


Ko dosežemo popolnost se zdi, da smo nepremagljivi. Nekateri temu pravijo 
perfekcionizem, drugi spet življenje na polno. Za vas in vse tiste, ki si želijo 

vedno več pa smo ustvarili Levorg.

Ustvarili so ga profesionalci 
in ga posvetili vam
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Neomejene zmogljivosti
Oblika, ki očara
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Oblika
Levorgov slog jasno izvira iz 
šesterokotne maske in odločnega 
čela z aktivnim vstopnikom za zrak, 
ki skrbi za stalno ohlajanje hladilnika 
vstopnega zraka motorja SUBARU 
BOXER s turbo polnilnikom. 

Luči
Žarometa v obliki sokoljega očesa 
spominjata na ptico roparico. Njuna 
svetilnost s pomočjo LED tehnologije 
poudarja napadalno naravo in zagotavlja 
vso svetlobo, ki jo potrebujete.

Obstaja kraj, kjer se srečata videz in tehnologija, kjer oblika in vsebina vselej 
živita skupaj. Levorg je del tega sveta, kjer se v vseh pogledih prepletata 
uporabnost in lepota oblik.

Inovativnost rodi eleganco
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SI-DRIVE
Sistem pametne vožnje SUBARU SI-Drive vam omogoča 
prilagoditev lastnosti motorja in menjalnika vašemu 
priljubljenemu načinu vožnje, vašim pričakovanjem 
in voznim razmeram. Izbirate lahko med pametnim 
(Intelligent) in športnim (Sport) načinom vožnje. Medtem, 
ko pametni način vožnje dovoljuje bolj umirjeno in 
varčno pospeševanje pa športni način ob sproščeni moči 
in navoru motorja omogoča bolj razburljivo vožnjo. 

Obvolanski prestavni ročici
Za bolj neposreden občutek vožnje lahko uporabite ročni 
način prestavljanja s pomočjo obvolanskih prestavnih ročic. 
Presenetila vas bo odzivnost  šeststopenjskega menjalnika, 
ki je od samodejnega brezstopenjskega menjalnika CVT 
pač niste mogli pričakovati. Obvolanski prestavni ročici 
vam bosta omogočili pravi užitek športne vožnje. 

1.6-litrski motor s turbo polnilnikom in neposrednim 
vbrizgavanjem
Najnovejši član družine motorjev SUBARU BOXER, 1,6-litrski DIT 
dosega popolno ravnovesje med učinkovitostjo, močjo in izpusti. 
Neposredno vbrizgavanje goriva in dvostopenjski turbo polnilnik 
motorju povečata moč in znižata porabo goriva kljub manjši 
prostornini motorja v primerjavi s prejšnjo generacijo motorjev. 

/ 4800-5.600
125

/ 1.800-4.800
250

NAJVEČJA MOČ
(kW/vrt. min)

NAJVEČJI NAVOR
Nm/vrt.min

1.6 LITRSKI

DIT
MOTOR

1 2
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LINEARTRONIC CVT – 
samodejni brezstopenjski 
menjalnik:

MOTOR SUBARU BOXER
uravnovešen in pod nadzorom

Naravno uravnovešen
Za razliko od ‘’V’’ ali ‘’vrstnih’’ motorjev gibanje 
nasproti ležečih batov na naraven način 
duši tresljaje in vgradnja dodatnega sistema 
za uravnovešenje, ki bi povečeval maso in 
zapletenost motorja ni potrebna..

Vedno prilagojen, vedno pripravljen
Ker za razliko od običajnih samodejnih 
menjalnikov Levorgov Lineartronic CVT 
ni omejen z določenim nespremenljivim 
številom prestavnih razmerij, lahko s pomočjo 
brezstopenjskega prilagajanja v vsakem 
trenutku poskrbi za delovanje motorja v 
območju najprimernejših vrtljajev in s tem 
omogoča enakomerno pospeševanje in večjo 
učinkovitost.

Manjša velikost, večja učinkovitost
Subaru je pri Levorgu temeljito spremenil 
zasnovo, da bi izboljšal učinkovitost in zmanjšal 
dimenzije. Ključne komponente kot so jermeni 
in jermenice je bilo potrebno zasnovati na 
novo v kompaktnejši obliki za bolj učinkovito 
delovanje.  

