ŽIJTE BEZ S TAROS TÍ.
ŽIJTE PŘÍTOMNOS TÍ.
Říká se, že život je sbírkou jednotlivých okamžiků.
Právě proto je zde Outback, který vás všemi
těmito okamžiky doprovodí a postará se o to,
abyste žádný z nich nepropásli. Vydejte se bez
obav vstříc novým dobrodružstvím a dejte
konečně průchod své cestovatelské vášni.
Elegantní Outback zhmotňuje vše, co značka
Subaru představuje — robustnost umožňující dojet
kamkoli, všestrannost pro aktivní životní styl,
a především bezpečnost, na kterou se můžete
kdykoli spolehnout — to vše proto, abyste se snáze
dostali do cíle v pohodlí a s pocitem bezpečí.

02

03

SCHOPNOS T. ROBUS TNOS T.
R AFINOVANOS T. ELEGANCE .
Za ladným, zároveň i rafinovaným designem Outbacka
si můžete hned představit jeho schopnosti i nabízený
komfort, svalnatá a robustní konstrukce vás zase ubezpečí
v tom, že s tímhle autem se můžete vydat kamkoliv.
S důvěrou, že Outback vám pomůže překonat všechny
rozmary počasí i povrchu silnice a vy stylově a komfortně
dosáhnete cílové destinace.

04
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Variabilní uspořádání sedadel
a zavazadlového prostoru
Více prostoru pro váš bohatší život. Větší zavazadelník
snadno pojme až čtyři velké kufry o objemu 80 litrů;
podlaha je dokonale plochá, abyste mohli převézt
více nákladu. Změna uspořádání sedadel je dílem
okamžiku, a to díky sklopným zadním opěradlům
děleným v poměru 40:60 s možností převážet současně
pasažéry i objemné předměty.

FLE XIBILNÍ ŘE ŠENÍ.
Nároky života jsou různorodé a je dobré žít s pocitem, že Outback se s nimi
dokáže snadno vyrovnat. Stačí stisknout tlačítko a elektricky ovládané páté
dveře* zpřístupní velkorysý zavazadlový prostor, abyste vše snadno naložili
a mohli se vydat na cestu.

1

2

3

4

1. Spínač elektricky ovládaného víka zavazadelníku
zabudovaný do palubní desky*1

2. Spínač elektricky ovládaného víka zavazadelníku*1

3. Střešní ližiny* 2

4. Pohodlné boční prahy

*1 Výbava na přání. *2 Vyžaduje zakoupení příslušenství pro naložení nákladu na střešní ližiny.
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V Ý Z VA JE Z Á ŽITKEM.
Díky všestranným schopnostem Outbacku vás hned tak něco nezastaví. Pohon
Symmetrical AWD je zárukou výtečného záběru ve sněhu, dešti nebo na špatných cestách;
díky funkci X-MODE s pomocníkem pro sjíždění svahů lépe zvládnete obtížnější jízdní
situace s maximální jistotou a klidem.

Systém X-MODE
a Hill Descent Control
Celý potenciál Outbacku si vychutnáte i díky
inovovanému systému X-MODE. Pokud jedete
po kluzkém povrchu pokrytém sněhem, bahnem
nebo štěrkem, zvolte režim [SNOW/DIRT], jestliže
je silnice obzvlášť zrádná a vůz by mohl uvíznout,
jako třeba v hlubokém sněhu, bahně nebo písku,
zapněte režim [D.SNOW/MUD]. Funkce řízeného
sjíždění příkrých svahů Hill Descent Control navíc
pomáhá udržet stálou rychlost při sjezdu z kopce,
a to i na kluzkém povrchu. A to je další vlastnost,
která řidiči dodá ještě více klidu.*

SI-DRIVE
Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) vám umožní
kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek nastavit si
vůz podle svých představ. Režim Intelligent je
navržen pro vyváženou kombinaci plynulosti
a hospodárnosti, nastavení Sport zajistí pro
dynamický a sportovní projev okamžité reakce
a lineární odezvu na sešlápnutí plynového pedálu.

* 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.
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INTERIÉR, K TERÝ ZPE S TŘÍ K A ŽDOU VA ŠI CE S TU.
Uvolněte se a vychutnávejte. Kvalitní materiály a užitečné technologie - z interiéru Outbacku budete
skutečně nadšeni.

