


SPECIFIK ACE

*1 Spotřeba a emise CO2: dle EC 715/2007-2018/1832AP.
*2 Vnější hluk dle normy: (EU) 540/2014 - 2017/1576.
*3 Měřeno dle VDA (V214).
*4 225/55R18, 18×7”J (Volitelné).

Celková hmotnost je závislá na výbavě vozidla. Specifikace vozidla a výbavy se může lišit dle země prodeje.

Položka

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.0i-L EyeSight 2.0i-S EyeSight

Lineartronic

Motor

Typ
Plochý č tyřválec, benzín

DOHC 16 ventilů

Vr tání x Zdvih mm 84.0 × 90.0

Zdvihový objem ccm 1995

Kompresní poměr 12.5

Palivová soustava Přímé vstřikování benzínu

Objem palivové nádrže l 48

Technické parametry

Maximální výkon (DIN) kW (PS) /ot.min 110 (150)  / 5,600 - 6,000

Maximální točivý moment (DIN) Nm (kgfm) /ot.min 194 (19.8)  / 4,000

Maximální rychlost km/h 188

Zrychlení (0-100 km/h) sec. 11.8
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Spotřeba paliva*1

Město l/100 km 7.4

Mimo město l/100 km 6.4

Kombinovaná l/100 km 6.7

Emise CO2*1

Město g/km 169

Mimo město g/km 145

Kombinovaná g/km 154
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Spotřeba paliva*1

Nízké zatížení l/100 km 8.8

Střední zatížení l/100 km 7.5

Vysoké zatížení l/100 km 6.7

Mimořádně
vysoké zatížení l/100 km 9.5

Kombinace l/100 km 8.1

Emise CO2*1

Nízké zatížení g/km 200

Střední zatížení g/km 171

Vysoké zatížení g/km 153

Mimořádně
vysoké zatížení g/km 215

Kombinace g/km 185

Vnější hluk*2 dB(A) 67

Elektromotor

Typ Synchronní střídavý (AC) motor
s permanentním magnetem

Maximální výkon kW (k) 12.3 (16.7)

Maximální točivý moment Nm (kgfm) 66 (6.7)

Položka

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.0i-L EyeSight 2.0i-S EyeSight

Lineartronic

Trakční baterie

Typ Lithium-iontová baterie

Maximální výkon (el. motor) kW 13.5

Napětí V 118.4

Jmenovitá kapacita Ah 4.8

Pohonné ústrojí

Symmetrical AWD Systém aktivního rozdělení točivého momentu  

Rozměry a hmotnosti

Celková délka mm 4625

Celková ší řka mm 1815

Celková výška mm 1730

Rozvor mm 2670

Rozchod
Vpředu mm 1565

Vzadu mm 1570

Minimální světlá výška mm 220

Objem zavazadlového prostoru*3 l 1779

Obsaditelnost osob 5

Pohotovostní hmotnost kg 1656 1664

Maximální hmotnost přívěsu kg 1870

Převodové ústrojí

Převodové poměry

Režim D 3.601 – 0.513

1. převodový stupeň 3.552

2. převodový stupeň 1.892

3. převodový stupeň 1.474

4. převodový stupeň 1.228

5. převodový stupeň 1.024

6. převodový stupeň 0.852

7. převodový stupeň 0.682

Zpátečka 3.689

Stálý převod 3.900 

Karoserie

Řízení Hřebenové s elektrickým posilovačem

Zavěšení
(nezávislé zavěšení všech kol)

Přední Vzpěra McPherson, vinuté pružiny

Zadní Double wishbone typ

Poloměr otáčení m 5.4

Brzdy
Přední Kotoučové s vnitřním chlazením

Zadní Kotoučové s vnitřním chlazením

Kola / Pneumatiky 225/60R17, 17×7”J 225/60R17, 17×7”J*4



*1 Vybavené stříbrným obložením
*2 Pneumatiky 185/65 R17.
*3 Boční přední okna mají automatickou funkci otevírání a zavírání s ochranou proti přiskřípnutí.
*4 Centrální displej WVGA.
*5 Apple CarPlay a/nebo Android Auto nemusí být k dispozici pro všechny modely
 a na všech trzích.