Nizko težišče
Vsi premikajoči se deli motorja z vodoravno 
nasprotno ležečimi valji – gredi, bati, odmične 
gredi in ventili so nameščeni kar se da nizko 
v vodoravni ravnini. To omogoča vozilom 
SUBARU nižje težišče v primerjavi z ‘’V’’ ali 
‘’vrstnimi’’ motorji in boljšo vodljivost ter vozne 
lastnosti.

Presega vaša pričakovanja
Ko se je Subaru na svetovnem trgu pojavil z vsekolesnim pogonom 
(AWD) je bila to v svetu avtomobilizma popolna novost. Tedaj se 
je pogled javnosti na vsekolesni pogon za vedno spremenil. Trend 
pa se nadaljuje z Levorgovo najnovejšo različico samodejnega 
brezstopenjskega menjalnika Lineartronic CVT.
Ta menjalnik je lahek in odziven, s svojo nepričakovano natančnostjo 
in živahnostjo presega meje običajnega.

Zasnova SUBARU BOXER motorja z vodoravno nasprotno ležečimi 
valji omogoča gibanje obeh parov batov pod medsebojnim kotom 
180 stopinj in hkrati nižji profil motorja in njegovo nižjo namestitev 
na šasijo, kar zagotavlja boljšo razporeditev mas. 
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Vzmetenje v sozvočju z vami
Levorgovo neodvisno vzmetenje vseh štirih 
koles poskrbi za učinkovito dušenje tresljajev, kar 
omogoča varnejšo vožnjo, saj zagotavlja boljši stik 
koles s cesto in s tem nadzor voznika nad vozilom

Pogon v vseh razmerah
Prav gotovo obstaja dober razlog, da je sistem simetričnega 
vsekolesnega pogona Symmetrical AWD tako cenjen 
po vsem svetu. Vsekolesni pogon omogoča nadzor in 
ravnovesje, ko razmere na cesti to zahtevajo, medtem ko 
druga vozila zanaša. Prednosti občutimo takoj – boljši nadzor 
pri vožnji skozi ovinke, boljša lega na spolzkih voziščih in 
bolj živahno pospeševanje. Splošni vtis je, da je vožnja bolj 
preprosta, varna in zabavna. 

Simetrični vsekolesni 
pogon: štiri stične 
točke

Sistem za nadzor dinamike vozila z aktivnim 
vektoriranjem navora 
Sistem za nadzor dinamike vozila (VDC) s pomočjo vrste tipal zaznava 
in analizira gibanje vozila glede na ukrepe voznika in razmere na 
cesti. Sistem pomaga vozniku ohranjati nadzor nad vozilom tako, da 
krmili razporeditev navora, moč motorja in zavorno silo na vsakem 
kolesu posebej. Vožnja postane varnejša in bolj predvidljiva. Aktivno 
vektoriranje navora prilagaja zavorno silo, razporeja navor med vožnjo 
skozi ovinke na zunanji kolesi in na ta način izboljša odzivnost volana 
ter zagotavlja popoln nadzor.

1 2
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Oblika sedežev
Ugodje vožnje z Levorgom 
poudarjata sprednja sedeža, ki 
poskrbita za vrhunec udobja in 
nadzora ter omogočata tako večje 
zadovoljstvo  kot tudi varnost.

Volan v obliki črke D
Volan je pomemben, saj vozniku 
omogoča stalen nadzor nad 
vozilom. Odlikujeta ga športni 
slog in oblika v obliki črke D, 
poleg tega pa se Levorgov volan 
kot ulit prilega voznikovima 
rokama. 

To ni navadna notranjost avtomobila pač pa vaš zasebni prostor. 
Notranjost Levorga je kot vaša pisarna, vaš dom ali prostor kjer 
preživite večino časa povsem zadovoljni z materiali, odpornimi in 
mehkimi na otip, katerih kakovost uspešno kljubuje izzivu časa. To je 
prostor, ki vas navdaja z zadovoljstvom in je odsev vaše osebnosti. 

Vaš svet, vaš prostor
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Vedno povezani

Tehnologija naj bi nam olajšala življenje in ne narobe. 
Levorg poenostavlja upravljanje z vozilom, saj povezuje 
vaše življenje s svojim. Ostali boste vselej povezani ne da bi 
pri tem ogrozili najpomembnejše – varnost.

