


Vyražte kamkoliv. A sebou 
vezměte vše, co máte rádi.
Představujeme Vám Forestera. V úrovni pohodlí, bezpečnosti 

a všestrannosti nastavuje laťku vysoko - chce vás totiž podporovat 

ve všech vašich každodenních dobrodružstvích, a zároveň vás 

povzbudit a inspirovat k novým. Díky robustní, přitom kompaktní 

karoserii je Forester nejen snadno ovladatelné SUV, ale zároveň 

překvapí prostorností a pohodlím. Cestování s Foresterem je plné 

klidu a jízdu si užije každý člen posádky.
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Přijměte nové výzvy. Prozkoumejte i svět tam venku, mimo silnici. 

A dělejte přitom všechny věci, po nichž jste vždy toužili. Už jen 

při pohledu na výrazný design Foresteru je nasnadě, že tohle 

auto vyvolává touhu po dobrodružství. Robustní křivky a ostrý 

styl vyzařuje sebevědomím a schopnostmi, a vy hned víte, že 

Forester bez větší námahy zvládne všechna vaše outdoorová 

dobrodružství a přitom baví všechny na palubě. Cestování s ním 

je pohodlné a bezpečné.

Připraven na všechno.
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Forester vám dává mimořádnou jistotu při jízdě díky faktoru fun-to-drive, skvělé odezvě řízení a vynikajícímu komfortu. Přesto, že jako 

SUV má svoji výšku, byl s ohledem na tento fakt pečlivě navržen tak, aby zatáčky projížděl vyváženě a stabilně jako osobní vůz. 

Tím i snižuje případnou únavu při dlouhých dobrodružstvích, a zážitek z jízdy je pro všechny příjemný. Se standardním pohonem všech kol 

Symmetrical All-Wheel Drive a inovovanému režimu X-MODE se můžete do cíle všech vašich cest dostat vždy pohodlně a s klidnou myslí.

X-MODE a Hill Descent Control

Nejvyšší světlá výška

SI-DRIVE
Užijte si opravdovou jízdu ve Foresteru s rozvinutějšími schopnostmi režimu X-MODE. 
Vybírejte režim [SNOW / DIRT] pro kluzké povrchy pokryté sněhem, prachem nebo štěrkem, 
nebo režim [D.SNOW / MUD] pro zvláště zrádné silnice, na kterých mohou kola i zapadnout, 
jako je hluboký sníh či bláto. X-MODE využívá vysoký točivý moment a rychlou odezvu 
celého pohonného mechanismu tak, aby maximalizoval schopnosti vozu dostat se ven, 
a vy se tak na Forestera a jeho jízdní výkony můžete bezpečně spolehnout. A ještě větší 
klid a pohodu při vaší jízdě dodává i systém Hill Descent Control, který pomáhá udržovat 
regulovanou a konstantní rychlost při sjíždění svahů, včetně těch kluzkých.*1

Forester je od základu navržený jako opravdové SUV, 
ne že si na ně jen hraje. Má proto nejen 22 cm světlou 
výšku, ale také se zárověň s pečlivým ohledem dbá na 
nájezdové, sjezdové i přejezdové úhly. Všechny byly 
optimalizovány tak, aby vám pomohly zdolat překážky 
bez toho, abyste vůz poškodili nebo s ním uvízli.

Tlačítkem navolte Inteligent Mode pro jízdní režim 
hladce vybalancovaný a šetrný k životnímu prostředí 
nebo divočejší Sport Mode pro okamžitou lineární 
odezvu za plynovým pedálem, obohacenou vyšším 
točivým momentem pro sportovnější jízdu při jakékoli 
rychlosti. Asistence elektromotoru dále zlepšuje 
celkovou akceleraci na ještě silnější a sportovní 
zážitek z řízení.

*1 Za bezpečnost a sledování jízdy je vždy zodpovědný řidič. Efektivita funkce Hill Descent Control záleží na 
mnoha faktorech, od stavu vozidla přes počasí, použité pneumatiky až po jízdní podmínky.

*2 Údaje u specifikace s 18” koly.

Minimální 
světlá výška

Nájezdový úhel*2Přechodový úhel*2Sjezdový úhel*2

Výkon, kterému uvěříte. 
Schopnosti, které pocítíte.
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Rozšíření prostoru pro zavazadla, snadnější ovládání elektrických 

zadních dveří* a vhodné umístění osvětlení jsou jen některé z věcí, 

díky nimž je Forester nejvšestrannější a nejuniverzálnější ve své 

historii. Forester podporuje i ten nejaktivnější životní styl a je vždy 

připraven vám pomoci se všemi aktivitami, které milujete, a každé 

vaše dobrodružství zvládne s přehledem zkušeného praktika.

Díky elektricky ovládanému víku zavazadlového 
prostoru se do prostoru pro náklad dostanete 
stiskem jednoho tlačítka, i když jsou vaše ruce 
plné. Zevnitř umístěné tlačítko vám zase umožní 
pohodlně víko zavazadlového prostoru zavřít
a zároveň vůz uzamknout.

