


Przedstawiamy Outbacka. Odkryj prawdziwą radość 
z jazdy dzięki zupełnie nowej, wzmocnionej konstrukcji, 
która bezpiecznie, komfortowo i bez wysiłku zabierze 
Cię w dowolne miejsce.

Zadbaj o swoją widoczność w dzień i o warunki widzenia 
nocą dzięki dwufunkcyjnym samopoziomującym 
reflektorom. Funkcja doświetlania zakrętów (SRH) 
poprawia widoczność na krętych drogach, zapewniając 
bezpieczniejszą jazdę po zmroku. Kierunkowskazy 
zintegrowane z lampami pozycyjnymi sprawiają, że 
reflektory są eleganckie i kompaktowe, a jednocześnie 
bardziej efektywne.

Swobodnie podróżuj w dowolne miejsce dzięki dużym 
18-calowym felgom.

Reflektory LED

18-calowe felgi aluminiowe

Wielka nowa podróż
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Wygodne i przestronne wnętrze Outbacka wykonane 
z wysokiej jakości materiałów zapewnia jeszcze więcej 
miejsca na przednich i tylnych siedzeniach. Zastosowano 
w nim innowacyjne rozwiązania, które dają radość wszystkim 
pasażerom, nawet podczas długich podróży.

System monitorowania kierowcy – 
Driver Monitoring System (DMS)

Spersonalizowany komfort 
dla każdego kierowcy

Podróż w komforcie

*1 Apple CarPlay jest znakiem handlowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach.
*2 Android i Android Auto są znakami towarowymi Google Inc.
*3  Wyposażenie opcjonalne.
Kierowca zawsze jest zobowiązany prowadzić bezpiecznie i z uwagą oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Nie należy opierać się wyłącznie na działaniu systemu monitorowania kierowcy (DMS) z uwagi na możliwe ograniczenia.
Opis działania systemu i jego ograniczeń można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu. Szczegółowe informacje można 
uzyskać również u Dealera Subaru.

Duży, 11,6-calowy ekran dotykowy 
umożliwia intuicyjną jak w smartfonie 
obsługę dźwięku i innych przydatnych 
systemów. Jednocześnie oferuje 
szeroki zakres funkcji informacyjno-
-rozrywkowych, takich jak Apple CarPlay*1 
i Android Auto*2.

11,6-calowy wyświetlacz multimedialny

Jeśli DMS wykryje, że kierowca 
jest rozproszony lub senny, 
ostrzega go za pomocą sygnałów 
dźwiękowych i wizualnych.

Niezależnie od wieku i budowy ciała osoby prowadzącej 
system DMS automatycznie dostosuje pozycję fotela, 
lusterek bocznych oraz klimatyzację do ustawień wcześniej 
zarejestrowanych dla danego kierowcy.

Alarm Automatyczne dopasowanie ustawień kierowcy*3

System DMS to najnowocześniejszy system wspomagania 
bezpieczeństwa, który wykorzystuje dedykowaną kamerę 
i oprogramowanie do rozpoznawania twarzy w celu 
monitorowania oznak zmęczenia lub rozproszenia uwagi. 
Rozpoznaje do pięciu zarejestrowanych kierowców 
i dostosowuje indywidualne ustawienia do preferencji 
osoby prowadzącej, zapewniając wygodną jazdę.
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Wykorzystaj prawdziwy potencjał napędowy 
Outbacka dzięki dwutrybowemu systemowi 
X-MODE. Szybko dostosujesz samochód do 
warunków drogowych poprzez 11,6-calowy 
ekran dotykowy. Możesz wybrać tryb 
SNOW/DIRT dla śliskich powierzchni pokrytych 
śniegiem lub żwirem albo tryb D.SNOW/MUD 
dla szczególnie trudnych dróg, takich jak trasy 
w głębokim śniegu lub błocie.

Dwutrybowy X-MODE

Szerszy otwór bagażnika i powiększona przestrzeń 
ładunkowa sprawiają, że pakowanie dużych przedmiotów 
jest jeszcze wygodniejsze. Wnętrze wykonane jest 
z materiałów odpornych na zabrudzenia, co ułatwia 
utrzymanie czystości w aucie i pozwala cieszyć się każdą 
aktywnością na świeżym powietrzu.

Ciesz się nowym poziomem kontroli, stabilności i komfortu 
jazdy w cichym wnętrzu dzięki udoskonalonemu napędowi 
na wszystkie koła Symmetrical AWD i Subaru Global Platform. 
Możesz jechać w dowolne miejsce dzięki wyjątkowej zdolności 
Outbacka do płynnego pokonywania bezdroży.

