


Słońce i ziemia. “Sol“ i “terra“. Razem w naturze. Razem w modelu 
SOLTERRA, czyli w pełni elektrycznym SUV-ie. W aucie, którego styl 
podkreśla jego moc i zdolności napędu AWD pozwalające dotrzeć 
w dowolne miejsce. W SUV-ie pomagającym tworzyć zrównoważoną 
przyszłość oraz dającym bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy.  

Inspirowany naturą
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Przestronna kabina modelu SOLTERRA zapewnia relaksujący komfort, 
dając każdemu, zwłaszcza pasażerom na tylnych siedzeniach, przestrzeń 
do odpoczynku i cieszenia się podróżą. Co więcej, cicha praca napędu 
elektrycznego zachęca wszystkich do włączenia się do rozmowy.

Układ kokpitu modelu SOLTERRA odwołuje się do filozofii 
projektowania Subaru, której filarami są: doskonała 
widoczność, prostota i łatwość użytkowania. Informacje 
niezbędne do bezpiecznej jazdy są wyświetlane 
na ergonomicznie usytuowanym zestawie wskaźników 
oraz na konsoli o znakomitej rozdzielczości i wyrazistości.

Sterowanie i kontrola

Przestrzeń, którą 
możemy się podzielić

Zamontowany na szczycie deski rozdzielczej 
siedmiocalowy wyświetlacz TFT LCD ma 
przemyślaną konstrukcję bez zadaszenia. Dzięki 
umieszczeniu go nad kierownicą zminimalizowana 
została konieczność ruchu gałek ocznych 
kierującego, co ułatwia skupienie się na drodze.

Wyrafinowany design konsoli środkowej to 
rezultat zastosowania najnowszych technologii. 
Poniżej konsoli znajduje się praktyczny schowek, 
a wszystkie elementy sterujące są rozmieszczone 
tak, by ich używanie było jak najłatwiejsze.

Duży wyświetlacz multimedialny o wyśmienitej 
rozdzielczości i ultraniskiej odblaskowości 
zapewnia maksymalną czytelność. Jego 
przemyślane usytuowanie daje wrażenie 
przestronności kabiny, a jednocześnie 
zapewnia wyjątkową łatwość użytkowania.

Wyświetlacz LCD

Konsola środkowa

 12,3-calowy wyświetlacz multimedialny
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Wieloletnie doświadczenia Subaru w opracowywaniu i wdrażaniu technologii AWD zostały teraz 
wykorzystane w samochodzie elektrycznym. Dzięki funkcjom silników eAxle z przodu oraz z tyłu 
dystrybucja mocy i wektorowanie hamowania są kontrolowane w sposób ciągły i precyzyjny, aby 
utrzymać przyczepność każdego koła. Przyczepność zoptymalizowana do bieżących warunków 
drogowych zapewnia stabilny napęd na mokrych lub śliskich nawierzchniach. 

X-MODE umożliwia modelowi SOLTERRA jazdę w najtrudniejszych warunkach, w tym w głębokim 
śniegu lub błocie, zapewniając wyjątkowe osiągi na bezdrożach. Nowa funkcja Grip Control 
utrzymuje stałą prędkość pod górę i na nierównym terenie, dzięki czemu kierowca może 
skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu auta.

SOLTERRA to prawdziwy SUV z prześwitem 
niezbędnym do jazdy po bezdrożach. Ponadto kąty 
natarcia, zejścia i rampowy zaprojektowano tak, 
by chronić karoserię oraz baterie.

System AWD

X-MODE z trybem Grip Control

PrześwitNapęd AWD ma fundamentalne znaczenie w działaniach Subaru mających na celu 
uczynienie jazdy samochodem maksymalnie bezpieczną. Dwa silniki eAxle, napędzające 
niezależnie przednie i tylne koła modelu SOLTERRA, zapewniają precyzyjną kontrolę 
momentu obrotowego, która przenosi napęd AWD Subaru na jeszcze wyższy poziom. 
Ponadto tryby X-MODE i nowy Grip Control zapewniają na bezdrożach możliwości jazdy 
dalece wykraczające poza oczekiwania, jakie zwykle wiążemy z elektrycznymi autami.

Dokądkolwiek – 
i jeszcze dalej

210 mm 18,2°17,7° 25,4°
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SOLTERRA jest zbudowana na zupełnie nowej platformie, zaprojektowanej 
w celu maksymalizacji osiągów pojazdu elektrycznego. Akumulator o dużej 
pojemności znajduje się pod podłogą, co obniża środek ciężkości i w efekcie 
poprawia prowadzenie, a także pozwala wyjątkowo wydajnie wykorzystać 
przestrzeń. Ponadto obudowa zestawu baterii tworzy monolityczną strukturę 
z ramą nadwozia, dzięki czemu zwiększa się sztywność szkieletu.

Przednia oraz tylna oś są wyposażone w kompaktowe silniki eAxle, które 
zapewniają natychmiastową dostępność pełnego momentu obrotowego, 
co oznacza niezwykle szybką reakcję i liniowe przyspieszenie. Tryb S PEDAL 
DRIVE umożliwia dynamiczną kontrolę przyspieszania oraz zwalniania 
wyłącznie za pomocą pedału przyspieszenia, a temperatura baterii jest 
kontrolowana przez system chłodzenia cieczą, co zapewnia stabilne działanie.