Zásuvka 12 V, páčky sklápění opěradel zadních 
sedadel a úchytné prvky jsou umístěny v jedné 
oblasti, takže jsou snadno v dosahu. Háčky na 
upevnění sítě jsou pro snadné použití situovány 
ve všech čtyřech rozích.

Elektricky ovládané víko 
zavazadlového prostoru*

Výbava zavazadlového prostoru

Zavazadlový prostor
Díky širšímu vstupnímu otvoru a jeho čtvercovému tvaru je organizace, 
nakládání či vykládání zavazadlového prostoru snadnější, a to dokonce 
i v případě velkých předmětů, které není nutné naklánět. Opěradla 
zadních sedadel lze sklápět v poměru 60/40 a díky optimalizaci je podlaha 
nákladového prostoru ještě rovnější. Dlouhé předměty se proto ukládají 
snadněji. A navíc, bočnice jsou vyrobeny ze snadno omyvatelného
a odolného materiálu, na němž nejsou špína či škrábance téměř vidět.
To vše přispívá k větší pohodě.

Mnoho prostoru pro 
vaše vzpomínky.

* Volitelné.
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Výška sedadel, umístění bočních prahů 
a tvar sloupků zajišťují zadním cestujícím 
pohodlné nastupování.

Volitelné elektricky posuvné střešní okno 
s velkým otvorem zvyšuje v interiéru pocit 
prostornosti a přitom neomezuje místo nad 
hlavami cestujících.

Zadní boční prahové nášlapy jsou širší a plošší 
a jsou pokryty neklouzavým povrchem, díky 
tomu usnadňují přístup ke střešním ližinám.

Úložný prostor ve středovém tunelu je velmi 
objemný, takže pojme vaše elektronická 
zařízení, jako je například malý tablet. 
Pohodlí zvyšuje zásuvka na 12 V.

Pohodlný přístup do vozu

Elektrické střešní okno*

Boční prahové nášlapy

Úložný prostor ve středovém tunelu

Forester poskytuje pohodlí všem cestujícím, na každém sedadle. Ani to nevnímáte, 

ale jeho pohodlí začíná ještě před nástupem do vozidla - dveře byly speciálně 

navrženy tak, aby usnadňovaly vstup a výstup a otevírají se téměř do 45°. Jakmile jste 

uvnitř, všimnete si široké a prostorné kabiny s celou řadou praktických řešení, jako 

jsou dělené kapsy na zadních stranách předních sedadlech či ventilační systém pro 

cestující vzadu. Účinné odhlučnění vnitřního prostoru snižuje nechtěný hluk a vibrace 

z okolí, takže si všichni cestující mohou za jízdy vychutnávat svůj klid.

Komfort pro všechny.

* Volitelné.

10 11



*1 Apple CarPlay je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA
a dalších zemích.

*2 Android a Android Auto jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.
*3 Volitelné.

Apple CarPlay a Android Auto nemusejí být dostupné pro všechny modely a regiony.
Pro více informací se prosím obraťte na svého lokálního dealera Subaru.
Za bezpečnou jízdu a pozorné sledování silničního provozu vždy odpovídá řidič. 
Nevěnujte se ovládání dotykové obrazovky v době, kdy řídíte.

Užívejte si za jízdy bezpečné připojení chytrých telefonů pomocí rozhraní Apple CarPlay*1 nebo Android Auto*2. Zcela nový Forester nabízí 

nejmodernější funkce infotainmentu, které lze snadno obsluhovat intuitivním systémem ovládání. V kombinaci s komfortními předními sedadly, 

které zajišťují přirozenou pozici sezení, se budete cítit jako doma bez ohledu na to, jak daleko jedete.

Plné připojení, ať jste kdekoliv.

Díky Apple CarPlay*1 a Android Auto*2 můžete 
ve voze používat nejnovější současné aplikace. 
S pomocí hlasového ovládání je lze využívat bez 
nutnosti sundávat ruce z volantu, což přirozeně 
zvyšuje úroveň bezpečí pro všechny v okolí.

Side View Monitor přenáší na multifunkční displej 
obraz z kamery umístěné na spodní straně 
vnějšího zrcátka u spolujezdce, což je pro mnohé 
řidiče slepé místo. Tím při manévrování v úzkých 
prostorách zvyšuje bezpečnost a komfort.

Multifunkční LCD displej s úhlopříčkou 6,3 palce 
umístěný v horní části palubní desky předává vám 
i vašim spolucestujícím užitečné informace jasným 
způsobem. Pokud používáte navigaci, zobrazuje 
také naváděcí šipky či informace o křižovatkách 
nebo zatáčkách.

Plně barevný LCD informační displej s úhlopříčkou 
4,2 palce zobrazí praktické informace o jízdě, 
takže vy se můžete plně soustředit na řízení.

Po zařazení zpátečky kamera zobrazuje barevný 
pohled za vůz i s vodicími linkami. Tím značně 
pomáhá s parkováním. Nečistoty z čočky kamery 
umyje ostřikovač, takže obraz kamery je vždy 
čistý a jasný.

Prémiový audiosystém využívá nejnovější 
technologii Harman/Kardon Green Edge a je 
tvořen 9 reproduktory. Zdokonalená akustika 
přináší hlubší zážitek z poslechu.

