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Wymówienie trzech liter - STI - wystarczy każdemu miłośnikowi sportu 

samochodowego na całym świecie by poczuł dreszcz emocji powiązanej 

z niezwykłą dynamiką. WRX STI zyskał nowoczesną stylizację, ale 

wlot powietrza na masce i wydatny tylny spojler generujący docisk 

aerodynamiczny nie pozostawiają wątpliwości co do genezy tego 

samochodu. Pod tą powłoką kryją się osiągi bardziej zdecydowane

i ekscytujące niż kiedykolwiek wcześniej.
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Rób to co kochasz. WRX STI został skonstruowany,

aby pomóc Ci wydobyć jak najwięcej ekscytacji

i przygody z każdej chwili. Niezależnie, czy jesteś 

dopiero w trakcie podróży czy już u jej celu,

zawsze będziesz gotowy, aby przeżyć życie w pełni. 

Dodając Ci energii na asfalcie i wspierając Cię

w poszukiwaniu przygody poza nim, WRX STI umożliwi 

Ci czerpać z życia pełnymi garściami - codziennie.
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Gdy 2,5-litrowy, turbodoładowany silnik SUBARU BOXER 

generuje 300 KM mocy i 407 Nm momentu obrotowego, 

zapewniając elektryzujące przyspieszenie, osiągi to

już nie tylko cyfry. WRX STI został tak zmodyfikowany

by zapewnić nieporównywalną radość z jazdy.

Jego wyjątkowe prowadzenie wynikające z połączenia 

manualnej skrzyni biegów i centralnego mechanizmu 

różnicowego (DCCD) zapewnia pełną kontrolę, nawet na 

zaśnieżonej nawierzchni.
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PRZEJMIJ 
KONTROLĘ

Od pierwszego uruchomienia silnika WRX STI zdaje 

się prosić o chwilę swobody, na pierwszym krętym 

odcinku asfaltu jaki znajdziesz. Sztywność jego 

nadwozia została zwiększona, zyskując tym samym 

niezwykłą sterowność. Pozwala to na wykorzystanie 

każdego ułamka przyczepności, wytworzonej przez 

idealnie wyważony układ napędowy Symmetrical 

AWD. Również sztywność podwozia, sprężyny 

zawieszenia i amortyzatory zostały udoskonalone, 

aby zwiększyć kontrolę i stabilność dla komfortowego 

i ekscytującego prowadzenia.

PRZEJMIJ 
KONTROLĘ
PRZEJMIJ 
KONTROLĘ
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W sportach motorowych sukces jest wynikiem pracy zespołowej.

Wysokie osiągi to nic innego niż stała współpraca między kierowcą,

a samochodem. Stąd nacisk na ciągłe udoskonalanie możliwości

WRX STI. Tradycyjne pedały i sportowa dźwignia zmiany biegów, 

zapewniają instynktowną i płynną zmianę przełożeń. W połączeniu z mocą 

hamowania płynąca z hamulców Brembo*, WRX STI odpowiada poczuciem 

wyjątkowej synergii, by prowadzenie było satysfakcją w każdej sytuacji.

OSIĄGI 
ROZNIECAJĄCE

EMOCJE

* Brembo to zarejestrowany znak handlowy firmy Brembo S.p.A.

OSIĄGI 
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EMOCJE
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Doświadcz tego wyjątkowego doznania jakim jest 

prowadzenie WRX STI, którego zazdrości każdy fan 

sportów motorowych. Od pierwszej chwili wewnątrz WRX 

STI jedyna rzecz, która może jeszcze Cię powstrzymać 

przed startem i ostudzić emocje, to eleganckie i wciągające 

wnętrze. Nie czekaj więc, zanurz się w komfortowych 

fotelach RECARO*, zabezpiecz pasem bezpieczeństwa, 

poczuj w dłoni moc trzymając sportową dźwignię zmiany 

biegów i ruszaj, delektując się przemierzaniem zarówno 

prostych jak i krętych dróg. Uzupełnieniem niech będzie 

odbiór bieżących komunikatów z intuicyjnego wyświetlacza 

o przekątnej 5,9", który dostarcza potrzebnych, w danej

chwili, informacji o samochodzie.

