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Nová Impreza
Moderná, bezpečná, pohodlná

V predaji od 1. novembra 2007
u autorizovaných predajcov Subaru

Otestujte nové Subaru Impreza
u najbližšieho predajcu vo vašom regióne

Autosalón

SUBARU vo Frankfurte:
IMPREZA, TRIBECA, JUSTY
a WRC concept
FUJI Heavy Industries Limited, výrobca automobilov značky SUBARU, predstavil na uplynulom
autosalóne vo Fankfurte nad Mohanom novinky pre modelový rok 2008. Hlavnými ťahúnmi pavilónu SUBARU boli nový WRC koncept, faceliftovaná TRIBECA, nová Impreza ako aj nové JUSTY.

FHI predstavilo už tretiu generáciu modelu Impreza, tentokrát Impreza ako šokujúci hatchback. Ponuka motorov bude
spočiatku tvorená dvojicou agregátov o
objeme 1.5 a 2.0 litre, samozrejmý už je
u tejto automobilky pohon všetkých štyroch kolies.
Nová Tribeca má úplne prepracované
čelo. Nové svetlomety menej „bijú“ do očí
a celkovo dostala Tribeca konzervatívnejší
výzor.

Okrem týchto modelov predtavilo SUBARU aj nový dieselový motor s protibežnými piestami, ktorý by sa mal v predaji
objaviť už v roku 2008 ako aj malý elektromobil R1e, ktorý sme si už aj na našich
stránkach Subaru News predstavili.

Nový model Justy pináša okrem super
manévrovateľnosti a ovládania vychádzajúcej z jeho kompaktných rozmerov aj výnimočne nízku spotrebu paliva
ako aj malý obsah škodlivých emisií.
Najväčším lákadlom však v
stánku SUBARU bol WRC koncept, ktorý
čoskoro nahradí súčasnú Imprezu
v závodoch WRC rallye, kde sa
v poslednej dobe darí presadiť práve hatchbackom
a sedany pomaly ustupujú
do úzadia.



Autosalón

Subaru na 40. ročníku
Tokyo Motor Show 2007
V snahe dosiahnuť "jazdenie bez nehôd"
vyvinulo Subaru tento najmodernejší aktívny bezpečnostný systém, pozostávajúci
z vylepšenej stereo kamery, ktorá je súčasťou originálneho systému rozpoznávania a
spracovania obrazu spoločnosti FHI.

Na 40. ročníku Tokyo Motorshow 2007
predstavilo FHI vozidlá a technológie, ktoré charakterizuje spojenie radosti z jazdy s
ohľaduplnosťou k životnému prostrediu,
pod mottom „Fantastické momenty”.
Ako svetovú premiéru uvádza FHI svoju
športovú vlajkovú loď, model Impreza WRX

STI, 7-miestne koncepčné vozidlo „EXIGA
Concept”, ktoré v sebe spája priestranný interiér so strhujúcimi jazdnými vlastnosťami,
ako aj elektromobil „G4e Concept”, ktorý je
vybavený najmodernejšími lítium-iónovými batériami. Okrem toho bola predstavená

edícia modelu Impreza pod názvom BEAMS,
ktorá bola vyvinutá v spolupráci so známym
módnym reťazcom BEAMS. Popri týchto
exponátoch vyvolala spoločnosť FHI pozornosť jedinečnými riešeniami týkajúcimi sa
ochrany životného prostredia a modernými
bezpečnostnými technológiami.
Nová Impreza WRX STI je zhmotnením idey
"dokonalej kontroly jazdy", ktorá je esenciou
auta orientovaného na vodiča, cieľom, ktorému bola oddaná aj predošlá verzia. WRX
STI je čistokrvné športové auto s pohonom
všetkých kolies, ktoré ponúka jazdný výkon
na vysokej úrovni a zároveň profituje z vynikajúcich jazdných vlastností novej Imprezy.
Tento model bol vyvinutý v spolupráci s
módnym reťazcom BEAMS, ktorý je známy
svojimi nanajvýš individualistickými butikmi. S týmto vozidlom, v typických farbách
a s prvkami výbavy od firmy BEAMS, predstavuje FHI typ, ktorý majiteľa jednoducho
robí šťastným.
Boxer turbo diesel (Technologický exponát)
Motor boxer turbo diesel, ktorý do Európy
príde v roku 2008, vyniká v oblastiach výkonu, hospodárnosti a ohľaduplnosti voči
životnému prostrediu.