Apple CarPlay*1 a Android Auto*2

Side View Monitor*3

Informační displej

Couvací kamera Prémiový audiosystém s reproduktory 
Harman/Kardon*3

Multifunkční displej.
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Plochá koncepce motoru se vyznačuje značnou tuhostí 

a současně přirozenou vyvážeností. Proto produkuje 

výrazně méně vibrací než ostatní typy motorů.

Nízké těžiště ploché koncepce motorů zajišťuje lepší, 

větší stabilitu než ostatní typy motorů.

Přirozená vyváženost

Větší stabilita

Základní technologie Subaru definují samotnou 

značku Subaru a přinášejí vám jedinečný pocit

z jízdy, který zažijete pouze s vozy Subaru.

Tyto základní technologie umožňují vozům Subaru 

splnit vysoké standardy v oblastech výkonu, 

pohodlí, bezpečnosti a spolehlivosti a zároveň 

dodržet svůj závazek, že budou všem cestujícím 

přinášet požitek z jízdy a klid mysli.

04

Subaru Global Platform (SGP) je platforma, na níž budou 

postaveny i další generace vozů Subaru. Zvyšuje celkovou 

bezpečnost, poskytovanou výkonnost a přináší jedinečný 

pocit z jízdy, který zažijete pouze ve vozech značky Subaru. 

Je budoucností Subaru, jež nabízí všem řidičům a cestujícím 

ještě více potěšení z jízdy a klidu mysli.

Citlivá ovladatelnost dovoluje lépe měnit směr jízdy, a tím se 

snadněji vyhnout kolizím. I přes vyšší světlou výšku Forester 

s větší lehkostí projede každou zatáčkou, což má za následek 

bezpečnější a zábavnější jízdní zážitky, a zpoza volantu se vám 

nebude nikdy chtít.

Více potěšení z jízdy

Klid ve vnitřním prostoru
Došlo také k omezení vibrací a zvuků, takže pro všechny cestující 

bude jízda mnohem příjemnější. Zdokonalení podvozku a vysoká 

tuhost karoserie zajišťují uvnitř vozu značný klid.

Díky zvýšené tuhosti karoserie, podvozku a stabilizátorů 

dochází k efektivnější absorpci rázů od silnice a nezpevněných 

povrchů, takže výsledkem je více komfortu a menší úroveň 

únavy posádky při dlouhých cestách.

Komfort jízdy

Motor boxer, neboli plochý motor s protiběžnými 

písty, se vyznačuje písty pohybujícími se proti sobě. 

Subaru je motoru SUBARU BOXER věrné již více než 

50 let a používá ho ve svých vozech z důvodu jeho 

zřetelných předností proti ostatním typům motorů, 

dlouhé životnosti a spolehlivé výkonnosti.

Motor
SUBARU BOXER

01

Symetrický pohon všech kol AWD vozů Subaru 

distribuuje točivý moment na všechna kola, čímž 

zlepšuje trakci na mokrých a kluzkých površích. Pro 

řešení Subaru je typické jeho symetrické uspořádání 

v podélné ose vozu, které je spolu s nízkým těžištěm 

přínosem pro větší stabilitu a bezpečnější jízdní projev.

Symetrický pohon
všech kol (AWD)

Globální platforma Subaru02

Převodovka Lineartronic se prostřednictvím

plynulé změny převodového poměru dokáže 

přizpůsobit každé situaci a neustále udržovat motor

v nejefektivnějších otáčkách pro hospodárnou

a hladkou akceleraci, dostatečný jízdní výkon a nižší 

spotřebu paliva. Převodovka je spojená se systémem 

aktivního rozdělování točivého momentu AWD. 

Točivý moment se mezi přední a zadní nápravu 

rozděluje aktivně a v reálném čase, a tedy v závislosti 

na aktuálních trakčních podmínkách.

Lineartronic +
Active Torque Split AWD

03

Hlavní 
technologie 

Subaru
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AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

Řidič je vždy odpovědný za bezpečnost a sledování dopravního provozu a regulací.

Akcelerace, lehké zatížení: EV mód Střední zatížení: Asistence elektrického motoru Velké zatížení: Benzínový motor v činnosti Decelerace: Rekuperace, dobíjení baterie

Indikátor jízdních systémů motoru

Hybridní pohon e-BOXER kombinuje elektromotor se dvěmi klíčovými technologiemi 
Subaru: motorem BOXER a symetrickým pohonem všech kol. Nové spojení přináší 
parádní zážitky ze sportovního řízení, tak i ticho a pohodlí v kabině bez nežádoucích 
hluků a vibrací na všech typech cest, kterými se ubíráte.

V důsledku vyšších hmotností elektrických motorů může utrpět rozložení váhy celého 
vozidla. Ne tak u Subaru, které důsledně udržuje strategické umístění komponentů 
SUBARU e-BOXER v linii Symmetrical AWD a citlivě balancuje celkovou rovnováhu auta. 
Plochý benzínový motor má těžiště nízko nad zemí a elektromotor je zabudován 
v převodovce ve středu vozidla, což vše dohromady pomáhá udržet přesné ovládání 
a stabilitu v zatáčkách, které vozy Subaru tak rády poskytují.