Prepoznava glasu*2

Napredni sistem prepoznave glasu je sposoben razumeti 
cele stavke in dialoge za vklop ukazov ter za udobno in 
preprosto komunikacijo s sistemom za navigacijo, sistemom 
za prostoročno telefoniranje in avdio sistemi.

Tipke na volanu
Prinašajo najpomembnejše ukaze in sistem Bluetooth®*4 
s pomočjo katerega se v avdio sistem vozila samodejno 
priklopi pametni telefon v doseg voznikovih rok. Voznik 
lahko vselej ostane osredotočen na vožnjo. 

SUBARU STARLINK*1 
Kot bi bil pametni telefon vgrajen v vaš avtomobil. 
Sistem SUBAR STARLINK*1 vam omogoča dostop do 
medmrežja, radia, aplikacij in še več. Sistem lahko 
upravljate s pomočjo 6.2-palčnega zaslona na dotik, tipk 
na volanu ali sistema za prepoznavo glasu*2. Če želite 
poslušati vašo priljubljeno glasbo lahko preko USB ali 
AUX vhoda priklopite vaš iPhone*3, pametni telefon ali 
kak drug glasbeni predvajalnik.

Večfunkcijski prikazovalnik
Nameščen je na način, da voznika ne moti in omogoča 
dobro preglednost tudi med vožnjo. Pregledovalnik 
ponuja celo vrsto koristnih informacij, voznik pa v celoti 
ohranja nadzor nad vozilom. 

Zaslon na dotik
Zaslon, občutljiv na dotik omogoča praktičen način 
izbire glasbe z vašega pametnega telefona. Zadošča, da 
pametni telefon s pomočjo sistema Bluetooth®*4 ali USB 
vhoda povežete z avdio sistemom vozila in z dotikom 
zaslona izbirate glasbo, ki jo želite poslušati. 

*1 Voznik je vselej odgovoren za pazljivo in varno vožnjo. Med vožnjo ne uporabljajte zaslona na dotik. V odvisnosti od države so komunikacijske storitve lahko plačljive.
*2 Sistem za prepoznavo glasu je združljiv le z nekaterimi jeziki.
*3 Apple, iPhone in iPod so zaščitene blagovne znamke družbe Apple Inc.
*4 Bluetooth je zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. America. 

1

3

2 4
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1806 mm

770 mm

1080 mm

1070 mm

Številne poti, številne 

možnosti

Več prostora za več stvari
Stvari prostor boste v prostoren Levorgov prtljažni lažje 
natovorili ali iz njega raztovorili saj visoko dvignjena zadnja 
vrata razkrivajo prostornino 522 litrov*2, ki vam je na voljo.

Naslonjali zadnjih sedežev, zložljiva v 
razmerju 60/40
Za prevoz večjih predmetov ali predmetov posebnih 
oblik, kot so vreče za golf ali smuči boste lahko položili 
naslonjali zadnjih sedežev v razmerju 60/40 in tako 
prtljažni prostor prilagodili vsem potrebam.

Levorg je namenjen ljudem, ki vsak dan živijo polno in intenzivno 
življenje. Prav zaradi tega je tako uporaben in se prilagodi vsemu 
kar počnete. Strastem, športu in konjičkom. Njegov prostoren 
prtljažni prostor  boste lahko uporabili povsem po vaših željah.

Odlagališče pod podom prtljažnega 
prostora 
Pod podom Levorgovega prtljažnega prostora 
vam je na voljo še 40 litrov*1 dodatne prostornine, 
kamor boste lahko spravili predmete, ki bi jih med 
prevozom želeli še posebej zaščititi. .

*1 Izmerjeno s strani VDA.
*2 Izmerjeno s strani VDA (V211).
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Varnost je pomembna. Zlasti za Subaru, za vse ki so ustvarili Levorg 
in predvsem za vas. Levorg je zasnovan za odličnost v vseh pogledih 
varnosti, od zaščite potnikov v primeru trčenja do preprečevanja tveganj. 
Tehnologija in tehnika Levorga vam zagotavljata brezskrbno vožnjo in 
varnost povsod, kamor vas bo ponesla pot.