Radość bez ograniczeń

Przyjemność na każdej drodze

* Wyposażenie opcjonalne.

Ciesz się wygodnym, bezdotykowym 
dostępem do przestrzeni bagażowej, 
nawet gdy masz obie ręce zajęte.

Z łatwością przewieziesz dłuższe 
przedmioty dzięki składanym oparciom 
tylnych foteli.

Otwierana bezdotykowo 
pokrywa bagażnika*

Oparcia tylnych foteli składane 
w proporcji 60:40
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Subaru od ponad 50 lat skupia się na silniku SUBARU BOXER ze względu 
na jego liczne zalety w porównaniu z silnikami innych typów. Ta trwała 
i niezawodna konstrukcja, w której tłoki ułożone są naprzeciwko siebie – 
czyli rozstawione o 180 stopni i poruszające się poziomo względem siebie – 
zapewnia stabilność i ogranicza drgania w każdym Subaru.

Stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD zapewnia 
stabilną i bezpieczną jazdę niezależnie od nawierzchni. 
System aktywnego rozdziału momentu napędowego 
w zależności od stanu nawierzchni dostarcza optymalną 
moc do każdego koła, zapewniając lepszą przyczepność 
na mokrych i śliskich drogach.

Bezstopniowa skrzynia Lineartronic oferuje szerszy zakres 
biegów, zapewnia gładką i bezstopniową zmianę przełożeń, 
sprawne i płynne przyspieszenie, lepsze osiągi i niższe 
zużycie paliwa.

SILNIK SUBARU BOXER

SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE

BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA LINEARTRONIC

Technologie Subaru pozwalają naszym pojazdom spełniać 
najwyższe standardy, jeśli chodzi o osiągi, komfort, 
bezpieczeństwo i niezawodność, dostarczając jednocześnie 
wszystkim podróżującym spokoju i radości z jazdy.

TECHNOLOGIA SUBARU

SUBARU GLOBAL PLATFORM (SGP) 
I ULEPSZONA SZTYWNOŚĆ NADWOZIA
Subaru Global Platform (SGP) to wszechstronne 
bezpieczeństwo i wyjątkowe właściwości jezdne, 
charakterystyczne dla Subaru. SGP sprawia, że otrzymujemy 
samochód, który jest przestronny, wygodny i przyjemny 
w prowadzeniu. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji ramy 
wewnętrznej zwiększona została sztywność nadwozia, 
a w efekcie zredukowano wibracje i hałas. Poprawę 
sztywności skrętnej uzyskano dzięki kompozytowym 
wzmocnieniom przekrojów konstrukcyjnych klapy bagażnika.

Zaufaj temu, co jest w środku
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*1 EyeSight jest systemem wspomagającym kierowcę i może w pewnych warunkach drogowych lub pogodowych 
nie zadziałać optymalnie. Kierowca zawsze jest zobowiązany prowadzić bezpiecznie i z uwagą oraz przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego. EyeSight jest systemem wspomagającym kierowcę, ale nie zwalnia od 
odpowiedzialności za ewentualne wypadki. Sprawność działania EyeSight zależy od wielu czynników, takich jak 
odpowiednia obsługa samochodu, pogoda i warunki ruchu drogowego. Pełny opis działania systemu EyeSight 

 i jego ograniczeń można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.
*2 Wyposażenie opcjonalne.
*3 Niezależna organizacja badająca poziom bezpieczeństwa samochodów, tworzona przez organizacje 

konsumenckie i motoryzacyjne, wspierana przez rządy niektórych państw europejskich.
*4 Kierowca zawsze jest zobowiązany prowadzić bezpiecznie i z uwagą oraz przestrzegać przepisów ruchu 

drogowego. Podczas jazdy nie należy opierać się wyłącznie na działaniu pakietu „ADVANCED” ze względu na 
możliwe ograniczenia funkcji rozpoznawania. Pełny opis działania pakietu „ADVANCED”  i jego ograniczeń można 
znaleźć w instrukcji obsługi samochodu. Szczegółowe informacje można uzyskać również u Dealera Subaru.

*5 Poduszki powietrzne są skuteczne, gdy użytkownicy przypięci są pasami bezpieczeństwa.
*6 Przedkolizyjne hamowanie awaryjne może nie zadziałać w każdej sytuacji. Zależnie od różnicy prędkości między 

obiektami, wysokości obiektu i innych warunków nie każda sytuacja może być odpowiednia dla optymalnego 
działania EyeSight.