SUBARU e-BOXER soupeří s akcelerací benzínových vozidel o třídu výše a poskytuje tak 
sebevědomý výkon na dálnici i vzrušující jízdu na blátivých nebo nerovných cestách.

Kompaktní a výkonný elektromotor umožňuje citlivé a svižné zrychlování při jízdě a pružný 
odpor při zpomalování, takže váš pohyb v městském provozu bude bez stresu, i když se 
budete jen posunovat v zácpě mezi semafory.

Pro efektivní jízdu systém SUBARU e-BOXER přizpůsobuje poměr rozdělení výkonu 
mezi dvoulitrovým motorem s přímým vstřikováním a elektromotorem inteligentně 
zabudovaným do převodovky Lineartronic tak, aby odpovídal okolním podmínkám jízdy 
a řízení. Výsledkem je tichý, plynulý přísun výkonu pro komfortní a příjemnou jízdu v 
mnoha situacích. A co víc, podélné umístění motoru a baterie podél osy vozidla doplňuje 
stabilitu a symetrické rozložení váhy auta, kterou má Subaru v genech od plochého 
motoru BOXER s nízkým těžištěm a vlastního designu Symetrical AWD.

Motor SUBARU BOXER + elektrická technologie

Citlivá odezva na řízení a stabilita v zatáčkách.

Vzrušení i na dálnicích. Jistota i na nerovných silnicích.

Městem pohodlně jako nůž máslem.

SUBARU e-BOXER
Nová generace pohonných 
jednotek Subaru

SUBARU BOXER

Elektrický motor

Lithium-iontová 
baterie
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Otáčky motoru (ot./min)

0             1,000       2,000       3,000      4,000       5,000       6,000       7,000

Motor SUBARU BOXER
Max výkon: 
110 kW (150 k) / 5,600 - 6,000 ot./min

Max točivý moment: 
194 Nm (19.8 kgfm) / 4,000 ot./min

Motor
Max výkon: 
12.3 kW (16.7 k)

Max točivý moment: 
66 Nm (6.7 kgfm)
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*1 EyeSight je systém na podporu řízení, jenž za některých jízdních podmínek nemusí fungovat optimálně. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá 
řidič, jenž je povinen věnovat pozornost řízení a dodržovat dopravní předpisy. Účinnost fungování systému závisí na celé řadě faktorů, mj. údržbě 
vozidla, klimatických podmínkách a stavu vozovky. Veškeré podrobnosti k fungování systému najdete v Uživatelské příručce, kde jsou též uvedena 
omezení systému EyeSight, včetně funkcí popisovaných v tomto prospektu.

*2 Efektivní při použití ve spojení s bezpečnostními pásy.
*3 The European New Car Assessment Programme (Euro NCAP): Nezávislá organizace provádějící nárazové a bezpečnostní testy, podporovaná několika evropskými vládami, automobilovými a spotřebitelskými kluby.
*4 Řidič je vždy odpovědný za bezpečnost a sledování dopravy a dodržování pravidel provozu. Nikdy se při jízdě nespoléhejte pouze na pokročilé bezpečnostní systémy. Některé prvky těchto systémů mají svá omezení. 

Kompletní informace ohledně funkčnosti systému a jeho omezeních najdete v návodu k obsluze. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce.
*5 Volitelné

Zesílená karoserie obepínající prostor pro posádku ve 
větším podílu využívá části z vysokopevnostní oceli. 
Současně byla strukturálně přepracována tak, aby ve všech 
směrech lépe absorbovala energii z různých typů nárazů.

Zesílená karoserie 
obepínající posádku Zesílené sloupky a nosná struktura pracují v rámci 

platformy SGP společně na tom, aby Forester efektivně 
absorboval nárazy ze všech stran, a tím ochránil 
posádku. Motor a převodovka jsou navrženy tak, aby
se v případě čelního nárazu posunuly pod vozidlo
a nezdeformovaly prostor pro posádku.

Uložení motoru chránící kabinu

PASIVNÍ PASIVNÍZÁKLADNÍ

Když vám vůz dává klid mysli, je život příjemnější. Právě proto 

je u Subaru bezpečnost na prvním místě. Subaru má původní 

kořeny v letecké výrobě a celou dobu své historie se řídí 

politikou “lidé na prvním místě”. To znamená, že už více

než 50 let ladí, cizeluje a testuje své pokročilé systémy.

Díky nejnovějším systémům v oblasti ochrany před nehodou 

či vyhnutí se nárazu a unikátním technologiím, jako je globální 

platforma Subaru a symetrický pohon všech kol, se značka 

Subaru snaží zlepšovat všestrannou bezpečnost svých vozů 

směrem k budoucnosti bez nehod.

Všestranná bezpečnost 
Subaru

PREVENTIVNÍ07

Optimální výhled do všech stran s výrazným 
omezením slepých míst a snadný přehled 
o okolí: to vše je zajištěno díky optimální 
pozici za volantem, vysokým oknům a citlivě 
umístěným sloupkům karoserie.

