Ceník MR2019 Subaru Outback platný od 2.1.2020

Motor BOXER

Převodovka

Max.
km/h

0-100
km/h

Spotřeba
l/100km

Emise CO2
g/km

ACTIVE ES Lineartronic

FB25 129 kW (175k)

CVT

198

10,2

8,9 / 6,4 / 7,3

203 / 145 / 166

826 446

1 000 000

COMFORT Navi ES Lineartronic

FB25 129 kW (175k)

CVT

198

10,2

8,9 / 6,4 / 7,3

203 / 145 / 166

867 769

1 050 000

EXECUTIVE ES Lineartronic

FB25 129 kW (175k)

CVT

198

10,2

8,9 / 6,4 / 7,3

203 / 145 / 166

933 884

1 130 000

X Special Edition ES Lineartronic

FB25 129 kW (175k)

CVT

198

10,2

8,9 / 6,4 / 7,3

203 / 145 / 166

880 165

1 065 000

X Special Edition HK ES Lineartronic

FB25 129 kW (175k)

CVT

198

10,2

8,9 / 6,4 / 7,3

203 / 145 / 166

900 826

1 090 000

Specifikace

Cena Kč
Cena Kč
bez DPH vč. 21% DPH

Příplatek za barvu karoserie (nepříplatková barva Červená perleť M1Y)

12 000

Spotřeba a emise CO2: EC 715/2007-2017/1347AG; NEDC; EURO 6d-TEMP-EVAP (BG); uvedeny v pořadí město / mimo město / kombinace
Ceny jsou nezávazným doporučením.
LIMITOVANÁ EDICE X Special Edition OBSAHUJE (vychází z výbavy Executive):
Exteriér:
Limitovaná nabídka 5 barev karoserie
Tmavě lakovaná vnější zpětná zrcátka a střešní ližiny
18" tmavě lakovaná kola ALU
Speciální tmavá mřížka chladiče s fosforově zelenou linkou, logo Outback na prazích ve stejném zbarvení
Interiér:
Speciální potahy sedadel s vodu odpudivým provedením, zelené stehování
Zelené stehy obšívání na volantu, hlavici řadící páky, loketní opěrky a dalších doplňků v interiéru
Speciální provedení podlážky v zavazadelníku
K dispozici s či bez audia Harman Kardon

autorizovaný partner SUBARU

ILOS, s.r.o., Letná 646/13
460 01 Liberec XII- Staré Pavlovice
Telefon: 485100896

Fax: 485100897

E-mail: info@subaru-liberec.cz

www.subaru-liberec.cz

EXECUTIVE

Automatické rozsvěcení světel
Aktivní natáčecí BiLED přední světlomety s automatickým vyrovnáváním výšky a LED denním svícením DRL
Výsuvné ostřikovače světlometů
Mlhovky vpředu, vzadu
Boční spoilery
Střešní spoiler
Elektricky sklopitelná zpětná zrcátka s integrovaným LED blikačem
Čelní sklo a boční skla s UV ochranou
Zatmavená zadní skla Privacy
Rozmrazovač stíračů předního okna
Automatická funkce předních stíračů (dešťový senzor)
Zadní stírač s cyklovačem
Kola z lehkých slitin 17"
Kola z lehkých slitin 18"
Elektricky ovládáné střešní okno




















































Sedadla / Čalounění

Kožený volant
Kožený interiér / sedadla - béžový nebo černý *
Kožená hlavice řadící páky
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou (10 směrů)
Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce (8 směrů)
Paměť sedadla řidiče s možností uložení v ovladači Smart key systému
Manuální nastavení výšky sedadla spolujezdce
Vyhřívání předních sedadel
Vyhřívání sedadel pro cestující vzadu
Vyhřívání volantu
Doplňky interiéru, provedení stříbrná
Doplňky interiéru, provedení klavírní čerň
Loketní opěrka s dvojitou odkládací schránkou
Středová loketní opěrka na zadním sedadle s integrovaným držákem nápojů
Dělení zadních opěradel 60/40 s polohováním
Sklápění zadních opěradel ovladačem ze zavazadlového prostoru
Praktická schránka na opěradlech předních sedadel






























