


Představujeme zcela nový Outback. Poznejte skutečné 
potěšení z cestování ve voze s novým robustním 
designem, který vás komfortně, pohodově a s lehkostí 
doveze kamkoliv si vzpomenete.

Být viděn během dne a vidět v noci – to je 
úkol světlometů s automatickou regulací 
dosvitu a funkcí natáčení do zatáček podle 
natočení volantu. Zajišťují na každém typu 
silnice optimální osvětlení vozovky. Směrová 
světla integrovaná do světel denního 
svícení v typickém tvaru písmene C dodávají 
světlometům uhlazený a kompaktní vzhled. 
Svým tvarem současně podtrhují celkovou 
robustnost nového Outbacku.

S 18“ koly se snadno dostanete kamkoliv.

LED světlomety

18“ hliníková kola

Velká cesta
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Komfortní interiér používající kvalitní materiály nabízí 
vpředu i vzadu více prostoru a je vybaven inovativními 
prvky zpříjemňujícími všem členům posádky cestování 
na dlouhé vzdálenosti.

Systém monitorování řidiče 
Driver Monitoring System (DMS)

Personalizovaný komfort 
pro každého řidiče.

Komfortní cestování

*1 Apple CarPlay je registrovanou ochrannou značkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.
*2 Android a Android Auto jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
Řidič je vždy odpovědný za bezpečnost, 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 systémů a jejich omezeních najdete v návodu k obsluze. Pro více informací se prosím obraťte 
na svého prodejce.

Velký 11,6" dotykový displej umožňuje 
intuitivní ovládání, podobně jako 
u mobilních telefonů. Obsluhuje audio 
i další užitečné funkce, přičemž 
podporuje širokou škálu funkcí 
infotainmentu, jako je Apple CarPlay*1 
a Android Auto*2.

11,6“ centrální displej

Systém monitorování řidiče 
jej v případě rozpoznání jeho 
nepozornosti nebo únavy 
akusticky a opticky varuje.

Systém monitorování řidiče bez ohledu na věk nebo 
tělesné proporce rozpozná konkrétní osobu a podle dříve 
uložených hodnot nastaví polohu sedadla, zpětných zrcátek 
a klimatizace.

Upozornění Automatické nastavení podle řidiče

DMS je pokrokový bezpečnostní systém, který využívá 
speciální kameru a algoritmy rozpoznávání obrazu 
k identifikaci únavy nebo nesoustředění řidiče. Dokáže 
vzájemně odlišit pět do systému registrovaných osob 
a automaticky podle jejich preferencí individualizovat 
nastavení různých komfortních funkcí vozu.
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S dvojicí režimů systému X-MODE 
odhalíte veškerý potenciál nového 
Outbacku při jízdě mimo silnice. Na 11,6“ 
displeji můžete pohodlně přepínat mezi 
režimy [SNOW/DIRT] a [D.SNOW/MUD] 
([Sníh/Štěrk] a [Hluboký sníh/Bláto]), 
takže pro každý povrch budete mít vždy 
správné nastavení.

X-MODE se dvěma režimy

Větší zavazadlový prostor s širším nakládacím otvorem 
usnadňuje nakládání a převoz velkých předmětů. 
Je obložený materiály, na nichž se nedrží špína, takže si 
své outdoorové aktivity můžete užít ve větší čistotě.

Vysokou úroveň ovladatelnosti, stability a jízdního komfortu 
v tichém interiéru si užijete zásluhou propracovaného 
symetrického pohonu všech kol Symmetrical AWD a Globální 
platformy Subaru. S novým Outbackem se můžete vydat 
kamkoliv a užít si sametový jízdní projev i mimořádné 
schopnosti v terénu.

Potěšení bez omezení

Zábava na každém povrchu

* Volitelná výbava.

Díky bezdotykovému senzoru otevřete 
zavazadlový prostor i když máte obě ruce 
plné zavazadel.

Variabilně sklopná opěradla zadních 
sedadel umožní flexibilně převážet 
i dlouhé předměty.

Bezdotykové otevírání víka 
zavazadlového prostoru*

Zadní sedadla dělená v poměru 60/40

06 07



Motory boxer mají oproti jiným typům motorů jednoznačné přednosti, 
Subaru je proto motorům SUBARU BOXER věrné již více než 50 let. 
Vyznačují se spolehlivostí a dlouhou životností, jejich písty jsou umístěné 
v jedné horizontální rovině a pohybují se proti sobě. Tím v každém Subaru 
zaujmou kultivovaným během s minimem vibrací.

