CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

MODEL

WERSJA

Trend
Outback 2.0D

Active
Comfort

Outback 2.5i

Trend
Active
Comfort

OUTBACK 13MY

SKRZYNIA BIEGÓW

CENA

manual (6MT)
Lineartronic
manual (6MT)
Lineartronic
manual (6MT)
Lineartronic
Lineartronic
Lineartronic
Lineartronic

33 500 €
35 500 €
35 500 € (34 500 €*)
37 500 € (36 500 €*)
37 500 € (40 500 €**)
39 500 € (42 500 €**)
38 000 €
40 000 € (39 000 €*)
42 000 € (45 000 €**)
*wersja bez okna dachowego
**wersja z nawigacją

Arkusz specyfikacji nie jest wersją potwierdzoną ostatecznie i ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od
potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszych specyfikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Trend
6MT
Lineartronic

Outback 2.0D
Active
6MT
Lineartronic

Comfort
6MT
Lineartronic

Trend
Lineartronic

Outback 2.5i
Active
Comfort
Lineartronic Lineartronic

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

elektrycznie sterowane okno dachowe
fotel kierowcy regulowany elektrycznie
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa
fotel kierowcy z pamięcią ustawień
gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
kierownica obszyta skórą
manetki zmiany biegów przy kierownicy

nawigacja z ekranem dotykowym wysokiej rozdzielczości z kartą SD
podgrzewane fotele przednie
podświetlana stacyjka
skórzana tapicerka (częściowo)
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop
wyloty powietrza w tylnej części kabiny

















































































































































WYPOSAŻENIE WNĘTRZA (STANDARDOWE DLA WSZYSTKICH WERSJI)

demontowalna roleta bagażnika ze schowkiem, elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach, fotel kierowcy z regulacją wysokości, fotel pasażera z regulacją
wysokości, kamera cofania, kieszenie w drzwiach z uchwytami na napoje, kieszenie z tyłu oparć przednich foteli, klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa, z filtrem
przeciwpyłkowym), kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, komputer pokładowy, konsola centralna z gniazdem 12V, lampki do czytania z przodu, listwy ozdobne
kokpitu w kolorze srebrnym, obrotomierz, oparcia tylnych foteli dzielone w stosunku 60:40 i składane jednym dotknięciem, oparcia tylnych foteli z regulacją kąta nachylenia,
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym, oświetlenie przestrzeni bagażowej, podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń, podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych,
system audio z możliwością odczytu formatów MP3 i WMA, system audio z przyciskami sterowania w kierownicy, system audio z wejściami AUX-IN i USB, system audio
z odtwarzaczem CD i 6 głośnikami, system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy, system montażu fotelików dziecięcych
ISOFIX, tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy, termometr zewnętrzny, uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu,
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, zegar cyfrowy, zestaw naprawczy do kół z kompresorem

 wyposażenie seryjne
 wyposażenie opcjonalne
 wyposażenie niedostępne
Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu
prawa.

WYPOSAŻENIE
-3-

Trend
6MT
Lineartronic

Outback 2.0D
Active
6MT
Lineartronic

Comfort
6MT
Lineartronic

Trend
Lineartronic

Outback 2.5i
Active
Comfort
Lineartronic Lineartronic

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

czujnik światła dla automatycznej aktywacji świateł mijania
lakier metalik/perłowy
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek
przednie reflektory halogenowe
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami
system klucza elektronicznego Keyless Access
































































WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE (STANDARDOWE DLA WSZYSTKICH WERSJI)

antena radiowa w szybie, lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED, kamera cofania,
podgrzewanie tylnej szyby, reflektory przeciwmgłowe, relingi dachowe w kolorze czarnym, wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem), zdalnie
sterowany centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia
TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO

amortyzatory samopoziomujące (tylna oś)
Hill Holder (sterowany elektronicznie)
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)
Inteligentny System Ratunkowy używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji
awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to
natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i
sprawnej organizacji pomocy.

skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa Lineartronic
skrzynia biegów manualna sześciobiegowa
wskaźnik zapięcia pasów bezpieczeństwa (przednich foteli)
wskaźnik zużycia paliwa ECO



























































































TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO (STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DLA WSZYSTKICH WERSJI)

