
OUTBACK  
Model

Cod Trend

Transmisie :  LinearTronic

Priză de 12 volți în torpedou și în portbagaj ●

Compartiment de depozitare cu suport pentru pahare în uși ●

Pedale - Aluminiu ▬

Sistem audio / infotainment Ecran de 11,6 "(29,5 cm) cu DAB +, 2 porturi USB, tehnologie Apple CarPlay și Android Autoᵀᴹ și 6 difuzoare ●

Sistem audio / infotainment Ecran Harman / Kardon de 11,6 "(29,5 cm) cu DAB +, CD player, 2 porturi USB, tehnologia Apple CarPlay și Android Autoᵀᴹ și 10 difuzoare (inclusiv subwoofer)▬

Sistem audio cu comenzi pe volan și recunoaștere vocală ●

Priză AUX-IN pentru conectarea unei surse audio externe ●

Afișajul temperaturii exterioare cu avertizare de îngheț ●

Cârlige de fixare în portbagaj ●

Scaunul pasagerului, reglabil electric (8 căi) ●

Interfață Bluetooth® ●

Compartiment de depozitare a ochelarilor integrat în consola aeriană ●

Radio digital DAB + ●

Ceas digital ●

Afișarea informațiilor despre șofer între instrumentele rotunde ale cabinei ●

Scaunul șoferului, reglabil electric (10 căi) ●

Scaunul șoferului, reglabil electric (10 căi), cu funcție de memorie ▬

Geamuri electrice, față și spate, cu blocare centrală, protecție anti-capcană și funcție de confort ●

Set hands-free pentru telefoane mobile cu butoane de comandă a volanului și recunoaștere vocală ●

Camera fata ▬

Capacul portbagajului (rulou), extensibil, cu funcție ușor de deschis ●

Suport cupa, fata si spate ●

Mânerele de prindere, în față și în spate, cu cârlige pentru haine, în spate ●

Cutie cu mănuși, iluminată ●

Hayon, electric, cu comanda senzorului pentru o deschidere mai ușoară ▬

Încălzire geam spate ●

Iluminarea interioară cu întârziere ●

Accesorii ISOFIX pentru scaunul pentru copii, spate dreapta și stânga, cu suport de ancorare superior ●

Încuietoare pentru copii, spate ●

Climatizare automată, reglabilă separat pentru șofer și pasagerul din față (2 zone), cu control al senzorului pentru temperatură și umiditate ●

Confort intermitent ●

Interior cu cusături contrastante, verde ▬

Interior cusut cu contrast, argintiu ●

Iluminarea portbagajului cu LED ●

Luminile de citire cu LED, față și spate ●

Buton din piele pe maneta selectorului de viteze ●

Volan din piele ●

Volan din piele comfort ▬

Scaune din piele (nappa), față și spate ▬

Suport lombar (scaunul șoferului), reglabil electric ●

Volan reglabil pe înălțime și lungime ●

Încălzirea volanului ●

Guri de aerisire, spate ●

Cotiera centrala spate ●

Consolă centrală cu suporturi pentru pahare, adaptor și compartiment de depozitare integrat, frontal ●

Volan multifunctional ●

Sistem de navigare cu monitor multi-touchscreen și Subaru MapCare (funcție de actualizare a hărții) ▬

NFC-Funkstandard (comunicare în câmp aproape) ●

Set de reparare a anvelopelor cu etanșant și compresor ●

Cameră de vizualizare spate cu duză de curățare ●

Scaune spate cu detectarea ocupării scaunelor ●

Spătarele scaunelor din spate cu funcție de deblocare la distanță ●

Spătarele scaunelor din spate, rabatabile asimetric (60/40) ●

Spătarele scaunelor din spate, reglabile în pantă ●

Schimbați paletele pe volan ●

Cameră cu vedere laterală ▬

Scaune cu huse transversale (piele sintetică), față și spate ▬

Încălzirea scaunului, față și spate dreapta și stânga ●

Parasole cu oglindă cosmetică, iluminate, pentru șofer și pasagerul din față ●

Buton Start / Stop (în loc de blocare contact) ●

Scaune din material, față și spate ▬

Mânerele ușilor interioare, cromate ●

Sistem automat de blocare a ușii „Blocare / deblocare automată a ușii” ●

Porturi USB (2), spate ●

Oglinzi exterioare cu închidere ușoară și funcție de pliere automată ▬

Oglinzi exterioare cu indicatoare LED integrate ●

Oglinzi exterioare, rabatabile electric, încălzite și reglabile ●

Capacele oglinzii exterioare, vopsite în culoarea caroseriei ●

Capacele oglinzii exterioare, vopsite în negru ▬

Capacele oglinzii exterioare, argintiu mat ▬

Antena de acoperiș „Fin”, vopsită în culoarea caroseriei ●

Antena de acoperiș „Fin”, vopsită în negru ▬

Șine de acoperiș, negre, cu traverse pliabile, negre ●

Șine de acoperiș, negru-verde ▬

Șine de acoperiș, negru-argintiu, cu traversă articulată, argintie ▬

Spoiler de acoperiș, vopsit în culoarea caroseriei și negru ●

Set panou frontal, aspect aluminiu ●

Set panou frontal, negru ▬

Grila frontală, neagră ▬

Grătar frontal, argintiu ●

Dezghețare ștergător parbriz ●

Interval ștergător parbriz, reglabil individual ●

Trapă electrică din sticlă ▬

Panou spate, aspect aluminiu ●

Capac spate, negru ▬

Sistem de ștergător / spălător de lunetă, reglabil în 2 trepte cu funcționare pe intervale ●