Wydłużony zasięg i kompatybilność z wysokowydajnymi ładowarkami we 
wszystkich regionach świata zwiększają użyteczność modelu SOLTERRA. 
Szybkie ładowanie prądem stałym o mocy 150 kW pozwala w ciągu 
30 minut naładować baterię do 80% pojemności. System ogrzewania 
akumulatora umożliwia uzyskanie krótkiego czasu ładowania i zapewnia 
stabilne parametry w zimie. Dostępne jest również zdalne monitorowanie 
poziomu naładowania baterii i innych funkcji za pomocą smartfonu.

e-SUBARU GLOBAL PLATFORM

Zespół napędowy

Ładowanie

Zasilanie samochodu energią elektryczną otwiera nowe możliwości. 
Nowo opracowana platforma e-SUBARU GLOBAL PLATFORM z kompaktowym 
akumulatorem o dużej pojemności zintegrowanym z ramą pojazdu nadaje 
większą sztywność. Silniki eAxle na przedniej oraz tylnej osi zapewniają lepszą 
trakcję, większe bezpieczeństwo i świetne osiągi w ciszy, czyli właściwości 
charakterystyczne wyłącznie dla samochodów elektrycznych. 

Nowa moc, 
nowe możliwości
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Care

SUBARU Safety Sense Funkcje i systemy bezpieczeństwa Subaru

Aby zapewnić podróżnym najwyższy poziom ochrony, Subaru od ponad 
pięćdziesięciu lat nieustannie testuje swoje zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa. SOLTERRA ma na pokładzie pełny zestaw naszych 
innowacyjnych systemów zapobiegania wypadkom i unikania kolizji, w tym 
SUBARU Safety Sense*1. Przede wszystkim jednak konstrukcja auta jest 
oparta na e-SUBARU GLOBAL PLATFORM, czyli naszej najsztywniejszej 
platformie w historii, zaprojektowanej z myślą o pełnej ochronie baterii. 
Dzięki wszechstronnemu podejściu do bezpieczeństwa pomagamy tworzyć 
przyszłość bez wypadków.

Bezpieczeństwo

Obrazowe przedstawienie działania systemu nie odzwierciedla jego rzeczywistego działania.
*1 SUBARU Safety Sense 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. SUBARU Safety Sense jest systemem wspomagającym kierowcę, ale nie zwalnia od odpowiedzialności za ewentualne wypadki. Sprawność działania SUBARU Safety Sense zależy od wielu czynników, takich jak odpowiednia obsługa 
samochodu, pogoda i warunki ruchu drogowego. Pełny opis działania systemu SUBARU Safety Sense i jego ograniczeń można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

*2 System Pre-Collision 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 SUBARU Safety Sense.

Podczas postoju tylny radar wykrywa 
samochody lub rowery zbliżające się z tyłu 
i mruganiem lampki ostrzegawczej w lusterku 
bocznym ostrzega pasażerów otwierających 
drzwi przed potencjalną kolizją. Jeśli drzwi 
mimo to zostaną otwarte, rozlegnie się głośny, 
alarmujący dźwięk.

Podczas manewrowania pojazdem kamera 
wykrywa obecność pieszych na drodze 
i ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym. Jeśli 
system uzna, że kolizja jest prawdopodobna, 
automatycznie uruchomi hamulce, aby uniknąć 
obrażeń i szkód lub je ograniczyć.

System bezpiecznego wysiadania – 
Safe Exit Assist (SEA)

Antykolizyjne wsparcie parkowania – 
Parking Support Brake (PKSB)

System zapobiegania kolizji – 
Pre-Collision System (PCS)*2

Kontrola wyśrodkowania samochodu 
w pasie ruchu – Lane Tracing Assist (LTA)

Adaptacyjny tempomat – 
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

System rozpoznawania znaków drogowych – 
Road Sign Assist (RSA)

Aplikacja SUBARU Care, dostępna za pośrednictwem 
smartfonu, to przepustka do nowego poziomu łączności 
oraz wygody. Teraz możesz zdalnie uzyskiwać dostęp 
do całej gamy informacji i funkcji oraz sterować nimi, 
utrzymując kontakt ze swoim modelem SOLTERRA nawet 
wtedy, gdy Cię w nim nie ma.

Bądź w kontakcie

* Usługi i aplikacje wymagają kompatybilnego telefonu komórkowego i planu transmisji 
danych u operatora sieci komórkowej, który dopuszcza wykorzystanie pasma do transmisji 
alarmowej. Dostępność każdej usługi zależy od kraju. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 
skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym partnerem Subaru.Więcej informacji na www.subaru.eu/connected-services

Zdalnie steruj klimatyzacją oraz ogrzewaniem, sprawdzaj stan baterii 
i zarządzaj planem ładowania.

Planuj podróże ze spokojem, znajdując stacje ładowania w danym miejscu lub 
wzdłuż trasy.