Výhled do všech stran

ZÁKLADNÍ0401 02

Senzory umístěné v zadních rozích vozu vás 
varují před vozidly ve slepých místech. Zároveň 
vás při couvání do silnice upozorní na příčně 
přijíždějící vozidla, čímž omezí potenciální 
nebezpečí nárazu.

Subaru Rear Vehicle Detection 
(SRVD)*4

PREVENTIVNÍ05

Hlavní světlomety pracují v součinnosti 
s řízením a podle rychlosti díky svému natáčení 
osvětlují prostor před vozidlem a při jízdě 
v noci zajišťují, abyste lépe viděli do zatáček.

Natáčecí světlomety SRH 
(Steering Responsive Headlights)

PREVENTIVNÍ06

Pokud je zařazena zpátečka, tento systém používá čtyři 
senzory v zadním nárazníku k tomu, aby upozornil na 
překážky za vozidlem. Pokud nějaké zaznamená, upozorní 
řidiče akustickými signály a následně začne automaticky 
brzdit, aby předešel nárazu nebo omezil jeho následky.

Automatické brzdění při couvání 
RAB (Reverse Automatic Braking)*4*5

Díky platformě SGP, symetrickému pohonu AWD, nízkému 
těžišti, zdokonalenému podvozku a zvýšené tuhosti karoserie 
vůz reaguje na úhybný manévr okamžitě, a tím pomáhá vyhnout 
se nebezpečí na silnici.

Vyhnutí se nebezpečí

AKTIVNÍ11AKTIVNÍ10

Tato funkce po zastavení udržuje vůz pomocí brzd na místě 
i bez sešlápnutého brzdového pedálu. Při přidání plynu se vůz 
automaticky odbrzdí a rozjede.

Auto Vehicle Hold

AKTIVNÍ09

Systém regulace jízdní dynamiky upravuje distribuci točivého 
momentu mezi všechna kola (AWD), výkon motoru a brzdění 
každého kola. Tím pomáhá udržet vozidlo v požadovaném směru 
jízdy. Díky funkci aktivního rozdělování točivého momentu je méně 
točivého momentu posíláno na vnitřní a více na vnější kola. Tím se 
zlepšuje obratnost vozu a jeho agilita při průjezdu ostrých zatáček.

Vehicle Dynamics Control System +
Active Torque Vectoring

Součástí standardní výbavy zcela nového 
Foresteru jsou přední, boční a hlavové 
airbagy a jeden kolenní airbag*2. Díky tomu 
je v případě nárazu všem cestujícím zajištěna 
vysoká úroveň ochrany.

Systém airbagů*2

PASIVNÍ03
Základní orientace na bezpečnost začíná už v procesu vývoje. 

Výjimečná viditelnost, optimální pozice za volantem a intuitivní 

ovládání jsou jen některé z prvků, které zvyšují úroveň bezpečnosti 

posádky už v momentu, kdy nastoupíte do svého vozidla.

PREVENTIVNÍ
Mezi preventivní bezpečnostní prvky pomáhající zabránit kolizi 

dřív, než se může stát, patří pokročilé bezpečnostní technologie, 

jako je EyeSight*1.

AKTIVNÍ
Aktivní bezpečnost spočívá v jednoznačném ovládání vozidla, 

které je zajištěno technologiemi, jako je symetrický pohon 

všech kol a globální platforma Subaru. Základní elementy 

pohybu – jízda, zatáčení, brzdění – jsou vyladěny k dokonalosti, 

takže si každou jízdu užijete s klidnou myslí.

PASIVNÍ
Pasivní bezpečnost spočívá v zajištění vaší bezpečnosti

v případě kolize. K tomu pomáhá například uložení motoru 

chránící kabinu a soustava airbagů*2.

PREVENTIVNÍ08

Asistent dálkových světel při jízdě v noci zvyšuje 
viditelnost a bezpečnost tím, že na základě jízdních 
podmínek automaticky zapíná a vypíná dálková světla.

Asistent dálkových světel HBA 
(High Beam Assist)*4*5

Nejbezpečnější ve své třídě.
Zcela nový Forester e-BOXER  
dosáhl maximálního 
5hvězdičkového celkového 
hodnocení v testech bezpečnosti 
společnosti Euro NCAP v roce 2019 
(docílil nejvyššího skóre v historii 
v oblasti ochrany dětí na palubě) 
a získal také ocenění Euro NCAP*3 
“Best in Class 2019” kategorie Small 
Off-Road/MPV.
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Pokud vás zmůže únava a začnete nezvykle „šněrovat“ silnici 
či vyjíždět ze svého jízdního pruhu, funkce varující před 
kličkováním v jízdním pruhu (LSW – Lane Sway Warning) vás 
upozorní akusticky i blikající kontrolkou. Systém funguje
při rychlostech cca od 60 km/h. Jedete-li rychleji než asi
50 km/h a nechtěně sjedete až k dělicí čáře daného jízdního 
pruhu a chystáte se pruh opustit bez znamení o změně 
směru jízdy, funkce hlídání jízdních pruhů (LDW – Lane 
Departure Warning) se vám připomene akusticky i pomocí 
blikající kontrolky dříve, než z pruhu vyjedete.

