.5i-X EyeSight
Rozmery: D x Š x V: 4 820 x 1 840 x 1 605 mm
Motor: 4-valcový 16-ventilový motor s horizontálnymi protibežnými piestami a rozvodom DOHC
Objem: 2 498 cm3
Max. Výkon: 129 kW (175 koní) /5 800 ot./min
Max. Krútiaci moment: 235 Nm (24,0 kgfm) /4 000 ot./min
Prevodovka: Lineartronic, pohon všetkých 4 kolies

D a r k B l u e Pe a r l
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V Ý B AVA

FA R BY E X T ER IÉR U

1

2

5

6

3

7

D O PL N K Y
Upravte si svoj Outback presne podľa seba

4

8

Crystal White Pearl*1

Ice Silver Metallic

Magnetite Grey Metallic*1

Crystal Black Silica*1

Dark Blue Pearl*1

Storm Grey Metallic

Wilderness Green Metallic*1

Tungsten Metallic

Oak Brown Pearl

Crimson Red Pearl

M AT ER I Á L SEDA D IEL
Čierna koža*

1

Natáčacie svetlomety (SRH)

2

Keď v noci vchádzate do zákruty, lúče
predných svetlometov sa v záujme lepšej
viditeľnosti natáčajú doľava alebo doprava.

5

Bezkľúčový vstup a štartovanie tlačidlom*
Elektronický kľúč vám umožňuje úplný prístup
do vozidla bez použitia tradičného kľúča.
Keď chcete zamknúť alebo odomknúť predné
dvere alebo dvere batožinového priestoru,
stačí uchopiť kľučku na dverách. Motor
naštartujete stlačením tlačidla. Pomocou
5-miestneho PIN kódu sa do svojho vozidla
Subaru dostanete aj bez elektronického kľúča.

* V závisloti od výbavy
22

Predné hmlové svetlá

3

Tieto účinné svetlá odrážajú menej svetla
v hmle a zvyšujú tak bezpečnosť jazdy.

6

Nabíjací USB konektor (vpredu aj vzadu)
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.

18-palcové disky kolies z hliníkovej zliatiny

4

Viaclúčové 18-palcové disky kolies
z hliníkovej zliatiny sa vyznačujú robustným
vzhľadom, vytvoreným špeciálne pre model
Outback, a aerodynamickou konštrukciou,
ktorá pomáha znížiť spotrebu paliva. Spolu
s vysokovýkonnými pneumatikami 225/60 R18
sú atraktívnym doplnkom modelu Outback.

7

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
v 8 smeroch (s bedrovou opierkou)
Nájdite si svoju ideálnu polohu za volantom
v tomto elektricky ovládanom sedadle,
ktoré vám ponúka možnosť nastavenia až
v 8 smeroch.

Strešný spojler
Dômyselný a aerodynamicky tvarovaný
strešný spojler modelu Outback je hladko
zakomponovaný do dverí batožinového
priestoru. Zadná strana je vyhotovená
z praktických dôvodov v čiernej farbe bez
ďalšej povrchovej vrstvy, čo pomáha skryť
akékoľvek škrabance, ku ktorým môže dôjsť
pri nakladaní batožiny na strešný nosič.

8

Cúvacia kamera
Ak vodič zaradí spiatočku, kamera mu
na displeji prístrojovej dosky zobrazí
živý farebný obraz a zároveň poskytuje
usmernenia pri parkovacích manévroch.

Ozdobný panel

Čalúnenie sedadla /
Zadná časť sedadla

Ozdobný panel

Rozmer y sú uvedené v súlade so
štandardným postupom merania
spoločnosti SUBARU CORPOR ATION.

Zadný živicový chránič

Chránič blatníka

Lapač nečistôt

Chránič nakladacej hrany (živicový)

Chránič motora (hliníkový)

Automatické sklopné zrkadlo

Čierna textília

Ozdobný panel

Čalúnenie sedadla /
Zadná časť sedadla

Ozdobný panel

*1 2.5i-X EyeSight modely sú k dispozícii iba s piatimi exteriérovými farbami.
*2 Voliteľné.
*3 2.5i-S EyeSight modely s bielou kožou Ivory sú dostopné iba pri týchto 6-tich farbách exteriéru: Crystal Black Silica, Tungsten Metallic, Dark Blue Pearl and Oak Brown Pearl.
V závislosti od miesta tlače sa farby môžu líšiť od farieb uvedených v tejto tabuľ ke. Okrem toho sa farby a varianty sedadiel môžu líšiť podľa jednotlivých trhov

R OZM E R Y

Bočný živicový chránič

Biela koža Ivory* *

Vodeodolná čierna textília

Čalúnenie sedadla /
Zadná časť sedadla

Predný živicový chránič
2 3

2

Čalúnenie sedadla /
Zadná časť sedadla

Prispôsobte si svoj Outback podľa seba a svojho životného štýlu
pomocou príslušenstva SUBARU. Zvýšte si pohodlie, rozšírte
funkčnosť alebo si na základe svojich preferencií prispôsobte vzhľad
svojho modelu Outback s príslušenstvom SUBARU, ktoré je navrhnuté
a vyrobené v rovnakej kvalite ako vaše vozidlo. Ak máte záujem
o podrobnejšie informácie, požiadajte o katalóg príslušenstva alebo
navštívte najbližšieho predajcu vozidiel SUBARU.

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.
SUBARU CORPOR ATION si v yhradzuje právo zmeniť špecifi kácie a v ýbavu bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnosti špecifi kácií, v ýbava, dostupnosť farieb
a ponuka príslušenst va podliehajú prispôsobeniam podľa miestnych podmienok
a požiadaviek. Informujte sa u miestneho predajcu o všetkých detailoch a všetkých
zmenách, k toré v yplý vajú z požiadaviek vašej oblasti.
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subaru-global.com

Interaktívny zážitok SUBARU

YouTube

Aby ste mohli zistiť všetko o značke Subaru,
ponúkame vám rôzne digitálne materiály s množstvom
zaujímavého, interaktívneho obsahu, ako napríklad
360-stupňové zobrazenie a rôzne videá.

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

Webstránka

Faceboook

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

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

www.subaruslovakia.sk

facebook.com/SubaruSlovakia

Printed in Belgium (19BGSLOV- 01)

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

