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„Všetko, teda aj Subaru, je na webe!“
Na stránke www.subaru.sk nájdete všetko, čo chcete 
vedieť o značke Subaru! Aktuálnu ponuku modelov, 
kontakty na predajcov, novinky, predajné akcie, e-shop, 
bazár ojazdených vozidiel, jednoducho informácie, ktoré 
potrebuje každý fanúšik tejto značky na Slovensku!

www.subaru.sk



Autosalón Ženeva 2006

SUBARU WORLD RALLY TEAM

SUBARU B5 TPH

SUBARU B9 TRIBECA

Od Vianoc ešte veľa času neuplynulo, 
no sezóna MS v rally je v plnom prúde! 
Po troch súťažiach je team Subaru 
štvrtý, na rovnakom mieste je aj majster 
sveta z roku 2003 Petter Solberg, ktorý 
potešil druhým miestom v Mexiku 
a naznačil, že s ním treba rátať. Chris 
Atkinson sa do bodovanej osmičky 
dostal dvakrát a je ôsmy, Stéphane 
Sarrazin otvára druhú desiatku. 
Mimochodom, značka Subaru 
nezmizne ani zo slovenských súťaží!

Kupé mixované s kombi? 
Prečo nie? Štúdia 
s hybridným pohonom, 
kde okrem typického 
prepĺňaného dvojlitrového 
boxera pomáha v nízkych 
otáčkach elektromotor. 
Nízke hodnoty splodín, 
vyšší krútiaci moment 
a nižšia spotreba sú 
zaručené!

Subaru v Ženeve opäť ukázalo, 
že patrí k nekonvenčným 

značkám! Tu sú dva dôkazy.

Niečo pre náročných! Takmer päťmetrový 
elegán s trojlitrovým šesťvalcom typu 
boxer pod prednou kapotou! Veľkorysý 
priestor, originálny vzhľad a príjemný 
interiér – potrebujete niečo viac?
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Showroom

Kde nás nájdete
ŽILINA
AVION, s. r. o.
Košická 4
010 01 Žilina
Tel.: 041/565 31 62

BANSKÁ BYSTRICA
MIKONA, s. r. o.
Zvolenská cesta 6854/51
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/416 23 01
Fax: 048/416 40 28

KOŠICE
STILCAR, s. r. o.
Raketová 1/A
040 12 Košice
Tel.: 055/789 90 77
Fax: 055/789 90 78
Mobil: 0915 429 237

PREŠOV
V.X.P, s. r. o.
Košická 20
080 01 Prešov
Tel.: 051/772 00 71

BRATISLAVA
MIKONA, s. r. o.
Rožňavská 30/A
821 04 Bratislava
Tel.: 02/482 02 233
Fax: 02/482 2 230

Stredisko Mikona na Rožňavskej ulici v Bratislave vzniklo v marci  2002 
a rozvíja svoje aktivity aj smerom k predaju automobilov Subaru. Kolekciu 
ponúkaných modelov nájdete pri vstupe do budovy, počnúc novou dravou 
Imprezou, končiac luxusným Legacy a všestranným Foresterom. V showroome 
nechýba butik so značkovými darčekovými predmetmi Subaru vrátane 
exkluzívnej kolekcie Prodrive.  Mikona plánuje otvoriť ešte pred letnou 
dovolenkovou sezónou špičkový značkový autoservis Subaru, ktorý svojou 
kapacitou bude schopný obsluhovať stovky majiteľov populárnej japonskej 
značky. Centrum je zároveň považované za najväčšie a najmodernejšie 
pneuservisné centrum spoločnosti Mikona. Zákazníci majú na výber 
zo širokej ponuky pneumatík renomovaných svetových výrobcov (Continental, 
Bridgestone, Michelin, Goodyear,...). Samozrejmosťou 
sú autodoplnky ako oleje, disky, akumulátory a pod. 
V pneuservise je sedem servisných boxov, ďalšie na 
geometriu a test tlmičov. Medzi najvyhľadávanejšie 
služby patrí sezónna výmena pneumatík, 
rýchloservisné a čoraz vo väčšej miere vyhľadávané 
autoservisné služby. Zákazníci si môžu skrátiť nie veľmi 
dlhé čakanie na auto viacerými spôsobmi – v pokoji 
vypiť kávu, prečítať motoristické časopisy či dennú tlač.

Subaru v Bratislave
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Prečo ste sa rozhodli pre značku Subaru?
Rozhodol som sa tak preto, lebo už dávnejšie som vedel, že to nie je 
každodenné auto ale zároveň je to auto na každý deň. 

Čo Vás na nej najväčšmi oslovilo?
Je to auto nie až tak veľmi nápadné, svojím spôsobom konzervatív-
ne a veľmi húževnaté. Myslím si, že si ho kupujú znalci, ľudia, ktorí 
dajú prednosť úžitkovým vlastnostiam a bezpečnosti a neupred-
nostňujú len akýsi prvoplánový imidž.

Splnila Vaše očakávania?
Jednoznačne áno. Jediné, čo mi v mojom aute chýba je palubný 
počítač. A keď sa ponáhľam, tak je auto dosť smädné.
 
Koľko modelov ste si vyskúšali?
Vyskúšal som asi všetky modely, ktoré boli na slovenskom trhu 
za posledných desať rokov. Ale ja som mal od roku 1997 Imprezu 
Kombi, potom Imprezu WRX a teraz, keď už som sa vybláznil, tak 
mám Forester s turbom. Je to auto, ktoré zvládne úlohu rodinného 
auta i športovú jazdu. Nemám problém sa s ním dostať kamkoľvek 
a v každom počasí.
 
Ako ste spokojní so servisnými službami? Ako často ich vy-
užívate?
Subaru je auto, ktoré servis veľmi nepotrebuje. V tomto ohľade pre-
dajcov dosť ľutujem. Na servise asi zďaleka nezarobia toľko, ako 
keby predávali napríklad... Však viete.

Vyskúšali ste si Forester aj mimo asfaltových komunikácií?
Vyskúšal. Je to úplne v pohode. Ale najväčšia sranda je sledovať 

ostatných vodičov ako sa v zime trápia s parkovaním a potom s údi-
vom sledujú keď vyštartujem zo záveja.

Pre akých vodičov sú, podľa Vás, určené vozidlá Subaru?
Pre takých, ktorí nechcú patriť do veľkého stáda, ktorí auto potre-
bujú na každý deň a chcú mať len jedno, v ktorom by sa dalo ísť 
do prírody ale aj ráno z Bratislavy do Košíc a večer späť.

Zostanete jej verní aj naďalej?
Ak budem o výbere svojho auta rozhodovať ja, tak áno.

Náš seriál

Za volantom Subaru

Ján FÜLE, riaditeľ firmy 3Media, 
novinár, pedagóg na Katedre 

žurnalistiky FF UK. V minulosti bol aj 
hovorcom prezidenta SR.


