


Prihod v neraziskane kraje. Odkrivanje novih svetov. Potapljanje v 
razburljiva doživetja. To je bistvo avanture, pa tudi vir navdiha za novi 
Forester. Po zaslugi svojih genov vas lahko Forester popelje daleč 
kot še nikoli doslej. Vedno je pripravljen varovati vas in vašo družino 
in prav zaradi njegove vsestranske uporabnosti boste lahko vaše 
dogodivščine delili z ljudmi, ki jih imate radi.

VSE SE PRIČNE 
TUK AJ

0302



Da bi dobro živeli, se moramo znati prilagoditi. S 
Foresterjem je drugače. Ves je prilagojen vam in vašim 
potrebam. Z novim presenetljivim videzom. Njegova 
konstrukcija je v vseh pogledih močnejša, s svojo 
uporabnostjo in odločnim videzom pa vas bo naravnost 
očaral. 

ROJEN ZA 
RAZISKOVANJE
NAMENJEN ZA 
POTOVANJE
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POIŠČITE VAŠO
SKRITO MOČ
Poskusite uporabiti tisto skrito moč v vas, ki vam pomaga, da se 
spoprimete z vsako težavo in vsakim izzivom. Pri Foresterju se ta moč 
imenuje X-Mode. Prebudite jo s pritiskom na gumb in vaš Forester 
bo premagal vse razrite ceste in nemogoče vremenske razmere.

X-Mode*1 in Hill Descent Control*1 Tehnika, ki se nikoli ne ustavi
‘’X’’ pomeni večje sposobnosti, ki so na voljo 
vozniku v vseh voznih razmerah. S pritiskom 
na gumb novi sistem X-Mode deluje na motor, 
vsekolesni pogon AWD, zavore in druge ključne 
komponente in omogoča povsem varno in 
zanesljivo vožnjo po težkem terenu in razritih 
voziščih. Hill Descent Control (sistem za nadzor 
vožnje po klancu navzdol) pa vam omogoča 
potrebno zbranost pri enakomerni in nadzorovani 
vožnji po najbolj strmih pobočjih in klancih.

Forester smo izdelali da bi vam brez škode in 
zastojev pomagal premagati vse ovire. Večja kot 
je ovira, večji so potrebni vstopni in izstopni koti, 
ki preprečujejo poškodbe sprednjega in zadnjega 
odbijača. Forester se ponaša s takšno višino nad 
tlemi, ki omogoča kar največji prehodni kot.

Vstopni kotPrehodni kot*2Izstopni kot Najmanjša višina 
nad tlemi 

*1 Serijsko pri vseh vozilih z menjalnikom Lineartronic.
*2 Pri modelu 2.0XT in pri različicah z dizelskim motorjem znaša kot 22o.
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NA CESTI SE 
POČUTITE
KOT DOMA
Pomislite na aktivni življenjski slog. Nova notranjost Foresterja 
je pravi kraj za začetek vaše dogodivščine. Vsaka tipka in ročica 
je nameščena prav tam kjer jo potrebujete, ko jo potrebujete. 
S pomočjo najbolj kakovostnih materialov in odločnih oblik je 
potniški prostor postal kraj, kjer je vse bolj preprosto in bolj 
udobno. 
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Oditi na pot ne pomeni pustiti vse za seboj. Ostanite povezani, pa vendar 
osredotočeni na vožnjo po zaslugi domiselne in prijazne tehnologije. Novi 
Forester je opremljen z informacijskim in razvedrilnim sistemom, navigacijskim 
in avdio sistemom, ki jih lahko upravljate s konico prsta ali vašim glasom. Zaradi 
možnosti povezave vašega pametnega telefona ali iPhona*1 pa se vam ne bo 
nikoli treba odreči vaši lastni glasbi.

RAZIŠČITE VAŠ SVET

Instrumenti Inovativni večfunkcijski 
prikazovalnik*4

Instrumenti novega Foresterja so zasnovani tako, 
da omogočajo vse potrebne informacije hitro in 
enostavno. Merilnik hitrosti in merilnik vrtljajev 
sta pregledna in omogočata, da se voznik lahko 
povsem posveti vožnji.