O Fuji Heavy Industries Ltd.
Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobca
automobilov Subaru, patrí k popredným
japonským výrobcom s dlhou históriou
technologických inovácií, ktorá siaha k počiatkom firmy ako leteckej spoločnosti. Zatiaľ čo automobilové odvetvie je hlavným
obchodným pilierom, FHI divízie leteckých
a priemyselných produktov a eko-technológií ponúkajú rozmanitú škálu výrobkov, od
motorov na všeobecné účely, elektrických
generátorov a vozidiel na odvoz odpadu, až
po malé lietadlá, komponenty pre dopravné lietadlá a systémy pre veterné elektrárne.
Spoločnosť FHI, medzinárodne známa vďaka svojej AWD technológii (pohon všetkých
kolies) a ležatým motorom s protiľahlými
valcami používaných v automobiloch Subaru, je lídrom vo vývoji produktov, ktoré sú
šetrné k životnému prostrediu a plní záväzky týkajúce sa ochrany globálneho životného prostredia.



Napísali o nás

Nové Subaru Impreza
st
e
t
ý
n
č
k
da
e
R
láka širšie publikum
Nosný a najznámejší model značky Subaru prešiel veľkými zmenami. Prerod štvordverovej karosérie
na päťdverový hatchback sprevádza radikálna zmena dizajnu. Interiér sleduje dnešné trendy a auto
ako také vyjadruje snahu priblížiť sa väčšej skupine zákazníkov. Ako prví sme vyskúšali dvojlitrovú
verziu novej generácie. Čaká ju lepšia budúcnosť?
Zmenáreň
Prudká zmena karosérie možno zaskočí tradičných majiteľov značky a fanúšikov motoršportu, ale práve kvôli nim sa tak stalo.
Súčasný pretekársky špeciál, Impreza WRC
nedokáže predstihnúť Ford Focus WRC ani
Citröen C4 WRC a Subaru chce opätovne získať titul majstrov sveta. Napokon karoséria
typu hatchback má aj isté praktické výhody
a je prijateľnejšia pre bežných motoristov.
Úlohu cenového trháku má zohrať základný
model s motorom objemu 1,5l. Subaru ide až
tak ďaleko, že pripravuje verzie s výbavou zostavenou pre ženy. My sme testovali silnejší
dvojliter a prvý exemplár na našom trhu. Až
reakcie motoristov a dianie v rallye ukážu, či
zmena vizáže bola správna.

Praktická
Z funkčného hľadiska zaujali zadné svetlá,
pozostávajúce z LED diód a tiež inteligentné diaľkové centrálne zamykanie. Stačí mať
ovládač vo vrecku a dvere otvárať dotykom
na kľučku. Dvojlitrový motor typu boxer potom štartujete tlačidlom na ľavej strane od
volantu ako pretekárske auto. Inteligentné
štartovanie pochádza od firmy Denso, ktorá
ho dodáva tiež koncernu Toyota. Ak sa nová
Impreza navonok netvári ako typické Subaru,
po naštartovaní nesklame.

V boxerskom ringu
Subaru zostáva naďalej verné plochým motorom s protibežnými piestami typu boxer.
Výhodou technicky náročnej konštrukcie je
citeľne nižšie ťažisko a symetrické umiestnenie motora v pozdĺžnej osi auta. Boxer s nezameniteľným zvukom sa necháva počuť v každom režime otáčok. Na diaľnici bol celkom
tichý aj napriek päťstupňovej prevodovke.
Pri chýbajúcom šiestom prevodovom stupni



nás príjemne prekvapila priemerná spotreba. V bežnom režime sme jazdili za 8,6 l/100
km. Subaru dokonca predpovedá, že mimo
mesta sa dá jazdiť aj pod sedem litrov. Motor s variabilným časovaním ventilov splynul
s konkurenciou nie len výkonom a slušným
krútiacim momentom ale konečne aj spotrebou. Jeho parametre sú vzhľadom na pohon
všetkých kolies porovnateľné s motorom 2,0
FSI koncernu VW. Napokon Golf 2,0 FSI 4motion je jediným konkurentom Subaru v tejto
triede. Impreza má navyše redukčnú prevodovku pre jazdu v sťažených podmienkach.

