


VAŠE ŽIVLJENJE SE  
ZAČENJA ZDAJ

Življenje je tukaj in zdaj – nikoli ni prepozno, da storite kar si 
želite. Prav to pa je razlog, da so vam vozila Subaru v pomoč 
pri doseganju ciljev. Outback je kot nalašč za dogodivščine, saj 
je opremljen s takimi lastnostmi, ki pospremijo vaše strasti in 
postanejo del vašega življenja. 
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TO JE VAŠA POT,  
SLEDITE JI

Nikoli ne boste zamudili priložnosti za dogodivščino. Outback vzbuja zaupanje 
in vam omogoča, da premagate vse ovire do želenega cilja. Njegova oblika 
poudarja krepko osebnost, udobna notranjost s trajnimi, dovršenimi materiali in 
domiselno tehnologijo pa poskrbi za vrhunsko sprostitev na poti.
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IZZIV
JE AVANTURA

Outback se lahko spoprime z vsako potjo. Vselolesni pogon AWD 
omogoča izjemen oprijem na zasneženih, mokrih in težko prehodnih 
terenih. X-MODE s funkcijo Hill Descent Control (pomoč pri vožnji po 
klancu navzdol) pa vam je v pomoč, da v kritičnih trenutkih ohranite 
zaupanje in varnost.

X-MODE
X-MODE vam s preprostim pritiskom tipke omogoča nadzor nad 
cesto. Tehnologija X-MODE.
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Novi Outback vam omogoča najtesnejši stik s cesto. 
Stalni simetrični vsekolesni pogon AWD skupaj s krmilnim 
mehanizmom in šasijo zagotavlja Outbacku vrhunsko 
odzivnost, vodljivost, nadzor in uporabnost.

NAŠA PUSTO-
LOVŠČINA 
NAŠA POT

Zavidljiva trdnost
Outback je s svojo izjemno močjo in trdnostjo namenjen ljudem, ki 
neumorno in trdo delajo. Po zaslugi te odlike se boste vsak dan brez 
skrbi podali po vaših opravkih in izzivih.   
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SI-DRIVE*

Glede na vaš slog vožnje vam sistem SUBARU Intelligent Drive (pametna 
vožnja, SI-DRIVE) omogoča izbiro odziva stopalke plina in menjalnika in 
ustrezno uravnavo moči in živahnosti vozila na vseh podlagah.

Sport Mode (športni način) Intelligent Mode (pametni način)

Prestavni ročici sta nameščeni ob volanu na dosegu 
vaših prstov in vam omogočata, da izberete 
prestavno razmerje samodejnega brezstopenjskega 
menjalnika Lineartronic, ki najbolje ustreza vašemu 
slogu vožnje. Na voljo vam je šest (bencinski motor) 
ali sedem (dizelski motor) prestavnih razmerij za 
ročno prestavljanje, ki v primeru potrebe omogoča 
hiter odziv. Vožnja postane odločnejša in športna.

OBVOLANSKI PRESTAVNI ROČICINEVERJETNO 
ČVRST 
POVSEM PRIPRAVLJEN

Bodite drzni. Outback bo kos vsaki vaši 
poti in njegov zanesljivi SUBAR BOXER 
motor ga bo z gospodarno porabo goriva 
poganjal dlje kot kadarkoli doslej. Močan 
na videz in po zmogljivostih je sposoben 
premagati vsako stezico ali utreti novo. 

*Serijsko pri modelu 2.5i-S UNLIMITED

Je način, ki omogoča hitrejši odziv v 
vseh okoliščinah, saj zagotavlja takojšnje 
pospeševanje. Med vožnjo z velikimi 
hitrostmi, kot tudi med vožnjo po zavitih 
poteh nudi ta način obilo užitka.

Vožnja na kratkih razdaljah ali vožnja 
po mestu zahteva bolj umirjen in 
enakomeren izkoristek motorja. Prav 
to pa omogoča pametni način vožnje. 
Na daljših vožnjah izdatno izboljša 
gospodarnost pri porabi goriva. V 
deževnem vremenu in na zasneženih 
poteh pa zagotavlja varnost in nadzor. 
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Sprostite in zabavajte se. Dragoceni materiali in napredne 
tehnologije vam v vašem Outbacku omogočajo sprostitev in 
navdušenje.