Prikazovalnik z zaslonom na dotik, nameščen na 
armaturni plošči posreduje bistvene informacije 
o vozilu. Med drugim daje informacije o 
zmogljivostih in učinkoviti rabi goriva v primerjavi z 
različnimi opravljenimi potovanji.

Upravljanje s pomočjo zaslona 
na dotik

Avdio sistem Premium s  
Harman/Kardon*6 zvočniki

Ukazi preko zaslona na dotik vam omogočajo 
izbirati glasbo na enak praktičen način, kot bi to 
počeli s pomočjo vašega pametnega telefona. 
Potrebno je le povezati pametni telefon s pomočjo 
sistema Bluetooth®*5 ali USB vhoda z avdio 
sistemom vozila in že lahko z dotikom zaslona 
izberete skladbo, ki jo želite poslušati.

Ta sistem je zasnovan za vrhunske akustične 
dosežke. Dva zvočnika ovalne oblike sta 
nameščena v sprednjih in dva v zadnjih vratih.

Prepoznavanje glasu*3 in  
Siri Eyes Free*1*2*4

Tipke na volanu

Vaš Forester je opremljen z naprednimi funkcijami 
po zaslugi Voice Recognition*3 (prepoznavanja 
glasu) in Siri Eyes Free*1*2*4. S pomočjo vmesnika 
Siri boste lahko povezali vašo napravo, združljivo 
z blagovno znamko Apple*1, in že boste lahko 
prostoročno opravljali telefonske pogovore, 
poslušali glasbo, upravljali z elektronsko pošto in 
brskali po spletu.

Udobno na dosegu vaših prstov so nameščene 
tipke avdio naprave in sistema za prostoročno 
telefoniranje Bluetooth®*5, ki se samodejno poveže 
z vašim pametnim telefonom tako, da boste vedno 
lahko osredotočeni na vožnjo.

*1 Apple, iPod, Siri in iTunes so zaščitene blagovne znamke 
družbe Apple Inc.

*2 Voznik je vselej odgovoren za varno in pazljivo vožnjo. Med 
vožnjo ne uporabljajte zaslona na dotik. V odvisnosti od države 
so komunikacijske storitve lahko plačljive.

Prav kot vaš pametni telefon vam tudi informacijski 
in razvedrilni sistem SUBARU STARLINK*2 omogoča 
enostaven dostop do radijskega sprejemnika, aplikacij in 
medmrežja. Upravljate ga lahko s pomočjo osrednjega 
7-palčnega zaslona na dotik*4, ki deluje kot tablični 
računalnik, s pomočjo tipk za upravljanje na volanu ali s 
pomočjo glasovnih ukazov*3. Če vam ne bo uspelo najti 
glasbe po vašem okusu, boste lahko s pomočjo serijsko 
vgrajenega USB ali AUX vhoda povezali vaš iPhone*1, 
pametni telefon ali drug glasbeni predvajalnik.

*3 Sistem prepoznavanja glasu je na voljo le v nekaterih jezikih.
*4 Serijsko pri vseh različicah z izjemo Free.
*5 * Bluetooth je zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, 

Inc. America.
*6 Serijsko pri različicah XT in Sport Unlimited.
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VAŠ 
SPREMLJEVALEC 
PRI VSEM K AR 
RADI POČNETE

Novi Forester je opremljen tako, da vam vsak dan 
lahko ponudi največ, od načrtovanih počitnic do 
nepredvidenega nakupovanja. V prostoren prtljažni 
prostor lahko spravite štiri velike kovčke, ali najbolj 
zajetno športno opremo. Električno odpiranje velikih 
vrat in nizek prag prtljažnega prostora zelo olajšata 
natovarjanje in raztovarjanje prtljage. Naslonjala zadnjih 
sedežev, ki jih je mogoče za povečanje nakladalne 
površine položiti v razmerju 60/40 pa omogočajo prevoz 
daljših predmetov.
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Malo je športnih terencev, ki navdajo voznika in potnike 
s takim občutkom zaupanja in živahnosti kot prav novi 
Forester.
Pravi razlog se skriva pod pokrovom motorja: motor 
SUBARU BOXER. Zasnova z nasproti ležečimi valji, kjer se 
bati gibljejo pod medsebojnim kotom180 stopinj omogoča 
nižji in bolj ploščat prerez v primerjavi z drugačnimi 
zasnovami motorjev. To dejstvo omogoča pogonskemu 
sklopu in celotnemu vozilu nižji položaj težišča in bolj 
uravnovešeno razporeditev mas. Gibanje med seboj 
nasprotnih parov batov pa na naraven način duši tresljaje.