*6 Apple CarPlay je registrovanou ochrannou značkou společnosti Apple Inc., 
registrovanou v USA a dalších zemích.

*7 Android a Android Auto jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
*8 Bluetooth je registrovanou ochrannou značkou společnosti Bluetooth SIG, Inc. America.
*9 K dispozici jsou 2 režimy (Intelligent a Sport)
*10 K dispozici jsou 2 režimy X-Mode (D.SNOW/MUD a SNOW/DIRT).
*11 Airbagy jsou účinné ve spojení s bezpečnostními pásy.

PRVK Y STANDARDNÍ A VOLITENÉ V ÝBAV Y

Rozsah standardní a volitelné výbavy, stejně jako nabídka verzí se mohou lišit v závislosti 
na konkrétním trhu. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce Subaru.

2.0i-L 
EyeSight

2.0i-S 
EyeSight

Lineartronic
Exteriér

Automatické zapínání/vypínání světlometů l l

LED světlomety s automatickou regulací dosvitu l l

Natáčecí světlomety SRH
(Steering Responsive Headlights) l l

Tlakově vysouvací ostřikovače světlometů l l

LED přední mlhová světla l l

LED zadní mlhová světla l l

Elektricky sklopná vnější zrcátka l l

Zatmavená boční okna od druhé řady sedadel, 
včetně zadního okna Option l

Dešťový senzor l l

17” kola z lehké slitiny (tmavá metalíza) l l

18” kola z lehké slitiny (tmavá metalíza), 5paprsková — Option

Stříbrné přední a zadní ochranné prvky spodní části l l

Boční ochranné prvky l*1 l*1

Elektricky posuvné a výklopné střešní okno Option Option

Střešní ližiny s úchytnými otvory l l

Střešní spoiler l l

Koncovky výfuku l l

Standard u všech modelů:   • LED zadní světla   
• Skla s UV ochranou: čelní okno a přední boční okna   
• Variabilní cyklovač stěračů   • Cyklovač stěrače zadního okna   
• Anténa ve tvaru ploutve

Sedadla/čalounění

Kožený volant se stříbrným prošíváním l l

Kožený volič převodovky l l

Vyhřívaný volant — l

Čalounění sedadel prémiovou tkaninou l —

Kožené čalounění Option l

Vyhřívání předních sedadel l l

Vyhřívání zadních sedadel — l

Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech l —

Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech Option l

Paměťová funkce sedadla řidiče spojená
s nastavením zpětných zrcátek vybavených funkcí 
sklápění při couvání

Option l

Sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné
v 8 směrech Option l

Sklopná opěradla zadních sedadel dělená
v poměru 60/40 l l

Opěradla zadních sedadel s nastavitelným sklonem l l

Jedním pohybem sklopná opěradla zadních sedadel l l

V 5 stupních nastavitelné hlavové opěrky l l

Rozdělené kapsy na zadní straně opěradel
předních sedadel l l

2.0i-L 
EyeSight

2.0i-S 
EyeSight

Lineartronic

Bezklíčkový systém odemykání a zamykání se 
star tovacím tlačítkem Option l

Přístupový systém prostřednictvím PIN Option l

Zrcátka ve slunečních clonách, s kryty a osvětlením 
(řidič a spolujezdec) l l

Středová loketní opěrka vzadu se dvěma
držáky nápojů l l

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru Option l

Sada pro opravu pneumatik*2 l l

Standard u všech modelů:   • Elektricky ovládaná boční okna*3   
• Dálkově ovládané centrální zamykání   • Uvítací osvětlení   
• Trojblik směrových ukazatelů   
• Osvětlení prostoru vpředu a čtecí lampičky ve stropní konzole   
• Osvětlení zavazadlového prostoru   • Komfortní osvětlení ve dveřích (přední)   
• Prostorové osvětlení středové konzoly   
• Úložný prostor ve stropní konzole   • Úložný prostor ve středové konzole   
• Dva držáky nápojů (ve středové konzole)   
• Kapsy ve dveřích s držáky lahví (v předních i zadních dveřích)   
• Tři 12V zásuvky (ve středovém panelu, schránce mezi sedadly

a zavazadlovém prostoru)
• Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru (4x)   
• Háčky na sítě v zavazadlovém prostoru (4x)   
• Rolovací kryt zavazadlového prostoru   
• Úložný prostor pod podlahou zavazadlového prostoru