NOTRANJOST,  
KI RAZSVETI VAŠE DNI

Udobni zadnji sedeži RazsvetljavaOdložišče v osrednji 
konzoli

Pomična streha*

*Serijsko pri vseh modelih razen pri modelu FREE.

V potniškem prostoru Outbacka 
je potnikom na zadnjih sedežih 
namenjenega veliko prostora. 
Sedeži s pomičnim naslonjalom 
omogočajo popolno udobje v teku 
dolgih voženj. 

Notranja razsvetljava v modri 
barvi* daje notranjosti Outbacka 
pridih prefinjene sodobnosti. 
Odstranljiva držala za pijače in 
odložišča v osrednji konzoli so 
prav tako osvetljena z elegantno 
modro lučjo.

V veliko odložišče v osrednji 
konzoli lahko spravite številne CD 
ploščke, vsebuje pa tudi ustrezne 
prostore za kovance, kartice in 
pisala. 

Uživajte v veliki panoramski 
pomični strehi. Opremljena je s 
pomičnim notranjim senčnikom 
in jo je moč odpreti z nagibom 
in pomikom. Potniški prostor je 
lahko po potrebi še svetlejši.
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Naj bo vaš dan živahnejši. Tehnologija in elegantna oblika 
novega Outbacka sta predvsem praktični lastnosti. Osrednji 
7-palčni zaslon na dotik in osrednji LCD prikazovalnik 
omogočata vozniku dostop do vseh funkcij. Za razvedrilo je 
na voljo serijsko vgrajena avdio naprava s 6 zvočniki. Poleg 
tega pa je ves informacijsko-razvedrilni sistem združljiv z 
vašim pametnim telefonom, da boste lahko vselej ostali 
povezani.*1

TEHNOLOGIJA 
KI PREBUDI PUSTOLOVCA V VAS

Prepoznava glasu*3 in Siri Eyes Free*4*5Navigacija*2

*1 Voznik je vselej odgovoren za varno in pazljivo vožnjo. Med vožnjo ne uporabljajte zaslona na dotik. *2 Serijsko pri različicah UNLIMITED.
*3 Sistem prepoznave glasu je na voljo le v nekaterih jezikih.*4 Potrebno je uporabljati naprave, združljive z blagovno znamko Apple (iPhone, iPad, iPod touch, itd.).

*5 Apple, iPod, Siri in iTunes so zaščitene blagovne znamke družbe Apple Inc., App Store je storitev družbe Apple Inc..
*6 Oprema na voljo le na nekaterih tržiščih.

Vaš Outback vam omogoča, da se lahko osredotočite 
na vožnjo po zaslugi novih prostoročnih funkcij, kot je 
sistem prepoznave glasu*3 in dopolnilna funkcija Siri 
Eyes Free*4*5. S pomočjo vmesnika Siri lahko povežete 
vašo napravo, združljivo z blagovno znamko Apple 
in že boste lahko prostoročno opravljali telefonske 
pogovore, poslušali glasbo, upravljali z elektronsko 
pošto in brskali po spletu in to na ukaz, ki ga boste 
izgovorili. Tudi brez vmesnika Siri boste lahko 
preprosto prostoročno komunicirali z navigacijskim 
sistemom, telefonom in avdio sistemom. 

V novem Outbacku se navodila 
navigacijskega sistema prikažejo na 
osrednjem LCD prikazovalniku, kar vozniku 
olajša delo, saj mu ni potrebno gledati 
vstran. 

Harman/Kardon avdio sistem*6

Ta sistem je zasnovan za vrhunsko 
akustično doživetje. Dva ovalna zvočnika 
sta nameščena v sprednjih vratih in dva v 
zadnjih.*5

Oprema na voljo le na nekaterih tržiščih.
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DOTIK, 
KI IZBOLJŠA ŽIVLJENJE

Ukazi preko zaslona na dotik SUBARU STARLINK

Napredni informacijsko-razvedrilni sistem SUBARU STARLINK vam omogoča neoviran dostop 
do novic, borznih kotacij, vremenskih napovedi, aplikacij, radia in medmrežja. Njegove 
posodobljene funkcije vam omogočajo povsem enako uporabo, kot ste jo vajeni na vašem 
pametnem telefonu, vendar tokrat s pomočjo osrednjega 7-palčnega zaslona. Na vaš pametni 
telefon preprosto naložite aplikacijo SUBARU STARLINK. Na voljo je tudi sistem Mirror Link, ki na 
osrednjem 7-palčnem zaslonu prikaže zaslon vašega pametnega telefona. Skupaj z novim avdio 
sistemom vam Outback omogoča praktično neomejen dostop do sveta zabave. 