MOTOR SUBARU 
BOXER

TEHNOLOGIJA SUBARU

2.0-LITRSKI SUBARU  
BOXER DIESEL DOHC

NAJVEČJA MOČ:
177 kW (241 KM) pri 5.600 vrt/min
NAJVEČJI NAVOR:
350 Nm (35,7 kgfm) pri 2.400-3.600 vrt/min
PORABA GORIVA:
8,5 l/100 km*1 
IZPUSTI CO2: 
197 g/km*1 

2.0-LITRSKI SUBARU  
BOXER TURBO DOHC

NAJVEČJA MOČ:
110 kW (150 KM) pri 6.200 vrt/min
NAJVEČJI NAVOR:
198 Nm (20,2 kgfm) pri 4.200 vrt/min
PORABA GORIVA:
6,5 l/100 km*1 (Lineartronic) 
6,9 l/100 km*1 (6-stopenjski ročni menjalnik)
IZPUSTI CO2: 
150 g/km*6 (Lineartronic)
160 g/km*5 (6-stopenjski ročni menjalnik)

2.0-LITRSKI SUBARU  
BOXER DOHC

VEČJA STABILNOST TRAJNA ZMOGLJIVOST
Vozilo s ploščato obliko motorja, ki je nameščen 
nižje na šasijo je v celoti bolje uravnoteženo in bolj 
odporno na vplive bočnih sil kot vsa druga vozila.  

Ploščata oblika motorja je naravno čvrsta in 
uravnovešena ter skoraj brez tresljajev v primerjavi 
z ‘’V’’ ali ‘’vrstnimi’’ motorji. Tak motor je tudi 
trdnejši in zanesljivejši.

*1 Poraba goriva in izpusti CO2: v 
     skladu z EC715/2007-2015/45/W.
*2 Za Style.
*3 Za Sport Style in Sport Unlimited
*4 Za Sport Style
*5 Za Free in Style
*6 Za Style Lineartronic

NAJVEČJA MOČ:
108 kW (147 KM) pri 3.600 vrt/min
NAJVEČJI NAVOR:
350 Nm (35,7 kgfm) pri 1.600-2.400 vrt/min
PORABA GORIVA:
6,3 l/100 km*1 (Lineartronic)*3

5,7 l/100 km*1 (6-stopenjski ročni menjalnik)*2

5,9 l/100 km*1 (6-stopenjski ročni menjalnik)*4

IZPUSTI CO2: 
163 g/km*1 (Lineartronic)*3

148 g/km*1 (6-stopenjski ročni menjalnik)*2

152 g/ km*1 (6-stopenjski ročni menjalnik)*4
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SYMMETRICAL  
ALL WHEEL DRIVE

TEHNOLOGIJA SUBARU

TEHNOLOGIJA SUBARU 

LINEARTRONIC + VSEKOLESNI 
POGON Z AKTIVNO 
RAZPOREDITVIJO NAVORA

Brezstopenjski (CVT- Continuously Variable Transmission) menjalnik 
Lineartronic je opremljen z verigo namesto jermena, ki omogoča 
večjo trajnost prestavnih razmerij, boljšo odzivnost na ukaze voznika 
in boljše zmogljivosti vozila v celoti. Vzdolžno je povezan s sistemom 
vsekolesnega pogona z aktivno razporeditvijo navora (AWD ACTIVE 
TORQUE SPLIT), ki se odziva na razmere pogona, delovanje menjalnika 
in posege voznika tako, da stalno zagotavlja optimalno razporeditev 
navora med sprednji in zadnji par koles.