ZAPROJEKTOWANY BY

TWOJE 
ODRUCHY WZIĘŁY 

GÓRĘ

* Opcjonalnie. RECARO to zarejestrowany znak handlowy firmy RECARO Beteiligungs-GmbH.

Kierowca zobowiązany jest prowadzić zawsze bezpiecznie i z uwagą oraz przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego.

ZAPROJEKTOWANY BY

TWOJE 
ODRUCHY WZIĘŁY 

GÓRĘ

ZAPROJEKTOWANY BY

TWOJE 
ODRUCHY WZIĘŁY 

GÓRĘ
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*1 Apple, Siri, iPhone i iPod są zarejestrowanymi znakami handlowym firmy Apple Inc.
*2 Wyposażenie opcjonalne.

*3 System rozpoznaje tylko wybrane języki. Nie rozpoznaje języka polskiego.
*4 Siri jest kompatybilne z produktami firmy Apple (iPhone, iPad, iPod touch, etc.).

*5 Dostęp do Internetu realizowany jest za pośrednictwem smartfona posiadającego aplikację SUBARU STARLINK. Zależnie od obszaru, operator może pobierać opłaty za połączenie.
Kierowca zobowiązany jest prowadzić zawsze bezpiecznie i z uwagą. Nie powinien zatem obsługiwać ekranu dotykowego podczas jazdy. 

Informacja, rozrywka i nawigacja

Rozpoznawanie głosu*3

i Siri Eyes Free*1*4 

Wyświetlacz wielofunkcyjnySportowe wskaźniki na
wyświetlaczu LCD

Twój WRX STI posiada teraz jeszcze więcej bezdotykowych 
opcji, dzięki połączeniu intuicyjnego systemu 
rozpoznawania głosu*3 z Siri Eyes Free*1*4. Użyj Siri do 
połączenia kompatybilnego urządzenia firma Apple*1

z Twoim WRX STI by, poprzez komendy głosowe włączyć 
muzykę, sprawdzić e-mail lub wyszukać coś w Internecie. 
Ponadto, nawet bez Siri, możesz głosowo sterować 
nawigacją*2, telefonem oraz systemem audio, a wszystko 
po to by ułatwić Ci podróżowanie.

Ekran umieszczono w ten sposób, by był zawsze w polu 
widzenia, ale nie rozpraszał kierowcy podczas jazdy. 
Przekazuje on różnorodne informacje, dzięki którym 
pozostajesz w stałym kontakcie ze swoim samochodem. 
Służy również jako wyświetlacz dla przedniej kamery 
umieszczonej w atrapie chłodnicy, zwiększającej 
widoczność przodu samochodu na skrzyżowaniach
oraz podczas parkowania przodem.

Informacje istotne podczas jazdy są w pobliżu, w zasięgu 
krótkiego spojrzenia. Znajdujący się w centrum zestawu 
wskaźników wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" można 
dostosować tak, by pokazywał wybrane informacje 
dokładnie na wprost Ciebie.

Ruszając w podróż nie myśl sobie, 
że Twój świat pozostaje gdzieś za 
Tobą. Bądź zawsze w kontakcie dzięki 
intuicyjnym i łatwym w obsłudze 
technologiom. WRX STI zapewni 
połączenie ze światem informacyjno - 
rozrywkowym, nawigacją i systemem 
audio którym możesz sterować 
dotykowo lub głosowo. Podłączając 
Twojego smartfona lub iPhone*1

możesz posłuchać ulubionej muzyki
i być w stałym kontakcie ze znajomymi.

1

4

2

SUBARU STARLINK*5

System audio Premium 
z głośnikami Harman/Kardon*2

Kamera cofania poprawia widoczność podczas jazdy do 
tyłu. Na wyświetlaczu pojawiają się linie wskazujące tor jazdy 
samochodu i jego położenie wobec ewentualnych przeszkód.

System ten, z dziewięcioma głośnikami i jednym 
wzmacniaczem, zaprojektowano by uzyskać najwyższą 
jakość odsłuchu.