1

2

3

4

1. Střešní okno*

2. Pohodlná zadní sedadla

Vychutnejte si vzdušnější atmosféru díky parádnímu střešnímu
oknu. Střešní okno s clonou zajíždějící do střechy je vybaveno
funkcí vyklápění a automatického zpětného chodu, a tak je
vždy připraveno na váš pokyn dokonale prosvětlit interiér.

Kabina Outbacku byla navržena tak, aby zadním cestujícím
nabídla velkorysý prostor, včetně možnosti upravovat sklon
opěradel pro ještě vyšší pohodlí na dlouhých cestách.

3. Schránka ve středové konzole

4. Osvětlení

Do velké schránky ve středové konzole se nyní vejde více věcí
a najdete zde i speciální držáky na mince, kartu a pero.

Modré vnitřní osvětlení vytváří v modelu Outback moderní
a elegantní atmosféru. Příjemně modrým světlem jsou
osvětlené také držáky nápojů a box ve středové konzole, které
jsou díky němu snadněji v dosahu i za tmy.

* Výbava na přání.
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TECHNOLOGIE, KTERÁ ZNÁSOBÍ KAŽDÝ ZÁŽITEK.
Užijte si zářivý den, ať již je pondělí nebo neděle. Důmyslně navržené technologie ve vašem
Outbacku fungují výtečně a jsou mimořádně užitečné. Všechny funkce jsou k dispozici
prostřednictvím centrální dotykové obrazovky a LCD ukazatele uprostřed přístrojového štítu.
Ke zpříjemnění cesty poslouží nová prémiová audio soustava s 12 reproduktory Harman/ Kardon,
anebo standardně dodávané audio se šesticí reproduktorů. Celý informační a zábavní systém je
kompatibilní s chytrými telefony, abyste vždy zůstali ve spojení se zbytkem světa.*1

1

1. Čelní a boční kamery
Obraz kamery umístěné v čelní masce se zobrazuje na
displeji ve voze. Tím zlepšuje výhled na křižovatkách
a při parkování čelem u zdi. Funkce Side View Monitor
zobrazuje prostor šikmo vpředu vedle spolujezdce, který
jinak není vidět, a usnadňuje tak manévrování na úzkých
silnicích a při podélném parkování.

2. Navigace upozorňující na odbočení*2
Na displeji uprostřed přístrojového štítu se zobrazují
pokyny navigace s upozorněním na nutnost odbočení,
abyste nemuseli odklánět zrak do strany směrem
k obrazovce navigace s mapou.

2

3. Audio soustava Harman/Kardon*2

Apple CarPlay*3 a Android Auto*4

Prémiová audio soustava v Outbacku staví na nejnovější
technologii GreenEdge firmy Harman/Kardon a nabízí
12 reproduktorů Harman/Kardon i zdokonalenou
akustiku pro co nejpříjemnější hudební zážitky.

Prostřednictvím rozhraní Apple CarPlay*3 a Android Auto*4 můžete
snadno používat své nejoblíbenější aplikace. Díky funkci rozpoznávání
hlasových příkazů je možné různé funkce ovládat bez toho, aby bylo
nutné sundat ruce z volantu. To znamená méně rušivých vlivů při řízení
a více bezpečnosti pro všechny cestující.

3

*1 Řidič je vždy povinen věnovat se s maximální pozorností řízení. Prosím, neobsluhujte dotykový displej během jízdy.
*2 Volitelně.
*3 Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.
*4 Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
Apple CarPlay a/nebo Android Auto nemusí být k dispozici pro všechny modely a ve všech zemích. Prosím, kontaktujte
vašeho lokálního autorizovaného partnera pro více detailů.
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MOTOR SUBARU BOXER
Existuje jen velmi málo vozů nabízejících stejnou míru sebevědomí
a jistoty jako Outback – asi vás proto nepřekvapí, jak jedinečná
koncepce za těmito vlastnostmi stojí. Díky unikátní konstrukci motoru
SUBARU BOXER jsou válce umístěny po obou stranách klikového
hřídele v úhlu 180 stupňů proti sobě. Profil je tak nižší a plošší než
u motorů odlišné konstrukce. Motor (a tedy i celý vůz) má tak nižší
těžiště, což přispívá k lepšímu pocitu rovnováhy. Protiběžný chod pístů
kromě toho znamená, že pohybové síly přirozeným způsobem působí
proti sobě, a tak se eliminuje převážná část vibrací.