Temeljito poučeni
Povsem zaščiteni
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Pasivna varnost:
Za blaženje neizogibnega

Aktivna varnost: 
Za preprečevanje vsega  
kar je mogoče preprečiti

Mnoge lastnosti, ki pripomorejo k temu, da je Levorg prijeten za 
vožnjo igrajo pomembno vlogo tudi pri varovanju voznika in potnikov 

pred nevarnostmi. Zanesljivejša vožnja, boljši nadzor in boljša vidljivost 
omogočajo vozniku, da lahko predvidi nevarnosti, se jim izogne in s 

tem prepreči nesrečo

Levorg je zasnovan da z vrsto lastnosti in naprednih sistemov ščiti 
voznika in potnike pred posledicami nesreče. Strateško nameščene 

zračne blazine, varnostna vzglavnika na sprednjih sedežih,  
zložljive stopalke in tritočkovni varnostni pasovi  

prispevajo k večji varnosti vseh v vozilu. 

Sistem za nadzor dinamike vozila (VDC): Sistem za nadzor dinamike vozila s pomočjo vrste tipal spremlja 
ali se vozilo giblje po poti, ki si jo je zamislil voznik. Če eno od koles zdrsne ali če med vožnjo z določeno 
hitrostjo skozi ovinek hoče vozilo zanesti, sistem poseže v razporeditev navora vsekolesnega pogona, v 
moč motorja in v zavorno silo na vsakem od koles posebej, ter poskrbi za ohranitev stabilnosti vozila na 
začrtani poti. 

Napredni paket varnosti (Advanced Safety Package): Za izboljšanje splošne vidljivosti napredni sistem 
varnosti uvaja dve novi funkciji – High Beam Assist (HBA) in Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD). HBA 
(samodejno zasenčenje žarometov) prepozna druga vozila na cesti in samodejno uravna snop žarometov 
glede na promet in tako poveča udobje in varnost voznika ter drugih udeležencev v prometu.  Sistem SRVD 
(za odkrivanje vozil zadaj) s pomočjo tipal obvesti voznika o morebitni prisotnosti drugih vozil v predelu za 
njim. Sprememba voznega pasu in vzvratna vožnja s parkirišč tako postane bolj varna. 

Zavore: Kolutne zavore so nameščene na vseh štirih kolesih. Na zadnjih kolesih pa sta opremljeni z 
zavornimi čeljustmi iz lahkega aluminija ki omogočata progresivno in krepko zaviranje. Sistem ABS 
vključuje EDB (Electronic Brake-force Distribution – elektronsko razporeditev zavorne sile) ki razporedi 
zavorno silo na sprednji in zadnji par koles pri polno natovorjenem vozilu. Levorg je opremljen tudi s 
sistemoma Brake Assist (pomoč pri zaviranju) in Brake Override (prednost zaviranja pred plinom), da je 
zaviranje v primeru sile lahko varno in nadzorovano.   

01: Simetrični vsekolesni pogon (Symmetrical AWD)

02: Sistem za nadzor dinamike vozila (VDC)

03: Sistem za nadzor pogonske moči

04: Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

05: Napredni paket varnosti

06: Sistem za pomoč pri zaviranju

SRS zračne blazine*: V primeru nesreče so potniki zavarovani z vrsto serijsko vgrajenih varnostnih 
sistemov, ki vključujejo SRS*sprednji in sprednji bočni zračni blazini, zračni zavesi ter zračni blazini za 
zaščito kolen. Varnostna pasova spredaj sta nastavljiva po višini in sta opremljena z zategovalnikoma, ki 
voznika in potnika obdržita čvrsto na njunih sedežih ter z omejevalnikoma obremenitve, ki preprečujeta 
prevelike obremenitve prsnega koša. Okvirja sprednjih sedežev sta trdna, prav tako tudi vzglavnika. 
Podrobnosti kot so namestitev notranjih vzmeti sprednjih sedežev, ki omogoča blaženje energije trka pa 
zmanjšujejo tveganje poškodb vratne hrbtenice. 