5 6

3

Kamera cofania*2

System SUBARU STARLINK*5, zapewnia dostęp do
radia internetowego, aplikacji rozrywkowych i wielu
innych. Obsługuje się go poprzez ekran dotykowy lub 
komendy głosowe*3.
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Technologia Subaru

SI-DRIVE 
SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive) pozwala przystosować zachowanie WRX STI w czasie jazdy, 
do Twoich potrzeb i wymagań. W trybie Inteligentnym [I] moc przekazywana jest łagodnie
i z optymalną sprawnością. Tryb Sport [S] pozwala na dobrą kontrolę nad samochodem
w każdych warunkach. Natomiast tryb Sport Sharp [S#] wydobywa pełne osiągi i powoduje 
maksymalnie szybką reakcję turbodoładowanego silnika. Ten tryb da Ci bezpośrednią 
odpowiedź jednostki napędowej na położenie pedału gazu i precyzyjną kontrolę nad 
obrotami wału w całym zakresie pracy silnika.

Aktywne sterowanie momentem napędowym 
(Torque Vectoring)
Technologia ta pomaga prowadzić precyzyjnie, a jednocześnie bardziej 
zbliżać się do limitu wykorzystania samochodu. Gdy wchodzisz w zakręt i gdy 
zaczynają działać boczne siły bezwładności, system odpowiednio rozdzieli 
moment napędowy do odpowiednich kół samochodu, pomagając utrzymać 
wybrany tor jazdy. Oznacza to, że WRX STI szybciej reaguje na Twoje ruchy 
kierownicą i czyni to bardziej skutecznie.

Stabilność jest źródłem pewności podczas prowadzenia samochodu.
Ta sama stabilność sprawia, że samochód wydaje się zwinny, a jazda nim choć 
emocjonująca, jest źródłem pewności siebie. Samochody Subaru potrafią 
Cię przekonać, że to właśnie Ty, kierowca, decydujesz o każdym manewrze. 
A dzieje się to dzięki napędowi Symmetrical AWD połączonemu z silnikiem 
SUBARU BOXER. Ta specyficzna konstrukcja nieustannie kieruje napęd 
samochodu do jego wszystkich czterech kół, co ma szczególne znaczenie
dla pewności prowadzenia na zmiennych nawierzchniach i w złych warunkach 
drogowych. System ten łączy wszystkie swe elementy w osi podłużnej 
samochodu, tworząc idealne poprzeczne wyważenie, a zatem skutkując 
precyzją prowadzenia. Co więcej, charakterystyczną jego cechą jest niskie 
położenie środka ciężkości, a to z kolei jest źródłem dobrych reakcji na 
manewry kierowcy.

Stały napęd wszystkich kół
Symmetrical All-Wheel Drive

Rozwiązania techniczne zastosowane w podwoziu WRX STI wynikają
z doświadczeń zdobytych przez lata uczestnictwa w zawodach sportowych,
z zaawansowanych badań, oraz z rozwoju technologii materiałowych
i produkcyjnych. Głównym celem tego opracowania było uzyskanie jak 
najlepszej stabilności i niezwykle szybkiej odpowiedzi na poczynania 
kierowcy. Nowe możliwości wyniknęły z zastosowania w budowie szkieletu 
nadwozia wielu elementów ze stali o najwyższej wytrzymałości na 
rozciąganie, co zwiększyło jego sztywność skrętną i poprawiło rozkład masy. 
Zawieszenie zestrojono według tych samych założeń, stosując sztywniejsze 
stabilizatory, sprężyny i przeguby kulowe. W rezultacie profesjonalnie 
zrównoważono sztywność zawieszenia i jego wytrzymałość, tak aby zwiększyć 
szybkość reakcji i stworzyć niespotykane wcześniej połączenie pomiędzy 
samochodem, kierowcą i drogą.