šoféra. Pri nesporných kvalitách predchádzajúceho modelu nám chýbal pocit všeobecne
ľahko ovládateľného auta pre bežného vodiča. Nová Impreza prináša rovnováhu medzi
športovou radosťou z fungujúceho pohonu
všetkých kolies a jednoduchým ovládaním.
Teraz má navyše vypínateľný stabilizačný
systém, s ktorým nástrahy akejkoľvek cesty zvládne aj začiatočník. Pokročilí si môžu
systém vypnúť a s chuti si s autom zajazdiť.
Navyše teraz symetriu cítiť oveľa lepšie, bez
výrazného pretáčania.

Ako doma

Radiaca páka mechanickej prevodovky nebude na Subaru nikdy chodiť ako na mestskom
autíčku, pretože prevodový systém má aj redukčnú prevodovku a je stavaný na vysokú
záťaž. Markantná zmena nastala v podvozku, ktorý má výborné brzdy a ABS nastavené
aj na nerovný a zlý povrch, ktorý býva často
kameňom úrazu pre antiblokovacie systémy.
Impreza sa zdá na prvý pohľad mäkká a komfortná, ale ani v rýchlej jazde sa auto nehojdá
neodskakuje. Navyše vodič cíti že riadi auto,
v rukách má presné riadenie a pocit z jazdy
pripomína Ford Focus. Jazdné vlastnosti sú
jednoducho prvotriedne a Impreza sa momentálne radí na vrchol triedy. Zábery z jazdy
na hranici priľnavosti nájdete na www.auto.
sme.sk.

Interiér má stále typicky japonské hladké
a tvrdé plasty, avšak v prvotriednej kvalite
spracovania, s množstvom praktických detailov a odkladacích boxov. Asi najviac nás
potešili boxy vo dverách s miestom na fľašu
a polička na telefón s protišmykovou úpravou. Dôkazom nového smerovania značky
je osvetlenie odkladacích priestorov a nové
podsvietenie prístrojového panelu. Integrované autorádio pojme šesť CD diskov a prehráva aj mp3. V testovanej dvojlitrovej verzii
sme našli ovládanie autorádia na volante
a tempomat. Základné sedadlá sú prienikom
dobrého držania v zákrutách a príjemného
nastupovania. Dúfame, že športové verzie
budú mať výraznejšie tvarovanie, pretože
podvozok ponúka celkom dynamické zvezenie. Priestorová finta z modelu Tribeca s oblúkom vykrojeným do prístrojovej dosky sa
ujala aj v Impreze, ktorá má až prekvapujúco
dosť priestoru.

Symetria
O symetrii a symetrickom pohone vozidiel
Subaru sme počuli veľa, ale Impreza v nás
vždy vzbudzovala dojem auta pre zdatného

Podvozok

Proti prúdu ?
Nová Impreza spôsobila rozruch, ale automobilka Subaru to tak chcela. Nový dizajn trochu zaskočil a možno až tak nepriťahuje na
prvý pohľad. Rozhodne pôjdeme proti prúdu
tvrdením, že aj karoséria má niečo do seba
a je pekná. Najviac však zaváži príjemné
ovládanie, praktický interiér, výborný podvozok a konečne dobrá spotreba.

Kompromisy sa automobilkám často vymstia.
Napriek tomu Subaru prichádza s kompromisom spájajúcim tradície a osobitosti značky
so súčasnými komerčnými požiadavkami. Pilotná verzia plne zachováva hlavné atribúty
značky a stáva sa lepšie použiteľnou pre bežného motoristu.
Rastislav Chvála, Denník SME, 6.11.2007
Červené ručičky prístrojov sa pri štartovaní
tlačidlom „prebehnú“ po celej stupnici. Účel
zvíťazil nad dizajnom.