Strukture za ojačenje v obliki prstanov: Levorgove strukture za ojačenje v obliki prstanov varujejo voznika 
in potnike kot nekakšen oklep. Gre za zaščitno konstrukcijo, ki zajema streho, vrata, potniški prostor, 
stebričke in tla vozila. V primeru nesreče ta konstrukcija po zaslugi trdnih materialov na ključnih točkah 
pomaga razpršiti silo udarca. Karoserija, ki omogoča večjo varnost je trdnejša, vendar hkrati lažja.

Konstrukcija za zaščito potniškega prostora: Kadar je govor o varnosti gre Subaru preko meja običajnega 
in to velja tudi za Levorg. Doseči odličnost na področju varnosti je bilo mogoče zaradi posebne zasnove, 
ki omogoča da ob čelnem trčenju motor SUBARU BOXER in menjalnik zdrsneta proti tlom in ne prodreta v 
potniški prostor. Še en razlog več za brezskrbno vožnji s Subarujem.

07: Sistem SRS* zračnih blazin

08: Varnostna vzglavnika na sprednjih sedežih

09: Vzglavniki na vseh sedežih

10: Ojačitve karoserije v obliki prstanov

11: Tritočkovni varnostni pasovi na zadnjih sedežih

12: Konstrukcija za zaščito potniškega prostora *SRS: Sistem za dodatno zadrževanje. Učinkovit je le, če ga uporabljate skupaj z varnostnimi pasovi.

Prekrmiljenje

Podkrmiljenje

Idealna 
 linija
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Dimenzije................

MOTOR...................

PROSTORNINA.......

NAJVEČJA MOČ....

NAJVEČJI NAVOR..

MENJALNIK.............

Lu x La x Al: 4.690 x 1.780 x 1.485 mm

4 valjni bencinski boxer motor z  dvojno odmi-

čno gredjo v glavi (DOHC) in turbo polnilnikom

1.600cm3

125 Kw (170 km) / 4.800 – 5.600 vrt./min

250 Nm (25,5 kgfm / 1.800 – 4.800 vrt./min

Lineartronic, vsekolesni pogon AWD

LEVORG 1.6 Sport Style LEVORG 1.6 Free
Pogrezljivi šobi za pranje  
žarometov
Za najboljšo svetilnost LED 
žarometov v slabem vremenu 
poskrbita šobi za pranje žarometov, 
ki s pomočjo curka z visokim 
tlakom spereta umazanijo z 
žarometov.

High Beam Assist*
Ta funkcija izboljša vidljivost in s tem 
tudi varnost med nočno vožnjo, ko 
samodejno prilagaja dolžino snopa 
žarometov glede na promet in razmere 
na cesti.

Difuzor zadaj in dvojna 
izpušna cev
Dvojna izpušna cev nameščena 
na levi in desni strani temnejšega 
spodnjega pasu odbijača ne 
pušča dvomov o Levorgovi športni 
naravi.   

USB vtičnica spredaj in zadaj
Baterije vseh vaših elektronskih naprav 
bodo vedno napolnjene, saj je Levorg 
opremljen z dvema USB vtičnicama, na 
voljo tako vozniku in sopotniku spredaj, 
kot potnikom na zadnjih sedežih.

Zadnje kombinirane luči z LED 
svetili
Levorg s stilom poskrbi za dobro 
vidnost po zaslugi zadnjih luči, ki 
združujejo zavorne luči, LED svetila, 
zadnje luči za meglo, smerokaza in 
luči za vzvratno vožnjo.

Naslonjalo za roke med zadnjima 
sedežema z držalom za pijače
Potnika na zadnjih sedežih lahko uživata 
v prvorazrednem udobju, saj naslon 
za roko med njima, ki ga je mogoče 
pospraviti v naslonjalo sedežev vsebuje 
tudi držali za pijače.

18-palčna platišča iz aluminijeve 
zlitine*
Ta elegantna 18-palčna platišča iz 
aluminijeve zlitine izboljšujejo vozne 
lastnosti Levorga in zagotavljajo boljši 
oprijem.

Ogrevana sprednja sedeža*
V hudem mrazu bosta voznik in njegov 
sopotnik na sprednjem sedežu lahko 
nastavila primerno stopnjo ogrevanja 
njunih sedežev.

Po višini in globini nastavljiv volan
Volan lahko potisnete navzgor ali 
navzdol ter naprej in nazaj in si 
namestite najbolj udoben položaj za 
vožnjo.