Vyšší stabilita

Výkon pro běh na dlouhou trať

Blok motoru má plošší profil a je zabudován co
nejblíže k povrchu vozovky. Celý vůz je tak stabilnější,
vyváženější a za jízdy lépe odolává bočním silám, než
je tomu u pohonů s odlišnou konstrukcí.

Motor ploché konstrukce je ze své podstaty tuhý
a vyvážený, produkuje proto méně vibrací než je tomu
u jednotek s vidlicovým uspořádáním válců nebo
čtyřválcových řadových motorů stejné kategorie.
Výsledkem je tak vyšší životnost a spolehlivost
v dlouhodobém provozu.

S YME TRICK Ý POHON VŠECH KOL:
S YMME TRIC AL AWD
Kontrola znamená jistotu a stabilita přináší agilitu, která vás u nového Outbacku nadchne. Vozy Subaru jsou
obdařeny inspirující jistotou za volantem, a to díky přirozeně stabilní konstrukci pohonu Symmetrical AWD,
jejíž součástí je i skvěle vyvážený motor SUBARU BOXER. Soustava pohonu vždy přenáší výkon na všechna čtyři
kola, a zajišťuje tak lepší kontrolu na všech vozovkách i za nepříznivých podmínek. Hlavní komponenty jsou
uspořádány podélně, což napomáhá k výtečnému stranovému vyvážení i vysoké přesnosti při ovládání vozidla.
Nízké těžiště je zase zdrojem mimořádně zábavné jízdy se skvělou odezvou. Výsledkem jedinečných předností
soustavy pohonu Symmetrical AWD je unikátní ovladatelnost a schopnost vyhnout se každému nebezpečí.

LINE AR TRONIC
Účinná převodovka Lineartonic s plynule měnitelným převodem je navržena tak, aby maximálně využila
potenciálu vašeho motoru SUBARU BOXER a symetricky uspořádaného pohonu všech kol Symmetrical AWD.
Zajišťuje ideální dodávku síly a současně Outbacku snižuje spotřebu paliva. Řídicí jednotka zajišťuje lehkost
jízdy, plynulost projevu a rychlé reakce motoru 2.5i. Převodovka má pro každou rychlost i otáčky motoru
připravený optimální převod. Při intenzivní akceleraci převodovka pro sportovnější projev řadí po předem
nastavených převodových poměrech a vytváří tak intenzivní spojení mezi řidičem a jeho vozem.
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AKTIVNÍ BEZPEČNOST

01

Paket v yspělých bezpečnostních systémů:
Systém Subaru pro detekci vozidel vzadu (SRVD)* 1

02

Systém SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) prostřednictvím
senzorů kolem vozidla upozorňuje na jiné automobily nacházející se ve
slepých úhlech výhledu vzad, čímž zvyšuje bezpečnost při přejíždění
z pruhu do pruhu. Dokáže vás také upozornit na nebezpečí kolize při
couvání do ulice, kde mohou právě projíždět jiné automobily.

03

05

PASIVNÍ BEZPEČNOST

06

08
5-ti hvězdičkové
hodnocení Euro NCAP
Subaru Outback
v bezpečnostních
a nárazových testech,
prováděných společností
Euro NCAP (European New
Car Assessment Programme)
získal plný počet pěti hvězd.
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Funkce Auto Vehicle Hold
Po zastavení vozidla jej funkce Auto Vehicle Hold drží zabrzděné
i potom, co řidič pustí brzdový pedál. Tím se řidiči usnadňuje řízení
například při pohybu v kolonách.

Asistent dálkových světel přispívá k lepší viditelnosti i bezpečnosti
za jízdy v noci automatickým přepínáním dálkových a potkávacích
světel Outbacku podle aktuálních jízdních podmínek.
S aktivním směrováním
točivého momentu

04

Rám jsme upravili tak, abyste měli lepší výhled z vozu a mrtvé úhly
se omezily na minimum. Rovněž jsme použili malá boční okénka
u předního A-sloupku a vnější zpětná zrcátka na panelech předních
dveří, abychom zredukovali přední mrtvý úhel a zlepšili výhled
z vozu směrem vpřed.