Klimatizace a vytápění

Dvouzónová automatická klimatizace l l

Hlasové ovládání klimatizace l l

Ventilace pro zadní sedadla l l

Vyhřívání předních stěračů l l

Vyhřívaná zpětná zrcátka l l

Vyhřívání zadního skla s časovačem l l

Infotainment

8” displej*4, audiosystém, 6 reproduktorů l —

8” displej*4, audiosystém, navigace, 6 reproduktorů Option l

8” displej*4, prémiový audiosystém Harman/Kardon, 
navigace, 9 reproduktorů — Option

Systém SUBARU STARLINK l l

Rozhraní*5 Apple CarPlay*6/Android Auto*7 l l

Ovládání audiosystému na volantu l l

Systém rozpoznávání hlasu l l

Bluetooth®*8, streamování audia a funkce
hands-free pro telefon l l

Dvojice USB portů a jeden audio vstup AUX (ve 
středovém panelu) l l

Dvojice USB portů v zadní části středové konzoly 
(pouze pro nabíjení) l l

Zadní kamera l l

2.0i-L 
EyeSight

2.0i-S 
EyeSight

Lineartronic
Ovládání/přístroje

4,2” barevný LCD displej s dvojicí ukazatelů l l

6,3” multifunkční displej l l

Výškově a podélně nastavitelný volant l l

Řadicí páčky pod volantem l l

Tempomat l l

Adaptivní tempomat l l

Hliníkové pedály l l

Jízdní systémy

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive, režimy motoru
a převodovky)*9 l l

X-MODE*10 (terénní režimy) l l

Hill Descent Control (sjíždění příkrých svahů) l l

Auto Vehicle Hold
(udržení vozu na místě po zastavení) l l

Active Torque Vectoring (vektorové řízení dynamiky) l l

Elektronická parkovací brzda l l

Standard u všech modelů:   • Auto Star t Stop   
• Vehicle Dynamics Control System (stabilizační systém)   
• Towing Vehicle Dynamics Control System (stabilizace přívěsu)

Bezpečnost

Čelní airbagy*11 l l

Boční airbagy vpředu*11 (řidič a spolujezdec) l l

Hlavové airbagy*11

(přední i zadní sedadla, obě strany vozu) l l

Kolenní airbag*11 (řidiče) l l

Hlídání mrtvých úhlů zpětných zrcátek a vozidel 
přijíždějících vzadu ze strany SRVD
(Subaru Rear Vehicle Detection)

l l

Asistent dálkových světel HBA (High Beam Assist) Option l

Automatické brzdění při přiblížení se k překážce
při couvání RAB (Reverse Automatic Braking) Option l

Kamera pro sledování prostoru vedle vozu
(Side View Monitor) Option l

Systém monitorování řidiče Option l

EyeSight Assist Monitor l l

Manuální omezovač rychlosti l l

e-Call (systém tísňového volání) l l

Ukazatel nezapnutých bezpečnostních pásů l l

Upozornění na osoby vzadu (Rear Seat Reminder) l l

Standard u všech modelů:  
• Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů (řidič a spolujezdec)
• Přední bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači tahu
• Trojice tříbodových bezpečnostních pásů vzadu
• ABS, protiblokovací systém   • Posilovač brzd   • Brzdový asistent   
• Úchyty dětských sedaček ISOFIX   
• Dětská pojistka zámků zadních dveří (na obou stranách)   • Imobilizér
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