Zlokalizuj Twoją SOLTERRĘ niezależnie od tego, gdzie została zaparkowana.

Zdalnie sprawdź, czy drzwi są zablokowane, a jeśli nie, zablokuj je.

Otrzymuj powiadomienia o wszelkich zdarzeniach ostrzegawczych 
występujących w SOLTERZE lub w dowolnym momencie zapoznaj się 
z informacjami o kontrolkach ostrzegawczych.

Uzyskaj dostęp do informacji o swoich podróżach, aby na ich podstawie 
poprawić wydajność prowadzenia.

Funkcje SUBARU Care
Zdalne sterowanie

Sieć stacji ładowania Subaru

Znajdź moje auto

Status pojazdu

SUBARU Care

Analiza jazdy

System automatycznie powiadamia centrum eCall o zadziałaniu poduszek 
powietrznych i przekazuje operatorowi lokalizację, czas oraz VIN pojazdu, 
aby skrócić czas dotarcia służb ratunkowych na miejsce zdarzenia. Istnieje 
również możliwość samodzielnego wezwania pomocy.

eCall*
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Pozwalają kontrolować intensywność 
hamowania regeneracyjnego odpowiednio 
do warunków jazdy – bez zdejmowania rąk 
z kierownicy.

Cztery porty USB C, dwa z przodu i dwa z tyłu, 
umożliwiają wygodne ładowanie smartfonów, 
tabletów i innych sprzętów z dowolnego 
miejsca w pojeździe. 

Prezentuje obraz na żywo pochodzący 
z kamery skierowanej do tyłu, dzięki 
czemu zapewnia wyraźny widok obszaru za 
samochodem, niezakłócony przez złą pogodę 
lub pasażerów w polu widzenia.

Sześć głośników przednich i cztery tylne oraz 
głośnik niskotonowy, wszystkie specjalnie 
dostrojone do parametrów kabiny modelu 
SOLTERRA, zapewniają pasażerom wysokiej 
jakości dźwięk.

Łączony komputerowo obraz na żywo 
z kamer zamontowanych wokół pojazdu jest 
prezentowany jako widok samochodu z lotu 
ptaka na wyświetlaczu centralnym 
o przekątnej 12,3 cala. Takie wsparcie 
pozwala na bezpieczniejsze i precyzyjniejsze 
wykonywanie manewrów.

Dach panoramiczny jeszcze bardziej 
podkreśla przestronność kabiny. Elektrycznie 
sterowane rolety pozwalają odciąć się od 
nadmiaru światła słonecznego oraz chronią 
przed nagrzaniem wnętrza.

Kompatybilna ze standardem Qi. 
Dla większej wygody schowek z ładowarką 
ma przezroczystą pokrywę. 

Koło kierownicy jest podgrzewane, tak aby 
przy każdym ułożeniu rąk kierowcy było ciepło 
w dłonie. Komfort tego rozwiązania zwiększają 
automatyczne włączanie oraz wielostopniowa 
regulacja temperatury.

Manetki pod kierownicą

Porty USB C

Panoramiczny widok 360° – 
Panoramic View Monitor (PVM)

Panoramiczny szklany dach Ogrzewanie kierownicy

Cyfrowe lusterko wsteczne

System audio Harman/Kardon

Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna

W YPOSA ŻENIE

SOLTERRA to Subaru – i w pełni dziedziczy typową dla 
Subaru funkcjonalność oraz praktyczność. Na przykład 
duży otwór załadunkowy i przestrzeń transportowa 
o płaskiej podłodze ułatwiają załadunek oraz 
wyładunek dużych przedmiotów, dzięki czemu pojazd 
jest niezwykle funkcjonalny. 

Do usług! 

Dotknięcie przycisku pozwala na płynne 
otwieranie lub zamykanie pokrywy bagażnika. 
Wysokość pełnego otwarcia można regulować.

Zwijana roleta bagażnika skutecznie zasłania 
ładunek przed wzrokiem niepowołanych osób. 
Gdy nie jest używana, można ją przechować pod 
podłogą w przewidzianym do tego miejscu.

Elektrycznie otwierana i zamykana 
pokrywa bagażnika

Osłona przestrzeni bagażowej

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

SPECYFIK AC JE L AKIERY

TAPICERKI

Platinum White Pearl Mica

Czarna skóra syntetyczna

Precious Metal

Czarna tkanina

Harbor Mist Grey Pearl Dark Blue Mica Emotional Red 2

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.

SOLTERRA

WYMIARY ........................................................ długość x szerokość x wysokość: 4690 x 1860 x 1650 mm

NAPĘD ............................................................. silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

MOC MAKSYMALNA (systemowa) ............... 160 kW

BATERIA TRAKCYJNA .................................... litowo-jonowa

POJEMNOŚĆ BATERII .................................... 71,4 kWh

NAPIĘCIE ......................................................... 355,2 V

Precious MetalDark Blue Mica

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

16
50

1600 2850
1860 4690

Black

Harbor Mist Grey Pearl/ Black
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Printed in Belgium (23BREWPLPL-2022.03)

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