Sistem de curățare a farurilor de înaltă presiune ●

Sistem de acces fără cheie (intrare fără cheie) ●

Clapete grilă, active ●

Faruri adaptive cu LED-uri cu lumini de viraj dinamice, funcție afterglow (întârziere de oprire) și integrate - semnalizatoare LED ●

Faza lungă LED, adaptivă ●

Lumina de înmatriculare cu LED, spate ●

Lămpi de ceață cu LED ●

Stopuri cu LED-uri și lumini de frână ●

Lumini de zi cu LED, lumini de parcare cu LED ●

Jante din aliaj de 18 inch ●

Reglarea distanței farurilor, automat ●

Model cu inscripții pe spate, negru ▬

Denumire model pe spate, argintiu ●

Denumire model pe lateral, verde ▬

Denumire model cu inscripții pe lateral, argintiu ●

Faruri de ceață spate ●

Geamurile din spate, întunecate ●

Barele de protecție vopsite în culoarea caroseriei ●

Închidere centralizată (inclusiv clapeta de umplere combustibil) cu telecomandă radio și confirmare activare ●

Scaune din stofă, negre ●

Huse transversale (piele artificială) ▬

Piele nappa, neagră sau bej sau maro ▬

Ice Silver Metallic ●

Crystal White Pearl ●

Magnetite Gray Metallic ●

Crystal Black Silica ●

Sapphire Blue Pearl ●

Autumn Green Metallic (culoare noua) ●

Brilliant Bronze Metallic (culoare noua) ●

Crimson Red Pearl ●

Storm Gray Metallic ●

SI DRIVE - Sistem de conducere inteligent SUBARU 2-mode

Cutie de viteze automata LinearTronic cu padele la volan si sistem X-Mode ●

Hill Descent Control ( Asistenta pentru coborare în condiții de siguranță ) ●

ACTIVE TORQUE VECTORING ●

Sistem de control al dinamicii VDC cu posibilitate de dezactivare ●

Sistem de asistenta la plecarea din rampa ●

Front View and Side Monitor ●

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) ●

HBA - Asistent faza lunga ●

Sistem de inchidere automata a usilor la demaraj ●

SRS٭ - airbag-uri cortina fata & spate ●

SRS٭ - airbag-uri frontale sofer & pasager ●

SRS٭ - airbag-uri laterale  (pentru şofer şi pasager) ●

SRS٭ - airbag genunchi (sofer) ●

Indicator centruri de siguranta sofer si pasageri ●

Centuri de siguranţã fata cu pretensionare , reglabile pe înãlţime ●

Tetiere scaune fata active ●

Tetiere spate (3) ●

Centuri de siguranta spate cu fixare în trei puncte ●

Pedalier retractabil ●

ABS cu 4 senzori si 4 canale cu EBD (distribuţie electronicã a forţei de frânare) ●

Brake Assist System ( Asigură frânarea corectă automat ) ●

BRAKE OVERRIDE SYSTEM - sistem inteligent de prevenire a accelerarii accidentale ●

ISO FIX - sistem fixare scaun copii ●

Blocarea uşilor spate pentru siguranţa copiilor ●

Imobilizator Motor ●

SYMMETRICAL AWD - Sitem de tractiune integrala permanenta ●

■  Conditii de livrare: DDU Bucuresti (Delivery Duty Unpaid - fara  TVA), respectiv DDP (Delivery Duty Paid) - include  TVA

CULORI INTERIOARE

SIGURANTA

SISTEM EYESIGHT: ADAPTIVE CRUISE CONTROL cu LEAD VEHICLE START ALERT, LINE SWAY, 

LANE KEEP ASSIST si DEPARTURE WARNING, 

PRE COLLISION BRAKING SYSTEM, PRE COLLISION STEERING ASSIST, PRE COLLISION THROTTLE MANAGEMENT

●

CULORI EXTERIOARE

2.5i

Informatiile referitoare la preturi, dotari standard sau date tehnice sunt cele valabile la momentul editarii prezentei liste de preturi. SUBARU MOTORS TRADING SRL ,isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor 

de echipare ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea SUBARU CORPORATION

DESIGN INTERIOR

CARACTERISTICI EXTERIOARE

MANEVRABILITATE

■ Toate autoturismele Subaru beneficieaza de o garantie de 36 de luni sau 100.000 kilometri, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie si de o garantie anticoroziune de 12 ani

■  Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului.Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic,ci si de comportamentul la 

volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabilpentru incalzirea planetei.O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si emisiile 

de CO2 pentru toate modelele de auturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua Subaru.