* Sistem SI-DRIVE s tremi načini (Intelligent, Sport in Sport Sharp) je na 
voljo le pri vozilih z bencinskim motorjem. Različice Style imajo sistem 
SI-DRIVE z dvema načinoma (Intelligent, Sport)

Forester je opremljen z vrhunskim vzmetenjem 
sprednjih in zadnjih koles, ki zagotavlja živahno 
in prijetno vožnjo na vseh podlagah in v vseh 
vremenskih razmerah. To je pravo večnamensko 
vozilo. Pri modelih DIT je vzmetenje sprednjega para 
koles opremljeno s tesnili, ki zmanjšujejo trenje, z 
vodilnimi pušami, hidravlično tekočino v obesah 
in z optimiziranim vzmetenjem, kar vse skupaj duši 
tresljaje in preprečuje zibanje vozila. Pomožni okvir 
predstavlja trdno osnovo za namestitev vzmetenja 
zadnjega para koles, kar omogoča nadzorovano 
vožnjo in odzivno krmiljenje vozila. 

Sistem pametne vožnje SUBARU (Intelligent 
Drive – SI-DRIVE) lahko v trenutku prilagodi 
odziv motorja in menjalnika vašemu slogu 
vožnje, razmeram na cesti ali nepredvidljivim 
dogodkom, na katere bi utegnili naleteti. SI-
DRIVE takoj spremeni odziv na pritisk stopalke 
plina in spremembo prestavnih razmerij 
samodejnega menjalnika tako, da zagotovi 
optimalno zmogljivost v vseh razmerah.

Novi Forester vam hkrati zagotavlja nadzor, stabilnost in živahnost. 
Subarujeva vozila vzbujajo občutek varnosti in zaupanja zaradi 
stabilnosti stalnega vsekolesnega pogona Symmetrical AWD 
v povezavi s SUBARU BOXER motorjem, ki zagotavlja vrhunsko 
ravnovesje. Ta sistem v vsakem trenutku omogoča učinkovit 
prenos pogonske moči na vsa štiri kolesa in zagotavlja vrhunski 
nadzor na vseh podlagah, celo v najslabših razmerah. Po 
zaslugi simetrične razporeditve glavnih elementov pogonskega 
mehanizma je vozilo med vožnjo izjemno bočno stabilno in 
vodljivo, njegovo nizko težišče pa vzbuja navdušujoče občutke 
in zagotavlja bliskovito odzivnost. Edinstvene prednosti pogona 
Symetrical AWD omogočajo enkratno vodljivost, ki pomaga 
vozniku pri izogibanju nevarnostim.

VZMETENJE

SI-DRIVE*

Z vklopom pametnega načina vožnje pa 
vam sistem SI-DRIVE zagotavlja dober 
odziv ob hkratnem spoštovanju okolja. 
Navor, ki vam je na voljo, zagotavlja tekočo 
vožnjo hkrati z gospodarno porabo goriva. 
Občutek vsestranskega nadzora.  

Intelligent Mode

Način ostre športne vožnje poudarja odzivnost 
in v celoti izkorišča zmogljivost motorja. Kadar 
voznik izbere ta način vožnje se motor z veliko 
močjo bliskovito odzove pritisku na stopalko 
plina. S tem načinom vožnje boste imeli v 
vsaki od osmih prestav popoln nadzor nad 
zmogljivostmi. 

Sport Sharp Mode*

Športni način vožnje zagotavlja odzivnost 
pri vseh hitrostih. Takoj boste začutili 
veliko sposobnost pospeševanja in 
živahnost vozila.