Obrazowe przedstawienie działania systemu EyeSight. Nie odzwierciedla rzeczywistego działania systemu ani zasięgu 
widzialności kamer.

W Subaru bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego od ponad 50 lat 
Subaru dopracowuje i wielokrotnie testuje swoje zaawansowane funkcje 
bezpieczeństwa. Dzięki najnowszym systemom ochrony i zapobiegania 
kolizjom oraz podstawowym technologiom, takim jak Subaru Global 
Platform i Symmetrical AWD, Subaru kontynuuje swoją politykę „ludzie 
na pierwszym miejscu”, by przez poprawę bezpieczeństwa zrealizować wizję 
przyszłości bez wypadków.

BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE

Podstawowe technologie, takie jak Symmetrical 
AWD i SGP, pozwalają na precyzyjną 
kontrolę podstawowych elementów jazdy - 
przyspieszenia, skręcania i hamowania.

W Subaru opracowaliśmy system EyeSight*1, czyli 
technologię bezpieczeństwa prewencyjnego, 
która ma identyfikować potencjalne zagrożenia 
i wspierać bezpieczniejszą jazdę.

Bezpieczeństwo pasywne służy temu, by 
w razie zderzenia zapewnić podróżującym 
ochronę, m.in. poprzez budowę nadwozia, 
która chroni kabinę, oraz poduszki powietrzne.

Doskonała widoczność, optymalna pozycja 
za kierownicą i intuicyjne elementy sterujące 
zapewniają bezpieczeństwo od momentu 
wejścia do pojazdu.

Budowa nadwozia chroniąca kabinę

Doskonała widoczność
Automatyczna zmiana pochylenia lusterka 
bocznego podczas cofania*2

Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)*4

Unikanie zagrożeń

Reverse Automatic Braking (RAB)*4Adaptacyjne światła drogowe (ADB)

Aktywne sterowanie momentem 
napędowym (ATV)

Funkcje i systemy bezpieczeństwa Subaru

• Doskonała widoczność

• Auto Vehicle Hold (AVH)

• System kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)

• Aktywne sterowanie momentem napędowym (ATV)

• Unikanie zagrożeń

• Automatyczna zmiana pochylenia lusterka bocznego 

podczas cofania*2

Kolejna generacja EyeSight*1 z wieloma nowymi i zaawansowanymi 
funkcjami daje kierowcy jeszcze więcej spokoju na drodze. Aktualizacja 
oprogramowania do rozpoznawania obrazu i sterowania oraz ulepszenia 
sprzętowe, takie jak integracja kamer z przednią szybą, zapewniają 
w wielu rzeczywistych sytuacjach drogowych jeszcze pewniejszą 
i bezpieczniejszą jazdę.

Funkcje Subaru EyeSight

• Adaptacyjny tempomat

• Zapobieganie opuszczaniu pasa ruchu

• Kontrola wyśrodkowania samochodu w pasie ruchu i adaptacyjna kontrola kierowania

• Informacja o ruszeniu poprzedzającego pojazdu

• Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu

• Zapobieganie opuszczaniu pasa ruchu przy krawędzi jezdni

• Antykolizyjne zarządzanie przepustnicą

• Przedkolizyjne hamowanie awaryjne*6

• Rozpoznawanie znaków drogowych / Inteligentny ogranicznik prędkości

• Awaryjna autonomiczna próba ominięcia przeszkody

Przedkolizyjne hamowanie awaryjne*6Antykolizyjne zarządzanie przepustnicą

Kontrola wyśrodkowania samochodu w pasie 
ruchu i adaptacyjna kontrola kierowania

Adaptacyjny tempomat

Idea kompletnego bezpieczeństwa 
Subaru (All-Around Safety)

System wspomagania kierowcy EyeSight (druga para oczu)

• Reflektory z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)

• Adaptacyjne światła drogowe (ADB)

• Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)*4

• Reverse Automatic Braking (RAB)*4

• Budowa nadwozia chroniąca kabinę

• Poduszki powietrzne*5

Outback uzyskał najwyższą, pięciogwiazdkową 
ocenę w Europejskim Programie Oceny 
Nowych Samochodów 2021*3.
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OUTBACK 2.5i-T EyeSight OUTBACK 2.5i-F EyeSight

OUTBACK 2.5i-L EyeSight

Magnet i te Grey Met al l ic

Autumn Green Met al l icBr i l l iant Bronze Met al l ic

S P EC Y F I K AC J E

WYMIARY .......................................................
SILNIK .............................................................
POJEMNOŚĆ SKOKOWA .............................
MOC MAKSYMALNA ....................................
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY .....
SKRZYNIA BIEGÓW, NAPĘD ........................

długość x szerokość x wysokość: 4870 x 1875 x 1675 mm
w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, benzynowy
2498 cm3

124 kW (169 KM) / 5000-5800 obr./min.
252 Nm / 3800 obr./min.
bezstopniowa skrzynia Lineartronic, stały napęd wszystkich kół S-AWD

WYMIARY .......................................................
SILNIK .............................................................