Když EyeSight rozpozná vozidlo jedoucí vpředu, adaptivní 
tempomat přizpůsobí rychlost, aby se udržovala nastavená 
vzdálenost od vpředu jedoucího auta (systém monitoruje 
odstup a vzájemný rozdíl v rychlostech). EyeSight 
přizpůsobuje výkon motoru, řazení a brzdění, aby vaše 
rychlost odpovídala dopravě, v rozmezí cca od 0 do
180 km/h. Adaptivní tempomat byl koncipován především 
pro použití na dálnicích a rychlostních komunikacích.
Umí rozpoznat vpředu jedoucí vůz i jeho brzdová světla
a následně za vás udržovat správné tempo při popojíždění 
v kolonách s ohledem na maximální pohodlí na cestách.

Pokud právě stojíte a systém EyeSight rozpozná, že se 
kolona opět začala hýbat, funkce upozornění na rozjezd 
vozidla vpředu  (LVSA - Lead Vehicle Start Alert) vám dá 
pomocí akustického signálu a blikající kontrolky vědět, že 
nastal čas reagovat.

Technologie na podporu řízení

Technologie pro předcházení nehodám

Funkce upozorňování na kličkování v jízdním 
pruhu a funkce hlídání jízdních pruhů

Adaptivní tempomat

Upozornění na rozjezd vozidla vpředu

Přednárazová regulace výkonu motoruSystém přednárazového brzdění*2

Pokud systém EyeSight detekuje překážku před 
vozidlem a vy zařadíte k rozjezdu vozidla vpřed namísto 
vzad, přednárazová regulace výkonu motoru reaguje 
pomocí několika krátkých zvukových znamení, rozbliká 
se kontrolka a přiškrtí výkon motoru, aby se zamezilo 
čelnímu střetu vozidla.

Přednárazový brzdový systém při rozpoznání rizika kolize 
s vozidlem nebo jinou překážkou vpředu řidiče na tuto 
skutečnost upozorní výstražným zvukem a kontrolkou mezi 
přístroji. V případě, že řidič nereaguje a nepodnikne žádný 
úkon pro odvrácení kolize, systém je připraven automaticky 
zahájit brzdný manévr, kterým sníží následky nárazu, 
případně kolizi zcela zabrání. V případě, že se řidič začne 
snažit nehodě zabránit, přednárazový brzdový systém 
mu v tom v maximální míře pomůže. V situaci, kdy se řidič 
snaží překážce vyhnout ostrým vyhýbacím manévrem, je 
připravena pomoci funkce, která cílenou souhrou brzdové 
soustavy a řízení zvýší účinnost vyhýbacího manévru.

*1 EyeSight je systém na podporu řízení, jenž za některých jízdních podmínek nemusí fungovat optimálně. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá 
řidič, jenž je povinen věnovat pozornost řízení a dodržovat dopravní předpisy. Účinnost fungování systému závisí na celé řadě faktorů, mj. údržbě 
vozidla, klimatických podmínkách a stavu vozovky. Veškeré podrobnosti k fungování systému najdete v Uživatelské příručce, kde jsou též uvedena 
omezení systému EyeSight, včetně funkcí popisovaných v tomto prospektu. 

*2 Systém přednárazového brzdění nemusí za všech situací fungovat. Za určitých situací nemusejí být splněny nezbytné podmínky k optimálnímu 
fungování systému EyeSight – závisí např. na rychlosti jízdy vůči překážce, výšce objektu a dalších podmínkách.Pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.

Pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.

O EyeSightu*1, špičkovém systému podpory řidiče vyvinutému přímo v Subaru, rádi říkáme, 

že funguje jako druhý pár očí, které sledují silnici před vámi. Využívá stereo kamery se 

schopnostmi podobnými lidským očím, které zachycují trojrozměrný barevný obraz situace 

před vozem. Použití obrazu z obou kamer umožňuje precizně odhadnout tvar, rychlost

a vzdálenost nejen automobilů, ale i motocyklů a chodců před vozidlem*2. Když identifikují 

potenciální nebezpečí, systém varuje řidiče a v případě potřeby dokonce aktivuje brzdy, aby 

pomohl zabránit nehodě. Tímto příspěvkem k bezpečnosti provozu EyeSight snižuje zátěž 

řidiče a zvyšuje pocit bezpečí na palubách vozů Subaru.

Špičková technologie Subaru na podporu řízení.

PREVENTIVNÍ

01

03

05 06

02

Pokud nedojde k použití směrovky, funkce udržování
v jízdním pruhu může řidiči pomoct udržet vůz v jízdním pruhu 
zásahy do řízení, a to v rychlostech od přibližně 60 km/h. Nad 
stejnou hodnotu platí, že pokud asistent nouzového udržování 
v jízdním pruhu zaznamená v cílovém pruhu další vozidla, 
pokračuje v zásahu do řízení bez ohledu na použití směrovky.

Funkce udržování v jízdním pruhu/Asistent 
nouzového udržování v jízdním pruhu

04
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Systém monitorující řidiče DMS (Driver Monitoring System) podporuje bezpečnou 

jízdu využitím kamery, která sleduje řidiče a upozorní jej v případě, kdy zaznamená 

nepozornost nebo ospalost.