Symetrický pohon všech kol Subaru Symmetrical AWD 
zajišťuje stabilitu a bezpečnost na každém povrchu. Schopnost 
aktivního rozdělování točivého momentu rozděluje hnací sílu 
mezi kola podle aktuálních trakčních podmínek, takže přináší 
více přilnavosti na mokrých a kluzkých površích.

Přepracovaný hydraulický systém převodovky s širším 
rozpětím převodových poměrů poskytuje jemnou a plynulou 
změnu převodů, účinnou a hladkou akceleraci, podmanivou 
jízdní dynamiku a současně nižší spotřebu paliva.

MOTOR SUBARU BOXER

SYMETRICKÝ POHON VŠECH KOL S-AWD

LINEARTRONIC

Právě tyto hlavní technologie Subaru, přispívající k větší 
výkonnosti, komfortu, bezpečnosti a spolehlivosti, dodávají 
všem automobilům Subaru jejich typické vlastnosti, díky 
nimž si každý cestující s klidnou myslí maximálně užije jízdu.

HLAVNÍ TECHNOLOGIE SUBARU

SUBARU GLOBAL PLATFORM (SGP) 
SE ZV ÝŠENOU PEVNOSTÍ KAROSERIE

Globální platforma Subaru (SGP) posunuje úroveň 
bezpečnosti na vyšší úroveň a současně vytváří unikátní 
jízdní zážitky typické pro vozy Subaru. Dále zajišťuje 
příkladnou prostornost, komfort a potěšení z jízdy. Zvýšená 
tuhost karoserie, zajištěná zcela přepracovanou strukturou 
s různými druhy dodatečných strukturálních výztuh, nejenže 
zvyšuje ochranu posádky při různých typech nárazu, ale také 
odstranila nežádoucí vibrace a hlučnost.

Věřte tomu, co je uvnitř
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Pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.
*1 EyeSight je systém na podporu řízení, který 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. na 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 Volitelná výbava.
*3 Řidič je vždy odpovědný za bezpečnost, 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 systémů a jejich omezeních najdete v návodu k obsluze. 

 Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce.
*4 Je nejúčinnější ve spojení se zapnutými bezpečnostními pásy.
*5 Předkolizní brzdový systém nemusí fungovat za úplně všech situací. V závislosti na rozdílu rychlostí nebo výšek 

objektů a spoustě dalších okolností nemusí každá situace splňovat podmínky nezbytně nutné pro optimální 
práci systému EyeSight.

U Subaru je bezpečnost na prvním místě. Proto Subaru své pokročilé 
bezpečnostní systémy jemně ladí, testuje a znovu testuje již více než 
50 let. Spojení nejnovějších systémů, jejichž úkolem je nehodám 
předcházet a současně ochraňovat posádku, s typickými technologiemi 
Subaru, jako je Globální platforma Subaru či pohon všech kol 
Symmetrical AWD Subaru, dále pokračuje ve svém přístupu, v němž je 
na prvním místě člověk komplexně chráněný souborem bezpečnostní 
výbavy. Cílem tohoto přístupu je budoucnost bez nehod a zranění.

PRIMÁRNÍ AKTIVNÍ

PREVENTIVNÍPASIVNÍ

Hlavní technologie Subaru, jako symetrický 

pohon všech kol Symmetrical AWD či 

Globální platforma Subaru, zajišťují přesné 

řízení během jízdy, zatáčení i brzdění.

Pokrokové bezpečnostní technologie, jako 

je například systém EyeSight*1, zabraňují 

nehodám před tím, než by k nim mohlo dojít.

Tyto systémy jsou navržené pro přímou 

ochranu posádky v případě kolize. Patří sem 

například koncepce umožňující, aby motor 

při nárazu zajel pod podlahu mimo prostor 

pro posádku, stejně jako airbagy.

Nerušený výhled, ideální pozice za 

volantem a intuitivní obsluha vám pomáhají 

zvyšovat bezpečnostní standard od 

okamžiku nasednutí.