Sportowo zestrojone zawieszenie

2,5-litrowy silnik SUBARU BOXER DOHC turbo

MAKSYMALNA MOC 221 kW (300 KM) / 6 000 obr/min

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 407 Nm / 4 000 obr/min

ZUŻYCIE PALIWA 10,9 l/100 km*1*2, 11,2 l/100km*1*3

EMISJA CO2 252 g/km*1*2, 259 g/km*1*3

Udoskonalony centralny mechanizm różnicowy sterowany przez kierowcę (DCCD) zastosowany 
w WRX STI dla jeszcze lepszej kontroli pozwala na ustawienie parametrów działania blokady 
tego urządzenia. Dzięki udoskonaleniom podwozia, elektryczne sterowanie w całym zakresie 
działania, decyduje o podziale momentu napędowego między koła przedniej i tylnej osi.
Tryb Auto realizuje idealny rozkład momentu w zmiennych warunkach. Tryb Auto [+] przekazuje 
większą część napędu na bardziej obciążone przednie koła, zwiększając przez to zdolności 
napędowe (trakcję) samochodu. Z kolei tryb Auto [-] kieruje większą część momentu na koła 
tylne, wspierając zwrotność auta. Wreszcie sześciostopniowy tryb Manual (ręczny), pozwala 
ustalić wymaganą przez kierowcę charakterystykę prowadzenia.

Wielofunkcyjny mechanizm DCCD
Niewiele silników może się poszczycić takimi zdolnościami do wywoływania emocji co 
turbodoładowana 2,5-litrowa jednostka napędowa w WRX STI. Niezawodnie łączy ona
w sobie surową moc z pełnym opanowaniem. Turbosprężarka rozpoczyna swe działanie
prawie natychmiast, wyzwalając ogrom siły napędowej. Osiągi tego silnika imponowały już
od wielu lat, a w WRX STI są jeszcze bardziej porywające.

*1 Zużycie paliwa i emisja CO2: zgodnie z normą EC 715/2007 - 2016/646W.
*2 IW: 1590 kg
*3 IW: 1700 kg

Pokazane przykłady wyposażenia i specyfikacje mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków rynkowych 
i dostępnych wersji modelowych. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona 

Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą.

1 3

2
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Zaufanie i pewność prowadzenia,
których potrzebujesz poszukując pozytywnych emocji
Wykorzystując ekstremalnie swojego WRX STI będziesz miał pewność, że Subaru oferuje Ci także wyjątkowe bezpieczeństwo. Na systemy bezpieczeństwa składa się między 
innymi jeszcze bardziej wytrzymała pierścieniowa rama wzmacniająca, oraz kolanowa poduszka powietrzna kierowcy. Masz też do dyspozycji zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa aktywnego, które pozwalają uniknąć niebezpieczeństwa, są to m.in. wielofunkcyjna kontrola trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDC) zawierająca aktywne 
sterowanie momentem napędowym (Torque Vectoring), oraz wydajne hamulce marki Brembo*1. Łatwość unikania niebezpiecznych sytuacji wynika także z wyjątkowej 
sprawności działania i kontroli, jaką oferuje stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD.

*1 Brembo to zarejestrowany znak handlowy firmy Brembo S.p.A.
*2 Poduszki powietrzne są skuteczne, gdy użytkownicy przypięci są pasami bezpieczeństwa.

*3 Kierowca zobowiązany jest prowadzić zawsze bezpiecznie i z uwagą oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Podczas jazdy nie należy opierać 
się wyłącznie na działaniu pakietu „ADVANCED” z uwagi na możliwe ograniczenia funkcji rozpoznawania. Pełen opis działania pakietu „ADVANCED” i jego 

ograniczeń można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu. Szczegółowe informacje można uzyskać również u Dealera Subaru.
*4 Wyposażenie opcjonalne.

Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa 
(PAKIET „ADVANCED”):
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)*3*4

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) wykorzystuje 
czujniki umieszczone dookoła samochodu, by 
ostrzegać Cię (dla bezpieczniejszej zmiany pasa 
ruchu), że w martwych polach widzenia znajduje się 
inny pojazd oraz powiadamiać o obiektach z tyłu 
samochodu, kiedy wykonujesz manewr cofania.