Sport Mode
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NAŠE POSLANSTVO
VAŠA VARNOST

Da bi vam pomagal pri izogibanju nesrečam in vas varoval v vseh 
okoliščinah je Forester opremljen s sistemi za aktivno in pasivno 
varnost. Aktivna varnost omogoča preprečevanje težav s pomočjo 
predvidljivega obnašanja, natančne vodljivosti vozila in odlične 
vidljivosti, medtem ko napredna tehnologija pomaga pri izogibanju 
nesrečam, preden bi se zgodile. Oprema za pasivno varnost 
obsega na ključnih mestih nameščene zračne blazine, sprednja 
sedeža s tehnologijo, ki v primeru trka preprečuje poškodbe vratne 
hrbtenice, pogrezljive stopalke in tritočkovne varnostne pasove, ki 
varujejo voznika in sopotnike.
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PASIVNA 
VARNOST

Vehicle Dynamics Control
(sistem za nadzor dinamike vozila)

Zavorni sistem

Vidljivost

Sistem VDC novega Foresterja 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 v sistemu vsekolesnega 
pogona, v moč motorja in v zavorno silo na vsakem kolesu 
posebej, ter poskrbi, da se ohrani stabilnost vozila.

Zavorni sistem vsebuje tudi sistem za preprečevanje 
blokiranja koles (ABS) z elektronsko razporeditvijo zavorne 
sile (EBD), ki poskrbi za učinkovito razporeditev sile 
zaviranja med vsa štiri kolesa. Sistema Brake Assist (pomoč 
pri zaviranju) in Brake Override (prevlada zaviranja pred 
plinom) omogočata nadzor nad vozilom med močnim 
zaviranjem v sili. Funkcija Auto Vehicle Hold (pomoč pri 
speljevanju navkreber) pa prepreči, da bi vozilo zapeljalo 
nazaj med speljevanjem na klancu. Model DIT za učinkovito 
zaviranje uporablja večje 17-palčne kolutne samozračne 
zavore spredaj in prav takšne 16-palčne zadaj. 

Forester je serijsko opremljen s SRS*1 sprednjima in 
bočnima zračnima blazinama, zračnima zavesama in zračno 
blazino pri kolenih voznika. Varnostna pasova spredaj 
sta nastavljiva po višini in opremljena z zategovalnikoma, 
ki poskrbita, da v primeru nesreče voznik in sopotnik 
ostaneta trdno v sedežu in z omejevalnikoma obremenitve, 
ki preprečita preveliko obremenitev prsnega koša. 
Tveganje za poškodbe vratne hrbtenice v primeru trčenja 
zmanjšujeta sprednja sedeža s trdno konstrukcijo, 
naslonjaloma za glavo in drugimi pomembnimi 
podrobnostmi kot so vpetja notranjih vzmeti sedežev, ki 
vsrkajo energijo trka.

Novi Subaru Forester je prejel najvišjo 
oceno 5 zvezdic pri ocenjevanju 
Euro NCAP (European New Car 
Assessment Program – evropski 
program ocenjevanja novih 
avtomobilov) v znak priznanja za 
varnost vozila.

Kadar gre za varnost gre Subaru preko meja običajnega. V 
primeru čelnega trčenja je poskrbljeno za vašo zaščito tako, da 
motor SUBARU BOXER in menjalnik zdrsneta proti tlom in ne 
prodreta v potniški prostor.

Področja, namenjena blaženju udarca varujejo 
v primeru nesreče pešca pred poškodbami. 
Temu je namenjen zlasti sprednji odbijač in 
posebej zasnovano področje okrog brisalcev 
vetrobranskega stekla. Pav tako je blaženju 
poškodb glave pešca namenjena posebej 
oblikovana konstrukcija sprednjega dela vozila.  

 Strukture za ojačenje 
v obliki obročev

Strukture za ojačenje v obliki obročev zajemajo 
streho, vrata, potniški prostor, stebričke in tla 
vozila. V primeru nesreče ta konstrukcija po 
zaslugi izjemno trdnih materialov na ključnih 
mestih pomaga razpršiti silo udarca. Karoserija, 
čeprav trdnejša in odpornejša na zvijanje, je hkrati 
v celoti lažja.

Sedeži, varnostni pasovi in SRS* zračne blazine
Ocena 5 zvezdic 
EURO NCAP

Zaščita potniškega prostora

Zaščita pešcev

Novi Forester omogoča vozniku enostavno vožnjo 
po ozkih ulicah in ostrih ovinkih zaradi položaja 
njegovega sedeža in izboljšane vidljivosti v vseh 
smereh. Število mrtvih kotov je zaradi ustreznega 
položaja stebričkov, oblike vetrobranskega stekla 
in trikotnih okenc na vratih zmanjšano na minimum. 
Tudi zunanji vzvratni ogledali, nameščeni na vratih, 
omogočata širše vidno polje. 