Bezpečnostní konstrukce skeletu karoserie

Vynikající výhled z vozu

Funkce automatického sklonění pravého 
zpětného zrcátka při couvání*2

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) – 
systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu*3

Upozornění na nebezpečí

RAB (Reverse Automatic Braking) – Automatické 
brzdění před překážkou při couvání*3

ADB (Adaptive Driving Beam) – 
Adaptivní světlomety

Vektorové řízení dynamiky

Bezpečnostní výbava Subaru

• Bezpečnostní konstrukce skeletu karoserie

• Funkce automatického sklonění pravého zpětného 

 zrcátka př i couvání*2

• ADB (Adaptive Driving Beam) – Adaptivní světlomety

• Upozornění na nebezpečí

• Vynikající výhled z vozu

Bezpečnostní systém EyeSight*1 byl zcela přepracován a dostal 
mnoho nových pokrokových funkcí. Nyní proto poskytuje mnohem 
více klidu za volantem. Zdokonaleno bylo jak rozpoznávání 
snímaného obrazu, tak jeho vyhodnocování. Zlepšeno bylo také 
celkové technické vybavení a integrace systému za čelním sklem. 
To vše přináší v reálných jízdních situacích více jistoty a bezpečnosti.

Funkce systému Subaru EyeSight

• Adaptivní tempomat

• Funkce zabraňující vyjetí z jízdního pruhu

• Udržování uprostřed jízdního pruhu a adaptivní vedení vozu podle vozidla vpředu

• Upozornění na rozjezd vozidla vpředu

• Asistent nouzového udržení v jízdním pruhu

• Ochrana proti sjetí ze silnice

• Systém ochrany proti neúmyslnému rozjetí

• Předkolizní brzdový systém*5

• Rozpoznávání rychlostních limitů/Inteligentní omezovač rychlosti

• Autonomní nouzové řízení

Předkolizní brzdový systém*5Systém ochrany proti neúmyslnému rozjetí

Udržování uprostřed jízdního pruhu 
a adaptivní vedení vozu podle vozidla vpředu

Adaptivní tempomat

Komplexní bezpečnost Subaru Bezpečnostní systém na podporu řízení EyeSight

• SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) – systém pro 

 detekci vozů v mr tvém úhlu*3

• Vektorové řízení dynamiky

• RAB (Reverse Automatic Braking) – Automatické brzdění 

před překážkou při couvání*3

• SRH (Steering Responsive Headlights) – Natáčecí světlomety

• Airbagy*4

• AVH (Auto Vehicle Hold) - Udržení vozu na místě po zastavení

• VDC (Vehicle Dynamics Control System) - Stabilizační systém 

Vehicle Dynamics Control
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Šedá met al íza 
(Magnet i te Grey Met al l ic P8Y )

Zelená met al íza 
(Autumn Green Met al l ic TAP)

Bronzová met al íza 
(Br i l l iant Bronze Met al l ic UCD)

M O D E L OVÁ  Ř A DA

ROZMĚRY ..........................................

MOTOR .............................................

ZDVIHOVÝ OBJEM ..........................

MAXIMÁLNÍ VÝKON ........................

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT .....

PŘEVODOVKA ..................................

D x Š x V: 4870 x 1875 x 1675 mm

Horizontálně uložený, 4válcový, benzínový motor typu boxer, DOHC 16V

2498 cm3

124 kW (169 k)/5000–5800 ot./min

252 Nm/3800 ot./min

Lineartronic, AWD

ROZMĚRY ..........................................

MOTOR .............................................

ZDVIHOVÝ OBJEM ..........................

MAXIMÁLNÍ VÝKON ........................

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT .....

PŘEVODOVKA ..................................

D x Š x V: 4870 x 1875 x 1670 mm

Horizontálně uložený, 4válcový, benzínový motor typu boxer, 

DOHC 16V

2498 cm3

124 kW (169 k)/5000–5800 ot./min

252 Nm/3800 ot./min

Lineartronic, AWD

ROZMĚRY ..........................................

MOTOR .............................................

ZDVIHOVÝ OBJEM ..........................

MAXIMÁLNÍ VÝKON ........................

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT .....

PŘEVODOVKA ..................................

D x Š x V: 4870 x 1875 x 1675 mm

Horizontálně uložený, 4válcový, benzínový motor typu boxer, 

DOHC 16V

2498 cm3

124 kW (169 k)/5000–5800 ot./min

252 Nm/3800 ot./min

Lineartronic, AWD

OUTBACK 2.5i-TOURING EyeSight OUTBACK 2.5i-FIELD EyeSight

OUTBACK 2.5i-LIMITED EyeSight
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LED mlhová světla dodávají přední části 
svalnatý výraz.