Zaawansowany pakiet 
bezpieczeństwa
(PAKIET „ADVANCED”):
HBA (High Beam Assist)*3*4

Światła drogowe są koniecznością dla bezpiecznej 
jazdy w nocy. WRX STI posiada funkcję 
automatycznego przełączania świateł drogowych
i mijania, w zależności od sytuacji na drodze.

Hamulce
W WRX STI zastosowano technologie, które 
usprawniają proces hamowania, a więc działają na rzecz 
Twojego bezpieczeństwa. Należy do nich Brake Assist 
(asystent hamowania), który zwiększa intensywność 
hamowania awaryjnego, jeśli kierowca nie naciska 
pedału hamulca wystarczająco mocno. Kolejną 
technologią jest Brake Override, czyli zastosowanie 
„przewagi hamulców” gdy w tym samym czasie 
naciśnięty zostanie pedał hamulca i gazu. Funkcja ta 
pozwala uniknąć niechcianego przyspieszania.

System kontroli trakcji
i stabilizacji toru jazdy
Wielofunkcyjny system kontroli trakcji i stabilizacji 
toru jazdy (VDC) chroni przed utratą panowania nad 
autem i czyni to w trzech, wyraźnie różnych trybach. 
Tryb Normal uruchamia jego pełne działanie.
Tryb Traction podwyższa próg aktywacji korekty 
toru jazdy i kontroli trakcji, dzięki czemu zwiększa się 
wpływ kierowcy na proces sterowania samochodem, 
a przede wszystkim podwyższa się moment 
napędowy kierowany na koła. Można też użyć trybu 
Off, czyli całkowicie wyłączyć system VDC.

Fotel chroniące przed uszkodzeniem 
kręgosłupa szyjnego
Fotele przednie w WRX STI zmniejszają ryzyko 
uszkodzenia kręgosłupa szyjnego, posiadają 
również absorbujące energię, sprężyste 
przednie zagłówki. Wszystko po to aby 
chronić pasażerów w razie uderzenia z tyłu.

Budowa nadwozia chroniąca kabinę
Każde Subaru sięga ponad standardowe 
rozwiązania, gdy chodzi o bezpieczeństwo 
pasażerów. Poziomy układ silnika SUBARU BOXER, 
budowa skrzyni biegów oraz sposób mocowania 
podzespołów mają takie właściwości, że w razie 
zderzenia czołowego zespoły te „chowają” się pod 
samochód, nie dostając się do wnętrza kabiny.

Pierścieniowe ramy
wzmacniające nadwozie
Pomagają w przekierowaniu i rozproszeniu energii 
zderzenia z obszaru kabiny, czyli z miejsca, gdzie 
znajdują się pasażerowie. Ważną rolę odgrywają 
w tej konstrukcji odpowiednio umiejscowione 
elementy wykonane ze stali o najwyższej 
wytrzymałości. Powodują one, że nadwozie jest 
mocne i charakteryzuje się wysoką odpornością na 
skręcanie, ale pozostaje nadal lekkie.

Poduszki powietrzne*2

W WRX STI znajdziemy przede wszystkim czołowe 
poduszki powietrzne*2, a także przednie -
boczne, kurtynowe, oraz kolanową poduszkę 
powietrzną*2, chroniącą w czasie zderzenia dolne 
części ciała kierowcy.

Nadsterowność

Idealny tor 
jazdy

Podsterowność
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WRX STI

Linia modelowa

Ice Silver MetallicWR Blue Pearl

Ice Silver Metallic

Crystal White Pearl RECARO*2

Tapicerka skórzana*3

Tapicerka Ultrasuede®*4/Skóra

WR Blue Pearl

Lapis Blue Pearl*1 Pure Red

Crystal Black Silica

Dark Grey Metallic

Lakier y Tapicerka

*1 Lakier LAPIS BLUE PEARL nie jest dostępny w Polsce.
*2 Opcjonalnie. RECARO to zarejestrowany znak handlowy firmy RECARO Beteiligungs-GmbH.

*3 Opcjonalnie. Syntetyczna skóra (PVC) może być użyta dla wykończenia pewnych obszarów tapicerki foteli.
*4 Opcjonalnie. Ultrasuede® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Toray Industries, Inc.