Nová Impreza má bezkľúčové štartovanie tlačidlom. Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania stačí nosiť vo vrecku a auto otvárať
dotykom ruky.
foto - autor

Naše hodnotenie
vzhľad
interiér
motor
jazdné vlastnosti
technika
výbava
úžitok
celkový dojem

Nová Impreza sa priblížila širšiemu spektru
vodičov. Symetrický pohon všetkých kolies
a športové danosti zostávajú.

****
****
****
*****
****
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***
****

Vyberte si disk na
Subaru FORESTER

Nový dizajn rozvíril hladinu viac ako sa čakalo. Z funkčného hľadiska priniesol zadné LED
svetlá a praktickú karosériu typu hatchback.
Vskutku svojské auto si na cestách niet s čím
pomýliť.

Na autorádiu s meničom na 6 CD upúta jednoduché ovládanie a prehľadné zobrazenie
súborov na CD s piesňami vo formáte mp3.
Spodná polička na mobil má protišmykovú
úpravu.

DEZENT J
vysoký lesk

Interiér prešiel zmenami. Je priestranný
s množstvom praktických detailov a kvalitným dielenským spracovaním, vhodný na
každodenné používanie. Plasty zostávajú ako
vždy japonsky chladné.

Základný objem batožinového priestoru je
300 l, podobne ako pri konkurentoch s pohonom všetkých kolies. Zadné operadlá sa
sklápajú do jednej roviny s dnom kufra bez
nutnosti vyberať opierky hlavy.



Subaru dealer club

Vážení klienti, vitajte
v SUBARU MIKONA CLUB-e
Spoločnosť Mikona, autorizovaný predajca vozidiel Subaru, vydáva pri príležitosti 15. výročia založenia kartu
Subaru Mikona Club (SMC) pre svojich zákazníkov.
Karta oprávňuje majiteľa vozidla značky Subaru k získaniu množstva výhod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zľava pri kúpe ďalšieho vozidla SUBARU
zľava pri kúpe motorového oleja SHELL
zľava pri kúpe originálnych doplnkov SUBARU
zľava pri kúpe pneumatík BRIDGESTONE
bezplatná kontrola bezpečnosti vozidla
(leto, zima)
zvýhodnené ceny vybraných servisných prác
pozvanie na testovacie jazdy nových modelov
SUBARU
výhodný nákup zo Subaru butiku
nadštandardné asistenčné služby
sezónny darček na cestu
a množstvo ďalších výhod

Kedy a za akých podmienok získava zákazník kartu
SMC?
Zákazník získava členskú kartu SMC pri zakúpení nového motorového vozidla značky Subaru v spoločnosti
Mikona. Karta je platná s uvedeným VIN kódom vozidla. Členská karta SMC je neprenosná. Aktuálne zľavy
na produkty a služby nie je možné kombinovať s iným
typom zliav, alebo prebiehajúcimi predajnými akciami.
Zľavy je možné využiť výlučne v predajni Mikona s.r.o.,
ul. Rožňavská 30/A v Bratislave.
INFORMUJTE SA U AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV
SUBARU O AKTUÁLNYCH VÝHODÁCH PRE VÁS!

Aktuálne platné zľavy, bonusy a akciové ponuky
SUBARU nájdete vždy na www. subaru.sk/smc

>>
>>
>>
>>
>>

www.mikona.sk



Exkluzívny dizajn
Výhodná akciová cena
Nemecká technológia
Garantovaná záruka 3 roky
Schválené pre použitie v SR

typ.č. 27MD K-00430-00
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Super kompakt
s pridanou hodnotou

Nové Justy je odteraz možné kúpiť aj na Slovensku. Jedinečné na novom základnom modeli Subaru
je jeho neprekonané spojenie výkonu, hospodárnosti a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu.