Pokročilé technologie Subaru: 
Systém monitorující řidiče (DMS)

Řidič je vždy odpovědný za bezpečnost a sledování dopravy a dodržování pravidel silničního provozu. Nikdy se při jízdě nespoléhejte pouze na pokročilé bezpečnostní systémy. Některé prvky těchto systémů mají svá omezení. 
Kompletní informace ohledně funkčnosti systému a jeho omezeních najdete v návodu k obsluze. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce.

Systém rozeznává až pět různých řidičů. Na základě personalizovaného přednastavení každému 

z nich zajistí pohodlný jízdní zážitek.

Bezpečnost, komfort a pohodlí pro 
každého řidiče.

Systém rozlišuje až pět řidičů bez ohledu na věk nebo tvar 
těla a dle přednastavené volby každému z nich automaticky 
nastaví pozici sedadla.

Jakmile systém DMS rozpozná, že oči řidiče jsou příliš dlouho 
zavřené nebo se řidič dívá jiným směrem než vpřed, vyhodnotí 
situaci jako nebezpečnou a řidiče upozorní akustickým
a vizuálním varováním na multifunkčním i informačním displeji.

Systém si pamatuje a obnoví nastavení klimatizace a topení, 
čímž přispívá ke zvýšení komfortu a pohody uvnitř vozu.

Systém DMS nastaví vnější zpětná zrcátka do uložené polohy.

Pohodlí zvyšuje i automatické obnovení posledního 
nastavení multifunkčního displeje včetně informací o osobní 
spotřebě paliva.

Automatické nastavení pozice sedadla

UpozorněníAutomatické nastavení klimatizace

Automatické nastavení zpětných zrcátek Automatické nastavení multifunkčního displeje 
a informačního displeje
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AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

FORESTER 2.0i-S EyeSight

MODELOVÁ Ř ADA

Zelená metalíza
(Jasper Green Metallic SBC)

FORESTER 2.0i-L EyeSight

ROZMĚRY ..............................
POHONNÁ JEDNOTKA .......

ZDVIHOVÝ OBJEM ...............
MAXIMÁLNÍ VÝKON ............

MAX. TOČIVÝ MOMENT .....

PŘEVODOVKA ......................

D x Š x V: 4625 x 1815 x 1730 mm
Plochý čtyřválec, 2.0L DOHC 16 ventilů, přímé vstřikování 
benzínu + elektromotor
1995 cm3

Motor SUBARU BOXER: 110 kW (150 k) / 5,600 - 6,000 ot./min
Elektromotor: 12.3 kW (16.7 k)
Motor SUBARU BOXER: 194 Nm (19.8 kgfm) / 4,000 ot./min
Elektromotor: 66 Nm (6.7 kgfm)
Lineartronic, AWD

ROZMĚRY ..............................
POHONNÁ JEDNOTKA .......

ZDVIHOVÝ OBJEM ...............
MAXIMÁLNÍ VÝKON ............

MAX. TOČIVÝ MOMENT .....

PŘEVODOVKA ......................

D x Š x V: 4625 x 1815 x 1730 mm
Plochý čtyřválec, 2.0L DOHC 16 ventilů, přímé vstřikování 
benzínu + elektromotor
1995 cm3

Motor SUBARU BOXER: 110 kW (150 k) / 5,600 - 6,000 ot./min
Elektromotor: 12.3 kW (16.7 k)
Motor SUBARU BOXER: 194 Nm (19.8 kgfm) / 4,000 ot./min
Elektromotor: 66 Nm (6.7 kgfm)
Lineartronic, AWD

Modrá perleť 
(Horizon Blue Pearl SAZ)

Bílá perleť 
(Crystal White Pearl K1X)

FORESTER 2.0i-Sport EyeSight

ROZMĚRY ..............................
POHONNÁ JEDNOTKA .......

ZDVIHOVÝ OBJEM ...............
MAXIMÁLNÍ VÝKON ............

MAX. TOČIVÝ MOMENT .....

PŘEVODOVKA ......................

D x Š x V: 4625 x 1815 x 1730 mm
Plochý čtyřválec, 2.0L DOHC 16 ventilů, přímé vstřikování 
benzínu + elektromotor
1995 cm³
Motor SUBARU BOXER: 110 kW (150 k) / 5,600 - 6,000 ot./min
Elektromotor: 12.3 kW (16.7 k)
Motor SUBARU BOXER: 194 Nm (19.8 kgfm) / 4,000 ot./min
Elektromotor: 66 Nm (6.7 kgfm)
Lineartronic, AWD
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PRVK Y V ÝBAV Y

* Volitelné.

Systém klimatizace 
synchronizovaný pro obě strany 
interiéru zajistí příjemnou 
atmosféru v kabině pro každé 
obsazené sedadlo. Díky čtyřem 
provozním režimům si každý 
nastaví ideální teplotu. Ke komfortu 
přispívá i možnost výběru vlastního 
režimu pomocí multifunkčního 
displeje s úhlopříčkou 6,3 palce.