Ze względu na stosowaną technologię druku, kolor lakieru na samochodzie może się różnić od koloru prezentowanego na wydruku.
Dodatkowo, kolory lakieru oraz tapicerka foteli mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków rynkowych danego państwa.

WYMIARY
dł. x szer. x wys.: 4 595 x 1 795 x 1 475 mm

SILNIK
w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC, 16 zaworów,
benzynowy z turbosprężarką

POJEMNOŚĆ SKOKOWA
2 457 cm3

MOC MAKSYMALNA
221 kW (300 KM) / 6 000 obr/min

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY
407 Nm / 4 000 obr/min

SKRZYNIA BIEGÓW, NAPĘD
sześciobiegowa manualna, stały napęd wszystkich
kół Symmetrical AWD, DCCD

Pokazane przykłady wyposażenia, 
specyfikacje i kolory mogą się 
różnić w zależności od lokalnych 
warunków rynkowych i dostępnych 
wersji modelowych. Każda zmiana 
wyposażenia i specyfikacji zostanie 
wyraźnie przedstawiona Państwu przed 
zawarciem umowy ze sprzedawcą.
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Wyposażenie

System głośnomówiący
z przyciskami sterowania
w kierownicy

Nakładki na progi

Tylny podłokietnik z uchwytami 
na kubek

Fotele przednie RECARO*1*3 Skórzane fotel z podparciem 
lędźwiowym*1

Kierownica obszyta skórą
z czerwonymi przeszyciami

Dwustrefowa klimatyzacja 
automatyczna

Fotele RECARO*1*3 z ekskluzywnymi, 
czerwonymi elementami, nawet najbardziej 
wymagającym pasjonatom motoryzacji, 
zapewnią komfortowe podróżowanie
i wyjątkową atmosferę wnętrza.

Wygodne i eleganckie skórzane fotele 
z podparciem lędźwiowym, zapewnią 
ustawienie idealnej pozycji za kierownicą.

Po zamontowaniu na suficie dodatkowego 
mikrofonu, głośnomówiący system 
telefoniczny Bluetooth®*4 będzie 
automatycznie łączył rozmowy ze zgodnego 
z nim telefonu komórkowego. System 
ten umożliwia także bezprzewodowe 
przekazywanie muzyki z odpowiedniego 
odtwarzacza z połączeniem Bluetooth®*4, 
oraz odczytywanie poczty elektronicznej.

Kierownica dla prowadzącego samochód to 
główne połączenie, przez które odbiera on 
doznania związane z jazdą. Ma ona sportowy 
kształt zbliżony do litery D, komfortowe 
pokrycie i optymalne wymiary, dzięki temu 
łatwo ją uchwycić i obracać.

Temperaturę powietrza przepływającego 
po stronie kierowcy i pasażera można, 
dzięki dwustrefowej klimatyzacji, regulować 
oddzielnie. Filtr przeciwpyłkowy zapobiega 
przedostawaniu się kurzu do kabiny.

Eleganckie nakładki na progi WRX STI ze 
stali nierdzewnej posiadają wygrawerowane 
logo STI.

Komfort na tylnych fotelach jest podobny 
do tego w pierwszym rzędzie. Pasażerowie 
dysponują tam składanym podłokietnikiem
z uchwytem na kubek.

19-calowe felgi aluminiowe*1

Dwa tłumiki

Hamulce Brembo*2

Duży tylny spojler*1

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Wycieraczki szyby przedniej
z czujnikiem deszczu

Reflektory przednie LED z funkcją
doświetlania zakrętów (SRH)

Mocowania bagażnika 
dachowego

Standardem w WRX STI są podgrzewane 
lusterka zewnętrzne.

Czujnik deszczu wycieraczek przedniej szyby 
wykrywa wodę na szybie i dostosowuje do 
jej ilości prędkość pracy wycieraczek oraz 
przerwy wyłącznika czasowego.

Wybrane wersje WRX STI wyposażono
w aluminiowe felgi o średnicy 19 cali
i w opony o wymiarze 245/35R19.