POJEMNOŚĆ SKOKOWA .............................
MOC MAKSYMALNA ....................................
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY .....
SKRZYNIA BIEGÓW, NAPĘD ........................

długość x szerokość x wysokość: 4870 x 1875 x 1670 mm
w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, 
benzynowy
2498 cm3

124 kW (169 KM) / 5000–5800 obr./min.
252 Nm / 3800 obr./min.
bezstopniowa skrzynia Lineartronic, stały napęd 
wszystkich kół S-AWD

WYMIARY .......................................................
SILNIK .............................................................

POJEMNOŚĆ SKOKOWA .............................
MOC MAKSYMALNA ....................................
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY .....
SKRZYNIA BIEGÓW, NAPĘD ........................

długość x szerokość x wysokość: 4870 x 1875 x 1675 mm
w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, 
benzynowy
2498 cm3

124 kW (169 KM) / 5000-5800 obr./min.
252 Nm / 3800 obr./min.
bezstopniowa skrzynia Lineartronic, 
stały napęd wszystkich kół S-AWD

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.

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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Światła przeciwmgłowe LED uzupełniają 
wyrazisty wygląd przodu auta.

Wszyscy podróżujący mogą cieszyć się wysokiej 
jakości muzyką w naturalnej przestrzeni 
akustycznej stworzonej przez najnowszą 
technologię GreenEdge firmy Harman/Kardon.

Trójwymiarowe i wyraziste tylne lampy nawet 
z daleka pozwalają rozpoznać Outbacka.

Odporne na kurz, błoto i brud poliuretanowe 
fotele są łatwe do czyszczenia i pomagają 
prowadzić aktywny tryb życia.

Osłony przedniego i tylnego zderzaka 
zapewniają większe poczucie ochrony.

Ulepszony układ klimatyzacji ze sterowaniem 
wbudowanym w system informacyjno-rozrywkowy 
zapewni komfort wszystkim podróżującym.

Outback posiada wbudowane składane 
poprzeczki dachowe.

Pokrywa bagażnika z regulacją wysokości 
otwarcia ułatwia pakowanie.

Światła przeciwmgłowe LED Osłony przedniego i tylnego zderzaka

Wysokiej klasy system audio z głośnikami
Harman/Kardon*

Przestrzeń bagażowa 

Tylne lampy zespolone

Tapicerka poliuretanowa* Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

Zintegrowane poprzeczki dachowe*

W Y P O S A Ż E N I E

TA P I C E R K A

Crystal White Pearl Ice Silver Metallic

Brilliant Bronze Metallic*1 Crimson Red Pearl*1

Storm Grey Metallic*1Magnetite Grey Metallic Crystal Black Silica

Autumn Green Metallic

*1 Dostępny w wybranych wersjach. 
*2 Opcjonalnie. Syntetyczna skóra (PVC) może być użyta do wykończenia pewnych obszarów tapicerki foteli.

*3  Opcjonalnie.
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.

Tapicerka ze skóry Nappa*2

Środek / Boki Środek / Boki Środek / Boki Środek / Boki Środek / Boki

Tapicerka ze skóry Nappa*2 Tapicerka poliuretanowa*3 Tapicerka materiałowa*3Tapicerka ze skóry Nappa*2

Pomiary wykonano według standardów 
SUBARU CORPORATION.

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.

W Y M I A R Y

* Wyposażenie opcjonalne. * Wysokość wersji 2.5i-F to 1670 mm.

*

Listwa ochronna progu przestrzeni 
bagażowej (kompozyt)

Dywaniki Premium

Wykładzina ochronna bagażnika

A KC E S O R I A

Sapphire Blue Pearl
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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
subaru.pl/ebroszury
facebook.com/SubaruPolska
youtube.com/user/SubaruPolska
youtube.com/user/SubaruGlobalTV

subaru.pl
Printed in Belgium (22BGBROC01 - PLPL)