Živý, ale hospodárny 1.0-litrový motor
DOHC sprostredkúva dynamický pocit z jazdy: táto ľahká, kompaktná a tichá pohonná
jednotka predstavuje jeden z najefektívnejších motorov vo svojej triede. Vďaka
špeciálnemu systému riadenia ventilov je motor stále agilný a pružný, s príkladnou spotrebou 5,0 litra na 100 km
a s jednou z najnižších hodnôt emisií
CO2 - len 118 gramov na kilometer.
Jeho vysokovýkonný katalyzátor má
dlhú životnosť a aj po dlhoročnom jazdení udržiava rovnako nízke hodnoty
emisií. Ľahko ovládateľná 5-stupňová
prevodovka umožňuje naplno využiť
výkon a kvality motora.
Vďaka vynikajúcej aerodynamike sa Justy
správa stabilne pri každej rýchlosti. Precízne vyladený podvozok poskytuje komfort a
vyrovnané jazdné vlastnosti. Presnosť jazdných vlastností sa ukazuje najmä pri plynulých prejazdoch zákrut a rýchlej zmene
jazdného pruhu. Vďaka malému polomeru
otáčania len 4,7 metra je Justy obratné v
každej dopravnej situácii aj pri parkovaní.

Moderný dizajn a veľa miesta
Pod nápadným zovňajškom sa skrýva interiér, ktorý je zároveň účelný a inovatívny
- napríklad so stĺpikom riadenia s nastaviteľným sklonom a s naň primontovanou jed-

notkou tachometra. K tomu
sa pridávajú početné odkladacie priestory a veľa miesta
na náklad. Vnútorné vybavenie charakterizuje moderný
vzhľad. Výškovo nastaviteľné
opierky hlavy na všetkých
piatich sedadlách a inovatívne detaily, ako sú operadlá
zadných sedadiel s nastaviteľným sklonom, sa starajú o
pohodlie všetkých pasažierov. Komfortná
výška sedenia a veľký uhol otvárania zadných dverí potvrdzujú prepracovanosť
vozidla. Justy ponúka početné praktické

odkladacie priečinky na dverách, držiaky
pohárov, odkladací priečinok pod sedadlom spolujazdca a vešiak na nákupné tašky
na operadle sedadla spolujazdca. Okrem
toho tu môžete nájsť odkladacie priečinky
v stredovej konzole, odkladaciu skrinku na
palubnej doske so zvislým rozdelením a
separátnu, osvetlenú odkladaciu schránku.
Až 630 litrov batožinového priestoru - pri sklopených, posunutých
zadných sedadlách a
postavených
operadlách predných sedadiel
- umožňuje rozmanité

využitie. Zadné sedadlá sa dajú deliteľne sklápať v pomere 60:40. Hlboko nadol siahajúce zadné vyklápacie dvere so širokým otváraním uľahčujú nakladanie a vykladanie.

Bezpečnosť prevyšujúca
súčasný štandard
Nové Justy samozrejme spĺňa najprísnejšie bezpečnostné štandardy: štruktúra karosérie, bezpečnostné pásy, predpínače a
obmedzovače sily bezpečnostných pásov
zaručujú najlepšiu ochranu pre všetkých
pasažierov. Pre tých najmenších sú na zadných sedadlách zabudované ukotvenia
ISOFIX, pomocou ktorých sa dajú
ľahko a priamo na rám vozidla upevniť dve detské sedačky. Bezpečnostnú výbavu Justy dopĺňajú sériové
predné, bočné a hlavové/okenné
airbagy. So sériovým ABS je skombinované elektronické rozdeľovanie
brzdnej sily, ktoré optimálne dávkuje
brzdnú silu medzi predné a zadné
kolesá, bez ohľadu na naloženie vozidla. Brzdný asistent okrem toho v
prípade núdze pomáha rýchlejšie vyvinúť
plný brzdný tlak.
A keby sa predsa len malo niečo stať: nové
Justy predviedlo vynikajúce deformačné
vlastnosti v prípade kolízie s vozidlami rôznych veľkostí a hmotností - nad súčasným
európskym štandardom.