Pokud jde o otázky bezpečnosti, všechny vozy Subaru překonávají
běžně používané postupy. Motor SUBARU BOXER společne
s převodovkou Lineartronic využívá speciální konstrukci zabraňující
jeho proniknutí do prostoru kabiny s ohledem na lepší ochranu
všech cestujících.

Prstencové v ýztuže karoserie
Prstencové výztuže karoserie zvyšují odolnost kabiny od střechy
přes dveře a sloupky až po podlahu. Díky této konstrukci je
nárazová energie v případě nehody odvedena mimo prostor pro
cestující. Konstrukce zároveň přispívá k odlehčení a zpevnění
podvozku, a tím samozřejmě i k vyšší míře ochrany.

Bezpečnostní pásy s předpínači tahu a omezovači zátěže
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy pro přední cestující
jsou vybaveny předpínači k bezpečnému přidržení pasažérů
v případě nehody, stejně tak jako omezovači zátěže, které zabraňují
nadměrnému působení sil v oblasti hrudníku.
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02

Stabilizační systém Vehicle Dynamics Control +
Active Torque Vectoring
Stabilizační systém Vehicle Dynamics Control zajišťuje stabilní
chování vozu prostřednictvím cíleného rozdělování hnací síly
systémem pohonu všech kol a regulací výkonu motoru a brzd na
každém jednotlivém kole. Funkce vektorového řízení dynamiky
Active Torque Vectoring prostřednictvím brzd posílá méně hnací síly
na kola uvnitř zatáčky a více na kola vnější. Tím se zlepšuje ochota
vozu k zatáčení a přesnost reakcí na pohyby volantu.

Lepší v ýhled z vozu

Speciálně rozvržená kabina pro zv ýšení ochrany

Bez aktivního směrování
točivého momentu

Paket v yspělých bezpečnostních systémů:
Asistent dálkov ých světel (HBA)* 1

03

04

01

05

10

06

Airbagy SRS* 2
V případě nehody chrání cestující celý arzenál standardně
dodávaných prvků bezpečnostní výbavy, jako jsou čelní airbagy
SRS* 2, boční airbagy pro přední cestující, hlavové záclonové airbagy
SRS* 2 a kolenní airbag SRS* 2.

Opěrky hlav y na předních sedadlech
Opěrky hlavy, nastavitelné výškově i podélně, byly navrženy
s ohledem na cestující různého vzrůstu a s různými osobními
preferencemi nastavení.

09

08

07

*1 Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič, jenž je povinen věnovat pozornost řízení
a dodržovat dopravní předpisy. V zájmu bezpečnosti jízdy se nespoléhejte pouze na
podporu paketu vyspělých bezpečnostních systémů. Možnosti rozpoznávání tohoto
systému mohou být omezené. Veškeré podrobnosti o fungování systému a jeho omezení
naleznete v Uživatelské příručce vozidla. Další informace vám poskytne místní prodejce.
*2 SRS: zkr. Supplemental Restraint System (dodatečný/přídavný zádržný systém).
Efektivní fungování je podmíněno používáním bezpečnostních pásů.
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01. Adaptivní tempomat
Technologie EyeSight*1 nekončí tím, že pouze udržuje přednastavenou rychlost jako tradiční tempomat.
Když rozpozná vozidlo jedoucí vpředu, adaptivní tempomat přizpůsobí rychlost tak, aby se udržovala nastavená
vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla (systém monitoruje odstup a vzájemný rozdíl v rychlostech). EyeSight
přizpůsobuje výkon motoru, řazení a brzdění, aby rychlost vašeho vozu odpovídala dopravní situaci, a to v rozmezí
od 0 do 180 km/h. Adaptivní tempomat byl koncipován především pro použití na dálnicích, rychlostních silnicích
a podobných komunikacích. Dokáže rozpoznat vpředu jedoucí vozidlo i jeho brzdová světla a následně za vás
udržovat správné tempo při popojíždění v kolonách s ohledem na maximální pohodlí na dlouhých cestách.

01

02

03

04

02. Funkce upozorňování na kličkování v jízdním pruhu a funkce hlídání jízdních pruhů
Pokud vás zmůže únava a začnete nezvykle „šněrovat“ silnici nebo vyjíždět ze svého jízdního pruhu, funkce varující
před kličkováním v jízdním pruhu (LSW – Lane Sway Warning) se vám připomene akustickou signalizací a blikající
kontrolkou. Systém LSW je však funkční pouze 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.