17-calowe felgi aluminiowe, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, zagłówki (dla 5 pasażerów), ABS 4-kanałowy z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania),
ASSISTANCE, elektroniczny hamulec postojowy, hamulce tarczowe tylne, hamulce tarczowe przednie (wentylowane), immobilizer, kurtyny powietrzne boczne, napinacze pasów
bezpieczeństwa, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera boczne, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie, regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa,
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD, system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS), system wspomagania hamowania awaryjnego (elektroniczny), trzy miejsca
siedzące z 3 zagłówkami w tylnym rzędzie siedzeń, wspomaganie układu kierowniczego, wzmocnienia boczne nadwozia
 wyposażenie seryjne
 wyposażenie opcjonalne
 wyposażenie niedostępne
Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu
prawa.
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Trend
6MT
Lineartronic

Outback 2.0D
Active
6MT
Lineartronic

Comfort
6MT
Lineartronic

Trend
Lineartronic

Outback 2.5i
Active
Lineartronic

Comfort
Lineartronic

SILNIK

w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel
(chłodzony cieczą) z turbosprężarką

w układzie bokser, 4 cylindry, 16V,
silnik benzynowy (chłodzony cieczą)

bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)
1998
110(150)/3600
350/1600-2400
16:1
Euro5

86,0x86,0

wielopunktowy wtrysk paliwa
2498
127(173)/5600
235/4100
10:1
Euro5

94.0x90,0

napęd

stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD

stały napęd wszystkich kół
Symmetrical AWD

paliwa

Diesel

benzyna

195
9,7

198
9,9

typ i układ silnika
wtrysk paliwa
pojemność silnika
moc silnika
maksymalny moment obrotowy
stopień sprężania
norma emisji spalin
filtr cząstek stałych (DPF)
średnica cylindra/skok

cm

3

kw(KM) obr/min
Nm/ obr/min

OSIĄGI

prędkość maksymalna
przyspieszenie (0-100 km/h)

km/h
s

ZUŻYCIE PALIWA

cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany

l/100 km

7,1
5,2
5,9

7,6
5,6
6,3

7,1
5,2
5,9

7,6
5,6
6,3

7,1
5,2
5,9

7,6
5,6
6,3

10,1
6,1
7,6

g/km

155

166

155

166

155

166

175

l/100 km
l/100 km

EMISJA CO2

cykl mieszany

 wyposażenie seryjne
 wyposażenie niedostępne
Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.
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Trend
6MT
Lineartronic

Outback 2.0D
Active
6MT
Lineartronic

Comfort
6MT
Lineartronic

Trend
Lineartronic

Outback 2.5i
Active
Lineartronic

Comfort
Lineartronic

WYMIARY

długość
szerokość
wysokość
rozstaw osi
rozstaw kół przednich
rozstaw kół tylnych
prześwit
maksymalne obciążenie dachu
pojemność zbiornika paliwa
liczba miejsc
masa własna*
dopuszczalna masa całkowita
średnica zawracania
ogumienie
rozmiar felg
kąt natarcia/kąt zejścia
kąt rampowy

4790
1820
1605
2745
1540
1540
200
80
65
5

°

20,2

4790
1820
1605
2745
1540
1540
200
80
65
5
1545
2040
11,8
225/60 R17 99V
7J x 17 ET 48
18,4/22,5
20,4

I (VDA)

526

526

I (VDA)

1726 (1677**)

1726 (1677**)

mm

815
1410
1090

815
1410
1090

mm

1070

1070

mm

2050

2050

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
l

kg
kg

1591
2085

m

cale
° 18,4/22,9

1638
2130

1591
2085

1638
2130

1591
2085

1638
2130

11,8
225/60 R17 99V
7J x 17 ET 48
18,4/22,5 18,4/22,9 18,4/22,5 18,4/22,9 18,4/22,5

BAGAŻNIK

pojemność przestrzeni bagażowej
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym
oparciu tylnych siedzeń
wysokość przestrzeni bagażowej
szerokość przestrzeni bagażowej (max)
szerokość przestrzeni bagażowej (min)
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego
rzędu siedzeń
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu
tylnych siedzeń

mm
mm

*bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia
**wersja z oknem dachowym
Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