(Zdroj: Six Stars Magazin, Subaru Austria)



Akčný model

Subaru Legacy a Outback
„black limited“
aj na Slovensku
Automobilka Subaru prináša prostredníctvom spoločnosti Mikona
na trh akčné modely Legacy 2.0 T.W.
a Outback 2.5 X „black limited“
s rozsiahlejšou výbavou.
Detaily výbavy
Bohatá sériová výbava, ktorá zahŕňa 2-zónovú automatickú klimatizáciu, 17“ zliatinové disky, rádio so 6-násobným CD-meničom,
elektrické ovládanie okien vpredu
a vzadu, elektricky nastaviteľné a
sklápateľné vyhrievané vonkajšie
zrkadlá, multifunkčný displej, zvukový Hifi
systém, bi-xenónové reflektory, svetlá do
hmly a mnoho iného, je pri modeloch „black
limited“ doplnená o ďalšie prvky:
• v ôsmich smeroch elektricky nastaviteľné
sedadlo vodiča
• multifunkčný volant
• radiace páčky na volante (u automatickej
prevodovky)
• 17“ zliatinové disky v antracitovej farbe

Sila a výkon
Motorizácia modelov
Legacy a Outback
Legacy 2.0 T.W. je poháňané 4 -valcovým benzínovým motorom boxer, z dvojlitrového objemu
čerpá výkon
165 koní pri



6.800 ot./min. a svoju silu 187 Nm ponúka
pri 3.200 otáčkach za minútu.
Outback 2.5 X je taktiež poháňané 4-valcovým benzínovým motorom boxer, ktorý
z 2,5 litra objemu vyťaží 165 koní pri 5.600
ot./min. a poskytuje točivý moment 226 Nm
pri 4.400 ot./min.
Obidva modely sú k dispozícii buď s 5-stupňovou manuálnou alebo so 4-stupňovou
automatickou prevodovkou (s radením
„SPORTSHIFT“, ktoré
umožňuje

manuálne radenie prevodových stupňov).
Modely s automatickou prevodovkou sú
naviac vybavené radiacimi páčkami na volante.
Modely Legacy „black limited“ a Outback
„black limited“ sú okamžite k dispozícii vo
farbách Premium Silver, Urban Gray, Diamond Gray a Obsidian Black Pearl.

Z histórie

Cesta k úspechu
Míľniky histórie Subaru

Putovanie bohatou históriou firmy Subaru dokazuje, že japonská automobilová značka so
šiestimi hviezdičkami v logu bola vždy v predstihu pred svojou dobou. Pozývame vás na prechádzku po najdôležitejších zastávkach histórie Subaru. Od začiatkov výrobcu lietadiel až po
svetovú novinku, Subaru Boxer Turbo Diesel.
Subaru je značka spoločnosti Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI). Počiatky FHI
siahajú až do roku 1917, keď Chikuhei
Nakajima založil firmu Aircraft Research Laboratory v meste Gunma, 70

kilometrov severne od Tokia. Aj v súčasnosti sa tam ešte nachádza jeden z
výrobných závodov Subaru. Pod názvom Nakajima Aircraft sa spoločnosť
stala popredným výrobcom lietadiel v
Japonsku.
Po vojne sa z Nakajima Aircraft stáva
Fuji Sangyo Co. Ltd. V júni 1946 prináša táto spoločnosť prototyp prvého
japonského skútra, ktorý sa v nasledujúcom roku dostáva do sériovej výroby
pod názvom »Rabbit«.
Rok 1953 je rokom zrodu firmy Fuji
Heavy Industries Ltd. Už o rok neskôr
predstavuje FHI prvé japonské auto so
samonosnou karosériou. V roku 1955
sa FHI spája s piatimi ďalšími firmami
- čo je symbolicky vyjadrené aj dnes vo
forme loga Subaru so šiestimi hviezdičkami. Subaru po japonsky znamená
»spoločne« a zároveň znázorňuje súhvezdie Plejády.
V roku 1958 je predstavené prvé sériovo vyrábané Subaru. Malé vozidlo
Minicar 360 je určené pre široké masy