Výdechy topení jsou umístěny
v zadní části středového tunelu, 
takže cestující si mohou užívat 
většího komfortu.

Své časopisy, chytré telefony 
nebo tablety přehledně 
umístíte do dělených kapes 
na zadních stranách opěradel 
předních sedadel.

Funkce paměti sedadla je 
propojena s pozicí zpětných 
zrcátek, což zvyšuje komfort
a pohodlí. A navíc, vnější zpětné 
zrcátko se automaticky sklopí
v případě zařazení zpátečky, takže 
při couvání řidič vidí na obrubník.

Pro pohodlí všech jsou USB 
dobíjecí vstupy dostupné pro 
cestující vpředu a vzadu.

Dvouzónová klimatizace Systém ventilace vzaduDělené kapsy na zadní straně 
předních sedadel

Tlačítko paměti pozice sedadla*USB vstupy (vpředu a vzadu)

Stylová s sportovní LED mlhová 
světla mají velkou oblast pokrytí 
světlem a zlepšují viditelnost
v noci nebo za špatného počasí.

LED přední mlhová světla03

Zadní kombinovaná světla 
v typickém tvaru písmene 
C dodávají zcela novému 
Foresteru výrazný vzhled
a posilují dojem jeho funkčnosti.

LED zadní kombinovaná světla04

0907 0806 10

18palcová kola z lehké slitiny*

Robustní vícepaprskové 
18palcové disky kol z lehké 
slitiny jsou obuty do pneumatik 
225/55 R18.

02 Střešní ližiny

Pohodlný přístup ke střešním 
ližinám je zajištěn pomocí 
zadních bočních nášlapů.
K dispozici jsou i otvory
k uchycení lan, takže jakýkoliv 
objekt lze převážet s klidem.

05LED čelní světlomety
s automatickou regulací dosvitu

LED čelní světlomety s automatickou 
regulací dosvitu kombinují 
potkávací a dálková světla, jež se 
natáčejí podle úhlu natočení volantu 
a při jízdě ve tmě zajišťují dobré 
osvětlení zatáček. A konturou ve 
tvaru C-shape odkazují na pohyb 
pístů ve válci ležatého motoru Boxer.

01

BARV Y K AROSERIE

PŘÍSLUŠENST VÍ

MATERIÁL Č ALOUNĚNÍ

Středová část opěradel 
předních sedadel

Boky sedadel

Černá kůže (2.0i-S EyeSight)*3 Hnědá kůže (2.0i-S EyeSight)

Společnost SUBARU CORPORATION si vyhrazuje právo na změnu technických 
údajů a vybavení, a to bez předchozího upozornění. Podrobnosti o specifikacích, 
vybavení, dostupnosti barev a příslušenství jsou předmětem místních podmínek
a požadavků. Ohledně změn, které mohou být pro váš region vyžadovány, se 
prosím informujte u svého místního prodejce.

Středová část opěradel 
předních sedadel

Středová část opěradel 
předních sedadel

Boky sedadel

Černá látka (2.0i-L EyeSight)

Rozměry jsou měřeny v souladu 
se standardy společnosti 
SUBARU CORPORATION.

Boky sedadel

ROZMĚRY
Ne všechny funkce, možnosti nebo pakety jsou dostupné pro všechny modely
a regiony. Informace o dostupnosti naleznete v přehledu specifikací.
Další podrobnosti vám poskytne místní autorizovaný prodejce Subaru.

*1 Nedostupné pro specifikaci 2.0i-Sport Eyesight.   *2 Dostupné pouze pro specifikaci 2.0i-Sport Eyesight.   *3 Volitelné.
Díky různé kvalitě tisku se mohou skutečné barvy mírně lišit od barev uvedených v této tabulce. Barvy a variace sedadel se mohou lišit podle jednotlivých trhů.

Ochrana nakládací hrany Ochranný kryt motoru hliníkový Osvětlení ve dveřích zavazadelníkuVana do zavazadlového prostoru Dělící mříž

Bílá perleť (Crystal White Pearl K1X) Stříbrná metalíza (Ice Silver Metallic G1U)

Zelená metalíza (Jasper Green Metallic SBC)*1 Červená perleť (Crimson Red Pearl M1Y)*1Bronzová metalíza (Sepia Bronze Metallic M4Y)Tmavá modrá perleť (Dark Blue Pearl M2Y)*2

Černá metalíza (Crystal Black Silica 04S)Šedá metalíza (Magnetite Grey Metallic P8Y) Modrá perleť (Horizon Blue Pearl SAZ)*1

Středová část opěradel 
předních sedadel

Boky sedadel

Šedá látka Sport (2.0i-Sport EyeSight)

2726



Printed in Belgium (21SNCZCZ-01)

Abychom vám pomohli prozkoumat všechny 
záležitosti týkající se Subaru, nabízíme různé digitální 
materiály se širokou škálou vzrušujícího interaktivního 
obsahu, jako je 360stupňové zobrazení a videa.

Interaktivní zážitek se Subaru
subaru-global.com/ebrochure

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

subaru.cz

zazijsubaru.cz

subaru-butik.cz




