
Základná výbava (hlavné prvky)
8 x  airbag: predný (vodič + spolujazdec) / bočný 
(predné a zadné sedadlo) / kolenný (vodič) / bočný v sedadle 
spolujazdca / na ochranu chodcov / hlavový

Asistenčný systém EyeSight 4. generácie: 

- kamery integrované priamo za čelným sklom - 
širší zorný uhol
- nové funkcie:  
• pokročilý adaptívny tempomat
• upozornenie na opustenie jazdného pruhu
• systém udržiavania vozidla v strede jazdného pruhu

a adaptívneho riadenia podľa vzdialenosti vozidla vpredu
• upozornenie na rozjazd vozidla vpredu
• núdzový asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu
• hmatová výstraha vo volante
• systém rozpoznávania dopravných značiek / inteligentný

obmedzovač rýchlosti
• systém autonómneho núdzového riadenia

EyeSight Assist Monitor
Systém monitorovania vodiča (DMS) 
Systém detekcie vozidiel v mŕtvom uhle 
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)

Automatické brzdenie pri priblížení sa k prekážke pri 
cúvaní Reverse Automatic Braking (RAB)

e-Call (systém tiesňového volania)

Terénny asistent X-MODE s dvoma režimami 
SNOW/DIRT a DEEP SNOW/MUD

Analógová cúvacia kamera

SRH aktívne natáčacie hlavné svetlomety 
s LED denným svietením
Adaptívne svetlomety s funkciou automatického 
zapnutia za dažďa
LED predné a zadné hmlové svetlá
LED zadné združené svetlá 
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektrický sklopiteľné, 
vyhrievané, vo farbe karosérie
Hliníkové disky 7 x 18“ ET55 225/60 R18 tmavo šedé 
Strieborná spodná ochrana nárazníka vpredu / vzadu

Technické údaje

Motor 2,5-litrový štvorvalcový zážihový motor Boxer
Max. výkon 124 kW (169 k) pri 5 000 - 5 800 1/min
Max. krútiaci moment 252 Nm pri 3 800 1/min
Spotreba paliva (kombinovaná) 7,4 l/100 km
CO2 186 g/km

Prvky navyše k výbave Style 

Automatická duálna klimatizácia A/C
Delené zadné sklápacie operadlá sedadiel (60:40) 
Stredová opierka medzi zadnými sedadlami 
(s dvoma držiakmi nápojov)

4 USB porty 2,1A, 2 x 12V zásuvky 
(1 x priehradka na palubnej doske u spolujazdca, 
1 x v batožinovom priestore)

Kožený volant so strieborným prešívaním
Kožená hlavica riadiacej páky
Elektricky ovládané sedadlo vodiča nastaviteľné 
v 10 smeroch s bedrovou opierkou a s nastaviteľnou dĺžkou 
sedacej časti
Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca nastaviteľné 
v 8 smeroch
11,6" HD centrály displej, audio systém, 6 reproduktorov 
SUBARU STARLINK infotainment systém 
Tónované zadné sklá
Systém bezklúčového ovládania centrálneho zamykania 
„Keyless Entry“ & „PIN code Access“ (odomknutie vozidla 
pomocou bezpečnostného kódu PIN) 

Systém štartovania tlačidlom START/ STOP a systém ISS 

Systém Auto Vehicle Hold (AVH)

Systém pre jazdu z kopca (HDC)

Automatická prevodovka Lineartronic / 8 stupňov 

Radiace páčky pod volantom

Vyhrievanie predných a zadných sedadiel

Vyhrievanie čelného skla pod stieračmi

Vyhrievanie  volantu

Sada na opravu pneumatiky

Systém S/I DRIVE (režim Sport a Intelligent)

Čalúnenie sedadiel – látkové, čierne

 
OUTBACK STYLE
2.5i Lineartronic 39 500 €

 
OUTBACK TOURING

Strešný spojler na 5. dverách

Strešné lyžiny – s integrovanými výklopnými 
strešnými priečnikmi

Navigačný systém

2.5i Lineartronic 42 000 €

Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru 
s bezdotykovou funkciou otvárania



Uvedené ceny vozidiel sú vrátane 20 % DPH.
Zmeny cien, technických údajov a výbavy, ako aj omyly a tlačové chyby vyhradené.
Stav: január 2022

OUTBACK ADVENTURE
2.5i Lineartronic 43 500 €

– polyuretánová vodoodpudivá látka

Zelené prešívanie – sedadiel, palubnej dosky, dverí

Tmavá maska chladiča s kombináciou matnej a leštenej 
čiernej

Tmavé lemovanie okolo predných hmloviek

Tmavý kryt spätných zrkadiel

Anténa v tvare žraločej plutvy v tmavom prevedení

Strešné lyžiny tmavé so zelenými krytkami 
(bez integrovaných výklopných priečnikov)

Hliníkové disky  7 x 18“ ET55 225/60 R18 tmavá metalíza

Ochrana predného a zadného nárazníka 
(plast; čierne lesklé prevedenie)

Bočné oplastovanie s logom Outback v zelenom 
prevedení

Logo na 5. dverách v tmavom prevedení

Háky v batožinovom priestore (8x)

Hliníkové pedále

OUTBACK PREMIUM 
2.5i Lineartronic 47 000 €

Prvky navyše k výbave Touring 
Hliníkové disky  7 x 18“ ET55 225/60 R18 brúsený vzhľad
Kožený́ volant so strieborným prešívaním, jemná koža
Automatické sklápanie zrkadiel pri uzamknutí vozidla

Systém monitorovania vodiča (DMS) vrátane pamäťovej

funkcie sedadla vodiča spojenej s nastavením vonkajších

spätných zrkadiel, klimatizácie a infotainmentu  

Strieborný kryt spätných zrkadiel

Funkcia sklopenia vonkajšieho spätného zrkadla na strane 
spolujazdca pri cúvaní

Strešné lyžiny – s integrovanými výklopnými strešnými 
priečnikmi v striebornom prevedení

Elektricky ovládané strešné okno

Háky v batožinovom priestore (8x)

11,6” HD displej, navigácia, prémiový audiosystém 
Harman/Kardon, 12 reproduktorov 

Digitálna kamera pre sledovanie priestoru okolo vozidla 
(Multi View Monitor System – predná, bočná a cúvacia kamera)

Prémiové čalúnenie sedadiel – koža Nappa 
možnosti: čierna, hnedá a biela koža

Storm Grey Metallic        Crimson Red Pearl Crystal Black Silica  Magnetite Grey Metallic  Ice Silver Metallic Crystal White Pearl

Metalický lak pre MY22 Outback 590 €

BALÍČEK ZÁRUK OD SUBARU 

* 5 ročná predĺžená záruka (3 + 2 roky)
do celkového nájazdu 200 000 km

• 12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie
• 3-ročná záruka proti korózii povrchu
• 3-ročná záruka Subaru na zabezpečenie mobility

Váš predajca SUBARU:

Látkové čalúnenie sedadiel

Prvky navyše k výbave Touring

Autumn Green Metallic        Brilliant Bronze Metallic        Sapphire Blue Pearl        

NOVINKA NOVINKA NOVINKA