obyvateľstva a vyrába sa až do roku
1970. V roku 1965 začína tento japonský výrobca úspešné ťaženie s motorom boxer.
S elegantným Subaru Leone Coupé
upevňuje Subaru v roku 1971 svoju pozíciu výrobcu moderných vozidiel strednej triedy. Subaru Leone 4WD Station
Wagon o rok neskôr predstavuje rozhodujúci krok pre ďalší vývoj: zavedenie
pohonu všetkých kolies do veľkosériovo
vyrábaného osobného vozidla.
V roku 1984 uzrelo svetlo sveta Subaru Justy, o päť rokov neskôr sa Subaru
modelom Legacy etablovalo v strednej
triede dvojlitrov. Legacy už je, podľa
osvedčenej tradície Subaru, vybavené
pozdĺžne zabudovaným motorom boxer a permanentným pohonom všetkých kolies AWD. Okrem limuzíny je v
ponuke aj verzia kombi, ktorá sa stala
jedným z celosvetovo najobľúbenejších modelov svojej triedy.
Športový model Subaru Impreza je

predstavený v roku 1992. Toto vozidlo
ideálnym spôsobom vypĺňa medzeru
medzi modelmi Justy a Legacy. Šesť
majstrovských titulov v rallye svedčí o
výnimočnosti Imprezy. (MS konštruk-

térov 1995, 1996 a 1997; MS jazdcov
Colin McRae 1995, Richard Burns 2001,
Petter Solberg 2003).
V roku 1996 naštartovalo Subaru s
modelom Outback celosvetový trend
vozidiel SUV. Subaru Outback ponúka
výbavu, ktorá ho predurčuje pre občasné výlety mimo spevnených ciest. V
rovnakom roku je v Japonsku predstavený aj model Forester, vozidlo, ktoré
v sebe spája robustnosť SUV s agilitou

normálneho osobného vozidla.
V januári 2005 je predstavená nová vlajková loď spoločnosti, Subaru B9 Tribeca so siedmimi sedadlami. Je vybavená
symetrickým pohonom AWD, 5-stupňovou automatickou prevodovkou a
3-litrovým boxer motorom DOHC.
Na ženevskom autosalóne v marci
2007 predstavuje Subaru absolútnu
svetovú novinku: prvý Subaru Boxer
Turbo Diesel. Prvé modely s novou dieselovou pohonnou jednotkou prídu do
Európy na jar 2008. Neustála inovácia
a ďalší rozvoj robia z tohto tradičného
japonského výrobcu jednu z najviac
profitujúcich spoločností v automobilovom priemysle: Subaru v súčasnosti
predáva 580.000 vozidiel za rok.
(Zdroj: Six Stars Magazin, Subaru Austria)



Dealerská sieť

Mikona s.r.o.
Rožňavská 30/a
821 04 Bratislava
tel.: 02/482 02 233
e-mail: subaru.strechajova@mikona.sk

Olivex s.r.o.
Ádorská 48
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/551 75 28		
e-mail: subaru@olivex.sk

Autos Kmeť
Nový svet 30
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/428 55 55		
e-mail: info@novy-svet.sk

Eurotip s.r.o.
J. Derku 785
911 01 Trenčín
tel.: 032/743 08 55
e-mail: subaru@eurotip.sk

Avion s.r.o.
Košická 4
010 01 Žilina
tel.: 041/500 70 88
e-mail: avion@stonline.sk

Stilcar s.r.o.
Prešovská cesta 57
040 01 Košice
tel.: 055/789 90 77		
e-mail: stilcar@subaru.sk