Cestující na všech sedadlech si mohou 
vychutnat vysokou kvalitu hudby přizpůsobenou 
vnitřnímu prostoru nejnovější technologií 
GreenEdge od společnosti Harman/Kardon.

Trojrozměrně působící dynamická zadní 
světla propůjčují každému Subaru již zdálky 
nezaměnitelný postoj.

K aktivnímu životnímu stylu se ideálně hodí 
polyuretanové čalounění sedadel, které se 
snadno čistí od špíny, bahna a jiných nečistot.

Ochranné prvky předního a zadního nárazníku 
účinně chrání konce vozu.

Dvouzónová klimatizace s ovládáním 
integrovaným do infotainmentu byla dále 
vylepšena, takže nyní pro všechny cestující 
vytváří prvotřídní komfort.

Integrované výklopné příčníky zajišťují, že je 
nebudete muset pořizovat samostatně. Pro 
větší bezpečnost se příčníky upevňují pásky 
vpředu a vzadu.

Komfortní nakládání zavazadel zajistí výškově 
nastavitelný kryt prostoru pro náklad.

LED mlhová světla Ochrana zadního nárazníku

Prémiový audiosystém 
s reproduktory Harman/Kardon*1

Zavazadlový prostor

Zadní světla

Polyuretanová sedadla*2 Dvouzónová automatická klimatizace

Výklopné střešní příčníky*1

V Ý B AVA

Č A L O U N Ě N Í  S E DA D E L

Bí lá p er le ť 
(C r y s t al W hi te Pear l  K1X )

St ř í br ná me t al íz a 
( I ce Si lver Me t al l ic G1U)

Br onzov á me t al íz a 
(Br i l l iant Br onze Me t al l ic U C D) * 1

Č er vená p er le ť 
(C r ims on Re d Pear l  M1Y ) * 1

Š e domo dr á me t al íz a 
(Stor m Grey Me t al l ic K9 Y ) * 1

Š e dá me t al íz a 
(Magne t i te Grey Me t al l ic P 8Y )

Tmav á mo dr á p er le ť 
(Dar k B lue Pear l  K 2Y )

Č er ná me t al íz a 
(C r y s t al B lac k Si l ic a 0 4S)

Zelená me t al íz a 
(A ut umn Gre en Me t al l ic TA P)

*1 Není k dispozici pro model FIELD.
*2 Není k dispozici pro specifikaci LIMITED.

Z důvodu lokace a tisku se barvy mohou mírně lišit od barev uvedených v této tabulce. Dále se mohou lišit barvy a čalounění sedadel podle jednotlivých trhů.

Prémiové kožené čalounění - 
Nappa (tmavá) 

Čalounění sedadel/obšívání Čalounění sedadel/obšívání Čalounění sedadel/obšívání Čalounění sedadel/obšívání Čalounění sedadel/obšívání

Prémiové kožené čalounění - 
Nappa (hnědá)*2

Polyuretan 
(2.5i-FIELD EyeSight)

Černá látka 
(2.5i-LIMITED EyeSight)

Prémiové kožené čalounění - 
Nappa (světlá) 

Rozměry jsou měřeny podle měřicích 
standardů SUBARU CORPORATION.

SUBARU CORPORATION si vyhrazuje právo změnit specifikaci 
a výbavu bez předchozího upozornění. Podrobnosti 
o specifikacích, výbavě, dostupnosti barev a nabídce modelů 
podléhají místním podmínkám a požadavkům. Podrobnosti 
o všech změnách, které mohou být ve vašem regionu 
požadovány, získáte u svého prodejce.

Ne všechny prvky výbavy, volitelné výbavy nebo pakety jsou 
k dispozici pro všechny modely a regiony. Pro více detailů 
prosím kontaktujte svého prodejce Subaru.

R OZ M Ě R Y

*1 Volitelná výbava.
*2 K dispozici pouze pro model FIELD. * Model FIELD má výšku 1670 mm.

*

Ochrana nakládací hrany (černý plast)

Prémiové matně gumové koberce

Vana do zavazadlového prostoru

P Ř Í S L U Š E N S T V Í
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Printed in Belgium (21BGCZCZ-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