* Bluetooth je zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. America.

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 vaš pametni telefon s pomočjo sistema 
Bluetooth®* ali USB vhoda z avdio sistemom vozila 
in že lahko z dotikom zaslona izberete skladbo, ki jo 
želite poslušati.

Sistem SUBARU STARLINK omogoča dostop do 
medmrežja, aplikacij in do vrste drugih koristnih 
funkcij s pomočjo zmogljivega zaslona na dotik, tipk 
na volanu ali govornih ukazov.
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PRILAGODLJIVE  
REŠITVE

Vsak voznik ima drugačne potrebe, ampak novi 
Outback se lahko prilagodi vsem. S pritiskom 
tipke aktivirate električno odpiranje vrat 
prtljažnega prostora* in si olajšate nalaganje in 
razlaganje tovora.

Prtljaga in razporeditev sedežev

*Serijsko pri vseh različicah z izjemo FREE.

Obilo prostora za vas in vaše potrebe. Prostornino 
prtljažnega prostora smo povečali in poravnali 
nakladalno površino tako, da boste vanj lahko 

naložili 4 kovčke po 80 litrov. Naslonjala zadnjih 
sedežev lahko položite v razmerju 60/40 in za večje 

kose prtljage še povečate prostor.

Tipka za električno odpiranje vrat 
prtljažnega prostora

Tipka za električno odpiranje 
vrat prtljažnega prostora pod 
armaturno ploščo

Zaščita pragov vratStrešni tračnici
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SIMETRIČNI  
VSEKOLESNI POGON

Nadzor, stabilnost, večja varnost in živahnost so lastnosti, zaradi katerih je vaš 
Outback edinstven. Vozila Subaru vlivajo zaupanje po zaslugi stabilnosti stalnega 
vsekolesnega pogona Symmetrical All-Wheel Drive v povezavi z motorjem SUBARU 
BOXER. 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. Outback je po zaslugi simetrične razporeditve glavnih elementov 
pogonskega mehanizma med vožnjo izjemno bočno stabilen in vodljiv, njegovo 
nizko težišče pa vzbuja navdušujoče občutke in zagotavlja bliskovito odzivnost. 
Edinstvene prednosti pogona Symetrical AWD omogočajo enkratno vodljivost, ki 
pomaga vozniku, da se izogne nevarnostim.

LINEARTRONIC

MOTOR SUBARU BOXER

VEČJA STABILNOSTTRAJNA ZMOGLJIVOST

2.5 LITRSKI DOHC SUBARU BOXER
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2.0 LITRSKI DOHC SUBARU 
BOXER TURBODIESEL

*Poraba goriva in izpusti CO2 v skladu z EC 715/2007-2015/45/W.

Samodejni brezstopenjski menjalnik Lineartronic je zasnovan za najboljši 
izkoristek motorja SUBARU BOXER in vsekolesnega pogona Symmetrical 
AWD. Ta menjalnik vzdržuje delovanje motorja v območju idealnih vrtljajev, 
ki omogočajo najnižjo porabo goriva (6,1 l/100 km) v tej kategoriji vozil (Dizel 
+ Lineartronic). Novi sistem za upravljanje menjalnika zagotavlja prožnost, 
odzivnost in enakomernost vožnje. V povezavi z motorjem 2.0D menjalnik 
Lineartronic kroti velik navor praktično brez hrupa. Upravljanje menjalnika 
temelji na vrsti novih fiksnih prestavnih razmerij, prilagojenih hitrosti vozila 
in številu vrtljajev motorja, ki omogočajo vozniku da po pospeševanju začuti 
trenutke prestavljanja in stalen stik z voziščem.