AKTIVNA 
VARNOST

*SRS: Dopolnilni zadrževalni sistem. Učinkovit je le, če ga uporabljate skupaj z varnostnimi pasovi.

Idealna
linija

Prekrmiljenje

Podkrmiljenje
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FORESTER 2.0XT

Dimenzije: D x Š x V 4.595 x 1.795 x 1.735 mm

motor: 4-valjni bencinski boxer s 16 ventili in dvojno odmično  
gredjo v glavi (DOHC) 

PrOstOrnina: 1.998 cm3

najVečja mOč: 177 kW (241 Km) pri 5.600 vrt/min

najVečji naVOr: 350 nm (35,7 kgfm) pri 2.400-3.600 vrt/min

menjalniK: lineartronic, vsekolesni pogon aWD

Dimenzije: D x Š x V 4.595 x 1.795 x 1.735 mm

motor: 4-valjni dizelski boxer s turbopolnilnikom, 16 ventili in 
dvojno odmično gredjo v glavi (DoHC) 

Prostornina: 1.998 cm3

najVečja moč: 108 kW (148 Km) pri 3.600 vrt/min

najVečji naVor: 350 nm (35,7 kgfm) pri 1.600-2.400 vrt/min

menjalniK: 6-stopenjski ročni menjalnik, lineartronic, vsekolesni 
pogon aWD

FORESTER 2.0D SPORT STYLE / 2.0D STYLE

Dimenzije: D x Š x V 4.595 x 1.795 x 1.735 mm

motor: 4-valjni dizelski boxer s turbopolnilnikom, 16 ventili in  
dvojno odmično gredjo v glavi (DoHC) 

Prostornina: 1.998 cm3

najVečja moč: 108 kW (148 Km) pri 3.600 vrt/min

najVečji naVor: 350 nm (35,7 kgfm) pri 1.600-2.400 vrt/min

menjalniK: lineartronic, vsekolesni pogon aWD

FORESTER 2.0D SPORT UNLIMITED

Dimenzije: D x Š x V 4.595 x 1.795 x 1.735 mm

motor: 4-valjni bencinski boxer s 16 ventili in dvojno odmično  
gredjo v glavi (DoHC) 

Prostornina: 1.995 cm3

najVečja moč: 110 kW (150 Km) pri 6.200 vrt/min

najVečji naVor: 198 nm (20,2 kgfm) pri 4.200 vrt/min

menjalniK: 6-stopenjski ročni menjalnik, lineartronic,  
vsekolesni pogon aWD 

FORESTER 2.0i FREE / 2.0i STYLE 

MODELI

Crystal Black SilicaSepia Bronze Metallic Quartz Blue Pearl Ice Silver Metallic

Barve karoserije in prevleke sedežev se lahko razlikujejo v odvisnosti od tržišča.
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POUDARKINOTRANJOST

18-palčna platišča iz 
aluminijeve zlitine*2

Tipalo luči v mraku samodejno 
aktivira žarometa in jih ugasne, ko 
preklopimo električni sistem vozila v 
stanje ‘’OFF’’. 

Žarometa s samodejnim 
aktiviranjem*1

Različice 2.0XT, 2.0D SPORT STYLE 
in SPORT UNLIMITED so opremljene 
z 18-palčnimi  platišči z večjim 
številom prečk iz aluminijeve zlitine 
in pnevmatikami 225/55R18 

Steklena streha, ki jo je mogoče 
odpreti z nagibom in pomikom 
omogoča panoramski razgled in 
prijetno prezračevanje potniškega 
prostora. Opremljena je z ročno 
pomičnim senčnikom.

Steklena električno pomična 
streha*3

Luči za meglo oddajata poln in 
enakomeren snop svetlobe, ki ne 
povzroča bleščanja in sta uporabni 
tudi kot dnevni luči.