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

04. Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu
Při jízdě na dálnici, rychlostních silnicích a podobných typech komunikací může systém pro udržování vozidla
v jízdním pruhu pomocí dvojice kamer sledovat značení jízdních pruhů a zaznamenat okamžik, kdy vozidlo začne
vyjíždět ze zvoleného jízdního pruhu. V rychlosti 60 km/h a víc může pomáhat s řízením s cílem předcházet vyjetí
z jízdního pruhu, a tím zvýšit bezpečnost jízdy.

05

05. Systém přednárazového brzdění*2
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.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE SUBARU NA PODPORU ŘÍZENÍ.
V Subaru věříme ve všestrannou bezpečnost, jejíž důležitou součástí je prevence kolizí, která se
snaží zabránit tomu, aby k nehodám vůbec docházelo. Proto jsme vytvořili EyeSight*1, špičkový
systém podpory řidiče od Subaru. Jako druhý pár očí, které sledují silnici před vámi, využívá
EyeSight stereo kamery se schopnostmi podobnými lidským očím, které zachycují trojrozměrný
barevný obraz situace před vozem. Použití obrazu z obou kamer umožňuje precizně odhadnout

06. Přednárazová regulace výkonu motoru

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 palubě modelu Outback.

Pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.
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06

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.

*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.
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M O D EL OVÁ Ř A DA
OUTBACK 2.5i-S EyeSight Special Edition / 2.5i-S EyeSight

OUTBACK 2.5i EyeSight

Rozměry: D x Š x V: 4 820 x 1 840 x 1 605 mm
Pohonná jednotka: plochý zážehový čtyřválec s protiběžnými písty, DOHC 16v
Zdvihový objem: 2 498 cm3
Nejvyšší výkon: 129 kW (175 k) při 5 800 ot/min
Nejvyšší točivý moment: 235 Nm při 4 000 ot/min
Převodovka: Lineartronic, pohon AWD

Rozměry: D x Š x V: 4 820 x 1 840 x 1 605 mm
Pohonná jednotka: plochý zážehový čtyřválec s protiběžnými písty, DOHC 16v
Zdvihový objem: 2 498 cm3
Nejvyšší výkon: 129 kW (175 k) při 5 800 ot/min
Nejvyšší točivý moment: 235 Nm při 4 000 ot/min
Převodovka: Lineartronic, pohon AWD

Šedá metalíza
(M a g n e t i t e G r e y M e t a l l i c P8Y )

20

Č e r ve n á p e r l e ť
(C r i m s o n Re d Pe a r l M1Y )
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PR V K Y V Ý B AV Y

B A R V Y K A R O SER IE

1

2

5

6

3

7

PŘ Í SL UŠEN S T V Í
Upravte si Outback k obrazu svému.

4

8

Bílá perleť
(Crystal White Pearl K1X)

Stříbrná metalíza
(Ice Silver Metallic E1U)

Šedá metalíza
(Magnetite Grey Metallic P8Y)

Černá Metalíza
(Crystal Black Silica 04S)

Tmavá modrá perleť
(Dark Blue Pearl 62Y)

Šedá metalíza
(Storm Grey Metallic P9Y)

Šedá khaki
(Cool Grey Khaki 8AF)

Zelená metalíza
(Wilderness Green Metallic K4X)

Bronzová Metalíza
(Tungsten Metallic K7U)

Červená perleť
(Crimson Red Pearl M1Y)

M AT ER I Á L Č A L O U N ĚN Í SEDA D EL
Tmavá kůže*1

Natáčecí světlomety SRH
(Subaru Responsive Headlights)

2

Bezklíčkové ovládání zamykání
a tlačítko Start*
Chcete-li zamknout/odemknout přední dveře
nebo víko zavazadlového prostoru, jednoduše
uchopte kliku dveří. Chcete-li spustit motor,
jednoduše stiskněte tlačítko Start. Pomocí 5-ti
místného kódu můžete dokonce otevřít dveře
zavazadelníku, aniž byste měli klíč u sebe.

3

Účinné zdroje zamezují oslnění v mlze
s ohledem na vyšší bezpečnost jízdy.

Při jízdě v zatáčkách se světlomety natáčí doprava
nebo doleva v závislosti na úhlu natočení volantu,
a v noci tak lépe osvětlují silnici.