Komfort / Pohodlí

Elektrické ovládání všech oken s funkcí auto dolu/nahoru s ochranou proti přivření
Smart key systém - bezklíčkové ovládání centrálního zamykání a startování
Odemknutí vozu pomocí bezpečnostního kódu PIN
Welcome Lighting ‐ boční světla, obrysová světla a světla registrační značky se rozsvítí při opuštění vozu
Čtecí lampičky, osvětlení zavazadlového prostoru
Sluneční clony s integrovanými kosmetickými zrcátky a lampičkami
Odkládací schránka na středové konzoli
Přední držáky nápojů
Schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev
Ovládání víčka nádrže z místa řidiče
Zásuvka 12V, nabíjecí USB zdířky (2x) ve středové konzoli
Upevňovací oka (4) a háčky (2) v zavazadlovém prostoru (4)
Kryt zavazadlového prostoru - roleta
Multibox v zavazadlovém prostoru
Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru
















































Dvouzónová automatická klimatizace s prachovým filtrem
Ukazatel venkovní teploty
Ventilační systém pro zadní cestující ve středovém tunelu
Elektrické vyhřívání vnějších zrcátek
Rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu
Elektricky vyhřívané zadní okno s časovačem






















SUBARU STARLINK infotainment systém se 8“ barevným VGA displejem: 1CD, 6 reproduktorů, DAB radio
SUBARU STARLINK infotainment systém se 8“ VGA displejem a navigací: 1-CD, 6 reproduktorů, DAB radio



Záruka

Bezpečnost

Řízení a elektronické systémy Přístroje / Ovládání Audio a navigace

Vnější vzhled

COMFORT NAVI

Topení / Klimatizace

2.5i
Lineartronic
ACTIVE

















SUBARU STARLINK infotainment systém se 8“ VGA displejem a navigací a s Harman/Kardon audiem: 1‐CD, 12 reproduktorů, DAB radio









Apple CarPlay / Android Auto Infotainment systém
Ovládání audia na volantu
Bluetooth handsfree systém
AUX vstup (vpředu ve středové konzoli)
USB Vstup (vpředu ve středové konzoli)
Parkovací kamera















Multi-informační displej 5“ (zobrazení různých uživatelských funkcí jako např. spotřeby paliva, ekologická jízda …)
Přístroje s elektroluminescenčně podsvícenými prstenci (volba z 10‐ti barev)
ECO ukazatel (ukazatel ekonomičnosti provozu)
Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
V obou osách seřiditelný volant
Řadící páky pod volantem u aut. převodovky Lineartronic
Adaptivní tempomat

























VDC systém - kontrola stability vozu s možností vypnutí
4 kanálové ABS
Elektronické rozdělení brzdného tlaku EBD
Brzdový asistent BA
Traction Control Systém - kontrola trakce vozu
X-MODE, systém jízdního režimu u aut. převodovky Lineartronic
Hill Descent Control, systém pro sjíždění svahu u aut. převodovky Lineartronic
AVH - Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Vehicle Hold - systém pro stání bez stisknutého pedálu brzdy
Active Torque Vectoring - systém přerozdělování točivého momentu
Elektronická parkovací brzda
Elektrický posilovač řízení
SI‐Drive - 2‐módový
Auto START / STOP Systém s možností deaktivace (ISS)











































Bezpečnostní systém na podporu řízení EyeSight (7 funkcí)
AWD - stálý pohon všech kol
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) - systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu
HBA (High Beam Assist) - systém pro aut. přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly
SVM (Side View Monitor) - boční parkovací kamera v pravém vnějším zrcátku
FVM (Front View Monitor) - přední parkovací kamera pro parkování
Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko
SRS přední, boční (pro řidiče a spolujezdce), hlavové airbagy a kolenní airgbag řidiče
Výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu
Řízení s bezpečnostním sloupkem
Opěrky hlavy pro všechny cestující
Kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů
Dvojitý předpínač bezpečnostního pásu řidiče s omezovačem tahu
Bezpečnostní pás spolujezdce s předpínačem a omezovačem tahu
3-bodové bezpečnostní pásy pro všechny cestující (s výškovým nastavením vpředu)
Bezpečnostní konzole pedálů
Uchycení dětské sedačky ISO-FIX
Dětská pojistka zadních dveří (po obou stranách)
Imobilizér
Opravná sada na pneumatiky
































































Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km a asistenční služby na 5 let v hodnotě 18 900 Kč ZDARMA







Vysvětlivky : *) možnost výběru barvy koženého interiéru