Steklena pomična streha z 
odpiranjem na pomik in nagib*
Velika pomična streha z ročno 
pomičnim senčnikom omogoča 
prezračevanje in panoramski 
razgled.

Sistem za zagon motorja s 
pomočjo gumba brez ključa*
Za odklepanje in zaklepanje vrat 
potniškega in prtljažnega prostora 
zadošča le dotik kljuke. Za zagon 
motorja pa le pritisk gumba. S 
pomočjo 5 številčne PIN kode 
lahko vstopite v vozilo brez ključa.

TV kamera za pogled nazaj*
Sistem TV kamere za pogled nazaj 
dodobra izboljša vaš pogled na 
predel za vozilom pri vzvratni vožnji. 
S pomočjo oznak na sliki pa boste 
lahko preverili pot vozila in razdaljo do 
morebitnih ovir za njim.

Dimenzije................

MOTOR...................

PROSTORNINA.......

NAJVEČJA MOČ....

NAJVEČJI NAVOR..

MENJALNIK.............

D x Š x V: 4.690 x 1.780 x 1.485 mm

4 valjni bencinski boxer motor z  dvojno odmi-

čno gredjo v glavi (DOHC) in turbo polnilnikom

1.600cm3

125 Kw (170 km) / 4.800 – 5.600 vrt./min

250 Nm (25,5 kgfm / 1.800 – 4.800 vrt./min

Lineartronic, vsekolesni pogon AWD

* Serijsko pri modelu SPORT STYLE
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6 12
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LEVORG
Dodatna oprema

Okolje po vaši meri

Novi Levorg je bogato opremljen že serijsko, vendar pa je uporaba dodatne opreme 
Subaru izvrsten način, kako lahko vaš avtomobil še bolj približate vašemu načinu življenja 
in slogu. Če želite še več uporabnosti, praktičnosti ali videz Levorga, ki bo povsem po 
vašem okusu, potem posezite po dodatni opremi Subaru, ki ponuja tisto kakovost, ki jo 
iščete. Več podrobnosti boste našli v katalogu dodatne opreme ali pri bližnjem 
pooblaščenem prodajalcu vozil Subaru.  

SUBARU DIGITAL EXPERIENCE

DIMENZIJE

V pomoč pri spoznavanju izdelkov SUBARU 
vam ponujamo številna digitalna orodja z 
vrsto privlačnih vsebin kot so 360º pogledi 
in video predstavitve.

SUBARU
INTERACTIVE EXPERIENCE

www.subaru.si www.youtube.com/user/SubaruGlobalTV www.facebook.com/SUBARU.GLOBAL

Obiščite našo domačo stran, kjer boste našli 
popolne informacije in novice o družbi Subaru in o 
vseh vozilih

Prijavite se na naš kanal in si oglejte najnovejše 
video posnetke in pogovore o Subaruju.

Ostanite v stiku z našo skupnostjo Subaru in prvi 
boste izvedeli kaj je novega neposredno od 
Subaruja.

Medmrežje YouTube Facebook

eBrochure
Več podrobnosti s pomočjo videa, fotografij in drugih 
predstavitev boste našli na eBrochure Subaru.

subaru-global.com/ebrochure

Družba Fuji Heavy Industries Ltd. si pridržuje pravico sprememb specifikacij in opreme brez poprejšnjega obvestila. Podrobnosti specifikacij in opreme, razpoložljivost barv in paleta dodatne 
opreme so podrejeni zahtevam in pogojem posameznih tržišč. Podrobnosti o morebitnih spremembah, ki bi bile potrebne na vašem tržišču preverite pri vašem pooblaščenem prodajalcu vozil 
Subaru. 

Dimenzije so izmerjene v skladu s standardi družbe Fuji Heavy Industries Ltd.

* Višina različice Free je 1.485 mm.

LE VORG
1.6 Spor t  St y le

Sprednji spojler STI

Snemljiva vlečna kljuka

Bočni spojler STI

Zaščita odbijača (plastika)

Zadnji spojler STI

Preproge Premium

Razsvetljava na vratih prtljažnega 
prostora

Zaščita dna prtljažnega prostora

*
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SUBARU ITALIA S.p.A.
Largo Negrelli,1 - 38061 Ala (TN)
Besplatni telefon: 840-078078
www.subaru.si