5

Přední mlhová světla

6

USB zásuvky (vpředu a vzadu)*
Všechna elektronická zařízení snadno
nabijete pomocí přístupných zásuvek USB
vpředu i vzadu.

18” kola z lehkých slitin*

4

Litá 18” kola s více paprsky dodávají
Outbacku exkluzivní a robustní vzezření; jejich
aerodynamický tvar napomáhá ke snížení
spotřeby paliva. V kombinaci se sportovními
pneumatikami o rozměru 225/60 R18 jsou
atraktivním doplňkem verzí Outback.

7

Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné
v osmi směrech (s bederní opěrou páteře)
V sedadle elektricky nastavitelném v osmi
směrech si vždy najdete optimální polohu
za volantem.

Střešní spoiler
Promyšlený a aerodynamický střešní spoiler
Outbacku je hladce začleněn do pátých dveří
vozidla. Zadní část spoileru zůstává černá
bez lakování, což přispívá k jeho robustnímu
vzhledu a současně napomáhá zakrýt
případné škrábance způsobené při nakládání
neforemných předmětů na střešní nosníky.

Dekorativní panel

8

* Výbava na přání.
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Dekorativní panel

Boční čalounění sedadel /
Opěradla sedadel

Dekorativní panel

Boční čalounění sedadel /
Opěradla sedadel

Spodní ochranné lemování
zadního nárazníku (plast)

Rozšířený lem blatníku

Lapače nečistot

Ochranná lišta zadního nárazníku
(plast)

Spodní kryt motoru (hliníkový)

Automatika sklápění
vnějších zrcátek

Dekorativní panel

*1 Výbava na přání.
*2 Ultrasuede je registrovanou značkou společnosti Toray Industries, Inc.
Z důvodu tisku v různých lokalitách se výsledné barvy mohou mírně lišit od barevných odstínů v tomto vyobrazení.
Barvy i provedení sedadel se rovněž mohou lišit v závislosti na konkrétním trhu.

Zadní parkovací kamera
Zadní parkovací kamera zlepšuje výhled
vzad při couvání s vozidlem a zobrazuje
i vodicí čáry, díky kterým lépe vidíte budoucí
trajektorii jízdy a lépe odhadnete vzdálenost
od ostatních překážek.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOS TI
Rozměr y se uvádějí v souladu se
standardním způsobem měření
SUBARU CORPOR ATION.

Spodní ochranné lemování
bočních prahů (plast)

Černá látka (2.5i EyeSight)

Ultrasuede®*2 / Kůže*1

Boční čalounění sedadel /
Opěradla sedadel

Ochranné lemování předního
nárazníku (plast)

Světlá kůže*1

Boční čalounění sedadel /
Opěradla sedadel

1

Využijte nabídku příslušenství Subaru a přizpůsobte si Outback
vlastní osobnosti a životnímu stylu. Ať již zatoužíte po ještě
vyšším pohodlí, dalších funkcích nebo osobní úpravě vzhledu
svého Outbacku, můžete se spolehnout na to, že všechny prvky
příslušenství Subaru byly navrženy a vyrobeny stejně pečlivě, jako
samotný vůz. Další podrobnosti najdete v katalogu příslušenství,
případně se informujte u nejbližšího prodejce Subaru.

Ne všechny funkce, možnosti nebo balíčky jsou k dispozici pro všechny modely
a regiony. Neváhejte se proto obrátit na svého místního autorizovaného prodejce
Subaru pro více informací, vše vám rád podrobně vysvětlí s pomocí listů technického
popisu a specifikací.
Společnost SUBARU CORPOR ATION si v yhrazuje právo na změny specifikací bez
předchozího upozornění. Jednotlivé specifikace, v ybavení, dostupné bar v y
a sor timent dodávaného příslušenst ví mohou bý t upravovány v závislosti na místních
podmínkách a požadavcích trhu. O případných změnách v dané lokalitě vás bude
informovat místní prodejce.
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subaru.cz
zazijsubaru.cz
subaru-butik.cz

subaru-global.com
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Subaru interaktivně
Rádi bychom vám umožnili poznat vozy Subaru o něco
detailněji, a proto nabízíme různé digitální zdroje a
širokou škálu zajímavého interaktivního obsahu, jako jsou
např. panoramatická zobrazení vozů 360°nebo videa.

subaru-global.com/ebrochure
youtube.com/user/SubaruGlobalTV