Luči za meglo

Da bi odklenili/zaklenili vrata se je 
potrebno le dotakniti kljuke. Motor 
zaženete s pomočjo gumba. S 
pomočjo 5 številčne PIN kode pa je 
mogoče vstopiti v vaše vozilo tudi 
brez ključa.

Sistem za vstop brez ključa in 
zagon motorja s pomočjo  

        gumba*3

Da boste za volanom lahko sedeli v 
najudobnejšem položaju ga lahko 
pomikate v smereh navzgor/navzdol 
in naprej/nazaj.

4-smerno nastavljiv 
volan

Sistem preskrbe z električno energijo 
je zlahka dosegljiv s pomočjo treh 
12V vtičnic, nameščenih v osrednji 
konzoli, v osrednjem odlagališču in v 
prtljažnem prostoru.

Tri 12V vtičnice

S pomočjo tega 8-smerno električno 
nastavljivega sedeža vozniku ne bo 
težko najti idealnega položaja za 
volanom. Modelom z notranjostjo v 
usnju smo dodali funkcijo, s pomočjo 
katere je mogoče v spomin shraniti 
dva položaja sedeža. 

Samodejno 8-smerno nastavljiv 
voznikov sedež*1

Naprava služi za vzdrževanje 
želene temperature v potniškem 
prostoru. Omogoča nastavitev 
različnih temperatur na voznikovi in 
sopotnikovi strani.

Roleto nad prtljažnim prostorom 
lahko uvlečete in odstranite. 
Opremljena je s trdnim ohišjem iz 
aluminija.

Samodejna dvopodročna 
klimatska naprava*1

Uvlačljiva roleta nad 
prtljažnim prostorom

*1 serijsko pri vseh različicah z izjemo Free.
*2 Serijsko pri različicah Sport Style, Sport Unlimited in XT
*3 Serijsko pri XT in Sport Unlimited

Šobi s pomočjo curka tekočine pod 
visokim tlakom opereta HID žarometa 
in poskrbita za njuno optimalno 
svetilnost tudi v slabem vremenu.

Pogrezljivi šobi za pranje 
žarometov

Tipalo samodejnih brisalcev 
zazna prisotnost dežnih kapljic na 
vetrobranskem steklu in ju aktivira 
z intervalom in hitrostjo, ki ustreza 
količini dežja. 

Samodejna brisalca 
vetrobranskega stekla s  

        tipalom za dež*1

Prevleka naslonjala Prevleka naslonjala

Prevleka naslonjala

Prevleka sedeža Prevleka sedeža

Prevleka sedeža

RJAVO USNJE*2ČRNO USNJE*1

ČRNA TKANINA/PVC 

Prevleka naslonjalaPrevleka sedeža

ČRNA TK ANINA

*1 Na voljo pri XT in SPORT UNLIMITED
*2 Barve karoserije in prevleke sedežev se lahko razlikujejo v odvisnosti od tržišča.
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Sprednja zaščita  
(plastika) 

Bočna zaščita iz plastike Zadnja zaščita  (plastika)

Obroba blatnika Spodnja zaščita motorja 
iz aluminija

Zaščita zadnjega 
odbijača (plastika)

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.

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

subaru-global.com/ebrochure

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

Facebook
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.

Domača stran družbe YouTube

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

INTERAKTIVNE VSEBINE  
SUBARU

DIMENZIJE

SUBARU DIGITAL EXPERIENCEDODATKI

Prosimo preverite ustreznost dodatkov pri vašem 
pooblaščenem prodajalcu vozil Subaru.

Novi Forester je že serijsko bogato opremljen, toda 
s  pomočjo dodatne opreme Subaru lahko vaše vozilo 
še bolj približate vašemu načinu življenja in slogu. 
Dodajte vašemu novemu vozilu še več uporabnosti 
in osebnosti. Za več podrobnosti zahtevajte katalog 
dodatne opreme ali obiščite bližnjega pooblaščenega 
prodajalca vozil SUBARU.  

Prilagodite si vaše prostore

* Za XT, SPORT STYLE in SPORT 
UNLIMITED: 4595.

facebook.com/SUBARU.GLOBALsubaru.si youtube.com/user/SubaruGlobalTV
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