Malo vozil vliva toliko zaupanja kot prav novi Outback. 
Zasluga za to gre motorju SUBARU BOXER z vodoravno, 
nasproti ležečimi valji, kjer se bati gibljejo pod medsebojnim 
180 stopinjskim kotom. Prerez je zato nižji in bolj ploščat, 
kot pri drugih vrstah 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.

NAJVEČJA MOČ: NAJVEČJA MOČ:

NAJVEČJI NAVOR: NAJVEČJI NAVOR:

PORABA GORIVA: PORABA GORIVA:

IZPUSTI CO2: IZPUSTI CO2:

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’’ motorji ali 4 valjnimi ‘’vrstnimi’’ 
motorji. Tak motor je tudi trdnejši in zanesljivejši.

110 kW (150 KM) 
pri 3.600 vrt/min

350 Nm (35,7 kgfm) 
pri 1.600-2.800 vrt/min

6,1 l/100 km (Lineartronic)

159 g/km (Lineartronic

129 kW (175 KM) 
pri 5.800 vrt/min

235 Nm (24,0 kgfm) 
pri 4.000 vrt/min

7,0 l/100 km (Lineartronic)

161 g/km (Lineartronic
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■ When translating the tagline before use, ensure that it fits within the space provided.

Pre-collision Throttle Management 
(upravljanje s plinom pred trčenjem)

Pre-collision Braking System (sistem za 
zaviranje pred trčenjem)

Pre-collision Steering Assist
(pomoč pri krmiljenju pred trčenjem)

Pri Subaruju verjamemo v 360 stopinjsko varnost in smo povsem predani zmanjševanju tveganj. Zato smo razvili napredni sistem za 
pomoč pri vožnji Subaru EyeSight*1. Sistem sestavljata dve stereoskopski televizijski kameri, ki z vrhunsko ločljivostjo zajemata barvno, 
tridimenzionalno sliko, podobno kot človeške oči. S pomočjo slike obeh televizijskih kamer EyeSight prepozna obliko, hitrost in 
oddaljenost vozil, motociklov, koles in pešcev*2. Ko sistem zazna potencialno nevarnost obvesti voznika in po potrebi tudi zavre vozilo, 
da prepreči nesrečo. S takšnim izboljšanjem varnostnih sistemov EyeSight poudarja raven zaščite, ki jo občutite med vožnjo z novim 
Outbackom.

TEHNOLOGIJA KI POMAGA
ZA VOLANOM SUBARUJA DO VODSTVA

Lane Sway in Departure Warning
(opozorilo vijuganja po voznem pasu in 
opozorilo zapuščanja voznega pasu)

Adaptive Cruise Control 
(prilagodljivi tempomat)

Lead Vehicle Start Alert (opozorilo, da je 
speljalo vozilo pred vami)

*1 EyeSight je sistem za pomoč pri vožnji, ki morda v vseh voznih razmerah ne bo optimalno deloval. Voznik je vselej odgovoren za varno in pozorno vožnjo in za upoštevanje cestno-prometnih 
predpisov. Učinkovitost sistema je odvisna od številnih dejavnikov kot so vzdrževanje vozila, vremenske razmere in razmere na cesti. Podrobnosti o delovanju in omejitvah sistema EyeSight, 
vključno s tem, kar je navedeno v tej brošuri, boste našli v priročniku za uporabo sistema. 

*2 Sistem EyeSight lahko zazna le predmete, ki so višji od 1 metra nad tlemi torej, ne bo zaznal otrok, ki ne dosegajo te višine. Obstaja cela vrsta okoliščin, ko v določenih primerih prepoznava 
predmetov ni mogoča.

*3 Sistem za zaviranje pred trčenjem (Pre-collision Braking System) morda v vseh situacijah ne bo posredoval. Na podlagi razlike v hitrostih v primerjavi z drugimi predmeti, njihove velikosti in 
drugih pogojev sistem EyeSight morda ne bo deloval optimalno.

Vidno polje sistema EyeSight (ilustracija je zgolj informativne narave).

