
Terénny asistent X-MODE s dvoma režimami

SNOW/DIRT a DEEP SNOW/MUD

Asistenčný systém EyeSight 4. generácie:

1. Protikolízny brzdový systém

2. Systém autonómneho núdzového riadenia

3. Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

4. Systém udržiavania vozidla v strede jazdného
pruhu a adaptívneho riadenia podľa vozidla vpredu

5. Systém prevencie opustenia jazdného pruhu

6. Núdzový asistent pre udržanie vozidla
v jazdnom pruhu

7. Pokročilý adaptívny tempomat

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)

Systém SI-DRIVE (2-stupňový) 

Zadná lakťová opierka s držiakom na nápoje

Automatické zamykanie dverí pri rozjazde

Delené zadné sklápacie operadlá 
sedadiel (60:40)

Systém Auto Vehicle Hold (AVH)

Systém pre jazdu z kopca (HDC)

Systém e-Call (systém tiesňového volania)

Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné 
v 6 smeroch

Sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné 
v 4 smeroch

e-Active Shift Control

Forester Pure 
2.0i e-BOXER Lineartronic 35 500 €

Základná výbava (hlavné prvky)
Full-LED svetlomety s natáčacími svetlami

LED predné hmlové svetlá

LED koncové svetlá

Vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou 
elektrického sklápania, nastavenia 
a vyhrievania

Stierače čelného skla s dažďovým senzorom

17-palcové zliatinové disky kolies

Hliníkové pedále

Látkové čalúnenie sedadiel

Kožený volant a kožená hlavica radiacej páky

Vyhrievané predné sedadlá

Elektrické ovládanie predných a zadných okien

Dvojzónová automatická klimatizácia 
s peľovým  ltrom

Odmrazovanie stieračov čelného skla

Informačno-zábavný systém SUBARU 
STARLINK s 8-palcovým dotykovým 
displejom a audiosystémom 
(so 6 reproduktormi)

Systémy Apple CarPlay a Android Auto™

Hlasité telefonovanie pomocou rozhrania 
Bluetooth®

Digitálne rádio DAB+

Informačný displej hybridného pohonu

Radiace páčky na volante

Cúvacia kamera

Technické údaje 

12,3 kW (16,7 k) 

194 pri 4 000 1/min

MMoottoorr  

110 kW (150 k) pri 5 600 – 6 000 1/min

2,0-litrový štvorvalcový zážihový motor Boxer + elektromotor

MMaaxx..  vvýýkkoonn  ((mmoottoorr))  

MMaaxx..  vvýýkkoonn  ((eelleekkttrroommoottoorr))  

MMaaxx..  kkrrúúttiiaaccii  mmoommeenntt  



Metalický lak pre MY22 Forester  590 €

Crystal White Pearl Ice Silver Metallic

Autumn Green Metallic Crimson Red PearlBrilliant Bronze MetallicDark Blue Pearl

Crystal Black SilicaMagnetite Grey Metallic Horizon Blue Pearl

Cascade Green Silica

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

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:

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Forester Style Xtra
2.0i e-BOXER Lineartronic 38 500 €
Prvky navyše k výbave Pure
Tónované zadné sklo a zadné bočné okná

Bezkľúčový vstup so štartovacím tlačidlom 
a PIN kódom

Dvere batožinového priestoru s el. ovládaním

Systém monitorovania vodiča

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

Systém monitorovania priestoru vedľa vozidla

Asistent diaľkových svetiel (HBA)

Elektricky ovládané sedadlo vodiča nastaviteľné 
v 8 smeroch s pamäťovou funkciou

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca nastaviteľné 
v 8 smeroch

Navigačný systém s multifunkčnou dotykovou 
obrazovkou

Vnútorné zrkadlo s automatickým stmievaním

Forester Premium
2.0i e-BOXER Lineartronic 43 000 €
Prvky navyše k výbave Style Xtra
Kožené čalúnenie ( čierne alebo hnedé) 

Vyhrievaný volant

Vyhrievané zadné sedadlá

Posuvné strešné UV okno s elektrickým ovládaním

18-palcové zliatinové disky kolies

Forester Sport Edition
2.0i e-BOXER Lineartronic 42 000 €

Prvky navyše k výbave Style Xtra
Oranžový branding Sport v interiéri na vyhradených 
miestach
Oranžový branding Sport v exteriéri vozidla na 
vyhradených dieloch
18-palcové zliatinové disky kolies
Posuvné strešné UV okno s elektrickým ovládaním 

Vyhrievaný volant
Dvere batožinového priestoru s elektrickým ovládaním 
a osvetlením
Pedále štandard

6-uholníkové LED predné hmlové svetlá