V prestavbe
VXP s.r.o.
Košická 20
080 01 Prešov
051/7720 571
e-mail: po-subaru@post.sk
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Maloobchodný cenník

platný od 1.11. 2007
Justy 1.0 M/T

výkon
kW
51

koní
HP
69

spotreba
l/100km
5

zrýchlenie
0-100km
13,9

Cena v SK
s DPH
409 000

1.5 M/T Classic
1.5 M/T Comfort
2.0 M/T Classic
2.0 M/T Comfort

výkon
kW
79
79
110
110

koní
HP
107
107
150
150

spotreba
l/100km
7,5
7,5
8,4
8,4

zrýchlenie
0-100km
14
14
9,6
9,6

Cena v SK
s DPH
629 000
699 000
749 000
830 000

2.0 X 5MT „ZM“ Basic
2.0 X 5MT „WL“ Premium
2.0 X 4AT „WL“ Premium
2.5 XT 5MT“VL
2.5 XT 4AT VDC „VN“

výkon
kW
116
116
116
169
169

koní
HP
158
158
158
230
230

spotreba
l/100km
9,3
9,3
9,3
10,7
10,5

zrýchlenie
0-100km
9,7
9,7
11,9
6,0
7,6

Cena v SK
s DPH
930 000
992 000
1 055 000
1 230 000
1 309 000

2.0 SDN 5MT
2.0 T.W. 5MT
2.0 T.W. 4AT VDC
2.0 T.W. „pro:sports:line“
2.0 T.W. 5MT Black LTD
2.0 T.W. 4AT Black LTD
3.0 SDN 5AT
3.0 SDN 5MT SpecB

výkon
kW
121
121
121
121
121
121
180
180

koní
HP
165
165
165
165
165
165
245
245

spotreba
l/100km
8,7
9
8,8
9
9
8,8
9,9
12,3

zrýchlenie
0-100km
9,5
9,8
11,8
9,8
9,8
11,8
8,4
7

Cena v SK
s DPH
965 000
1 010 000
1 099 000
1 078 000
1 025 000
1 105 000
1 597 000
1 645 000

2.5 5MT
2.5 4AT VDC
2.5 5MT Black LTD
2.5 4AT VDC Black LTD
3.0 H6 5AT VDC

výkon
kW
121
121
121
121
180

koní
HP
165
165
165
165
245

spotreba
l/100km
8,9
8,8
8,9
8,8
9,8

zrýchlenie
0-100km
9,8
10,9
9,8
10,9
8,5

Cena v SK
s DPH
1 218 000
1 300 000
1 233 000
1 313 000
1 645 000

3.0 H6 5AT VDC Exclussive

výkon
kW
180

koní
HP
245

spotreba
l/100km
12,3

zrýchlenie
0-100km
9,7

Cena v SK
s DPH
1 683 000

Príplatková výbava: metalíza - Justy 10 000,- Sk s DPH, Impreza, Forester 15 900,-Sk s DPH, Legacy,
Outback 19 900,-Sk s DPH, Tribeca 29 990,Kožený interiér: 89 900,-Sk s DPH - všetky modely - ak nie je v základnej výbave.
Xenónové svetlomety: 25 000,- Sk s DPH ak nie je v základnej výbave.
Detailné výbavy a špecifikácia jednotlivých modelov nájdete v katalógu alebo na www.subaru.sk

MIKONA s.r.o. autorizovaný predajca značky SUBARU
Predajné miesta Subaru: Bratislava 02/48202233, Žilina 041/5653165, Prešov 908 877 133,
Košice 055/7899077, Banská Bystrica 048/ 428 55 55, Trenčín 032/743 08 55, Dun. Streda 031/5910425
MIKONA, s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu ceny pri zmene Sk voči EURO. Cena vozidla zahŕňa poplatok do recyklačného fondu.
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Odpoveď na najúspešnejší koncept pohonu 4x4?

Symetria
Výnimočné jazdné vlastnosti vďaka dokonalej rovnováhe. Boxer motor a symetrický pohon

všetkých štyroch kolies pre lepšiu trakciu, stabilitu a aktívnu bezpečnosť.

Nová Impreza
Kombinovaná spotreba: 7,5 – 8,4 l/100 km, emisie CO2 176 – 199 g/km. Ilustračné foto.

so symetrickým pohonom
všetkých kolies, štvorvalcový boxer

motor, automatická klimatizácia a ďalšia
nadštandardná výbava.

Už od 629 000 Sk s DPH

www.subaru.sk