Dwa tłumiki, nie pozostawiają wątpliwości co 
do sportowej natury WRX STI.

Podczas jazdy w zakrętach, reflektory 
doświetlają przestrzeń przed samochodem, 
prowadząc strumień światła zgodnie
z kierunkiem skrętu kierownicy – po to,
by kierowca widział więcej.

Mocowania znacznie ułatwiają montaż
i demontaż bagażnika dachowego. 

Znacząca w branży hamulcowej firma 
Brembo*2 wytwarza hamulce o najwyższej 
wydajności, które wytrzymują obciążenia 
pojawiające się podczas naprawdę ostrej 
jazdy. Duże zaciski hamulcowe wraz
z powiększonymi wentylowanymi tarczami, 
działają skutecznie i precyzyjnie.

Opcjonalny, wydatny tylny spojler WRX STI 
generuje docisk aerodynamiczny.

*1 Wyposażenie opcjonalne.
*2 Brembo to zarejestrowany znak handlowy firmy Brembo S.p.A.

*3 RECARO to zarejestrowany znak handlowy firmy RECARO Beteiligungs-GmbH.
*4 Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bluetooth SIG, Inc. America.

Aluminiowe pedały
WRX STI jest wyposażony w aluminiowe 
nakładki na pedały.
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Zindywidualizuj swoją jazdę
Choć każda wersja WRX STI jest bogato wyposażona, to akcesoria Subaru są wspaniałym sposobem 
by dostosować Twój samochód do szczególnych wymagań i do stylu życia. Gdy chcesz dodać nowe 
możliwości, zwiększyć funkcjonalność czy spersonalizować wygląd WRX STI, akcesoria Subaru będą tak 
samo pasować i wykażą się taką samą jakością jak oryginalne wyposażenie samochodu. Więcej informacji 
znajdziesz w broszurze dotyczącej akcesoriów, lub u najbliższego dealera Subaru.

Ozdobne wykończenie układu 
wydechowego

Nakładki na progi Dywaniki materiałowe Premium

Owiewki okien

Aluminiowo-skórzana sportowa gałka 
dźwigni zmiany biegów STI (6MT)

Sportowa dźwignia zmiany biegów STI

SUBARU CORPORATION zastrzega sobie prawo do 
zmiany specyfikacji i wyposażenia bez wcześniejszej 
informacji. Pokazane przykłady wyposażenia, 
specyfikacje i kolory mogą ulegać zmianom w zależności 
od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów 
prawnych. Dokładnych informacji na temat zmian,
które dotyczą Państwa regionu, można zasięgnąć
u lokalnego autoryzowanego partnera Subaru.
Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie 
wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem 
umowy ze sprzedawcą. Przedstawione dane mają 
wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Akcesoria Cy frowy kontak t z Subaru Wymiar y

Pomiary wykonano według standardów
SUBARU CORPORATION.

Aby łatwiej zapoznać się ze wszelkimi informacjami dotyczącymi Subaru, oferujemy 
liczne materiały cyfrowe, włącznie z interesującą zawartością interaktywną, taką jak np. 
filmy i widoki 360 stopni.

Interaktywny kontakt z Subaru

www.subaru.pl
www.subaru-global.com

youtube.com/user/SubaruPolska
youtube.com/user/SubaruGlobalTV

facebook.com/SubaruPolska
facebook.com/SUBARU.GLOBAL

Broszura elektroniczna

Sprawdź działanie interaktywnej, 
elektronicznej broszury Subaru, 
która zawiera więcej informacji, 
w tym także filmy i zdjęcia.

subaru.pl/ebroszury
subaru-global.com/ebrochure

Odwiedź strony Subaru. Znajdziesz tam 
wiele informacji o Subaru i o naszych 
samochodach.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, gdzie 
znajdziesz najnowsze filmy. Możesz także 
przyłączyć się do dyskusji na temat Subaru.

Przyłącz się do naszej światowej 
społeczności Subaru i jako pierwszy 
otrzymuj najnowsze wiadomości o Subaru.

Strona Subaru w sieci

YouTube

Facebook
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