Pomoč vozniku

Preprečevanje nesreč

Če vozilo začne zavijati in vijugati ter zapuščati 
svoj vozni pas, sistem Lane Sway Warning 
opozori voznika z zvočnim signalom in 
utripanjem opozorilne lučke. Ta sistem se 
aktivira šele pri hitrosti, višji od približno 60 
km/h. Pri vožnji s hitrostjo višjo od 50 km/h pa 
sistem za opozorilo zapuščanja voznega pasu v 
primeru, da voznik pred spremembo voznega 
pasu svoje namere ni nakazal s smerokazom, 
opozori voznika z zvočnim signalom in 
utripanjem opozorilne lučke, preden bi vozilo 
zapeljalo s ceste. 

Novi sistem EyeSight ni omejen le na vzdrževanje 
hitrosti, ki jo je določil voznik, kot običajni tempomat. 
Ko zazna prisotnost drugega vozila pred nami, 
prilagodljivi tempomat spremlja hitrost in oddaljenost 
vozila pred nami in spremeni hitrost našega vozila 
tako, da ohranja enako varnostno razdaljo. Upravlja 
z motorjem, menjalnikom in zavorami, da se hitrost 
našega vozila na širokem pasu hitrosti od 0 do 180 km/h 
prilagodi prometnemu toku. Prilagodljivi tempomat 
je zasnovan za uporabo na avtocestah in hitrih cestah. 
Ko zazna vozilo pred nami in njegove zavorne luči, 
prilagodi hitrost našega vozila prometnim razmeram 
in zastojem na avtocesti ter tako zagotovi gospodarno 
porabo goriva in udobje v teku dolgih potovanj.

Ko stojite v prometnem zastoju in sistem 
EyeSight zazna, da se je promet začel premikati 
vas bo opozorilo, da je speljalo vozilo pred 
vami s pomočjo zvočnega signala in utripanja 
opozorilne lučke o tem opozorilo.

Če pri stoječem vozilu nehote prestavite v 
prvo prestavo namesto v vzvratno, EyeSight 
zazna oviro pred vozilom in sistem upravljanja s 
plinom pred trčenjem z večkratnim zvočnim in 
svetlobnim signalom opozori voznika, hkrati pa 
zmanjša plin in prepreči čelno trčenje.

V primeru neposredne nevarnosti trčenja z 
drugim vozilom ali oviro sistem za zaviranje pred 
trčenjem opozori voznika z zvočnim in svetlobnim 
signalom. Če voznik ne ukrepa, da bi trk 
preprečil, sistem samodejno zavre vozilo, da bi 
trk ublažil ali po možnosti preprečil. Če se voznik 
poskuša trku izogniti pa mu je sistem za zaviranje 
pred trčenjem pri tem lahko v pomoč.*3

Sistem za pomoč pri krmiljenju pred trčenjem 
v primeru ko zazna nevarnost čelnega trčenja 
pomaga vozniku pri odločnem zavoju vstran, da 
prepreči trčenje 
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OSREDOTOČEN 
NA VARNOST

Boljša vidljivost Vehicle Dynamics Control System 
(sistem za nadzor dinamike vozila)

Active Torque Vectoring 
(aktivno vektoriranje navora)

Podkrmiljenje

   Prekrmiljenje

Idealna 
linija

Z aktivnim 
vektoriranjem navora

Brez aktivnega vektoriranja navora

Novi Outback posveča vso pozornost vsem, ki so v vozilu in je 
osredotočen na varovanje vas in vaših potnikov. To počne s pomočjo 
vrhunskih varnostnih sistemov, kot je sedem SRS*1 zračnih blazin, 
strukture za ojačenje v obliki obročev in namestitev motorja in 
menjalnika, ki v primeru trka zdrsneta pod vozilo. Naredili smo prav 
vse, da bi se v vašem Outbacku resnično počutili varne.

STRUKTURE ZA OJAČENJE V 
OBLIKI OBROČEV 

OCENA 5 ZVEZDIC EURO NCAP

Konstrukcija za zaščito potniškega 
prostora

Sedeži, varnostni pasovi in SRS*1 zračne 
blazine 

*1 SRS: Dopolnilni zadrževalni sistem. Učinkovit je le, če ga uporabljate skupaj z varnostnimi pasovi.
*2 *Oprema na voljo le na nekaterih tržiščih.

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

Za boljši razgled iz vozila smo preoblikovali 
karoserijo. Zaradi enakega razloga smo dodali tudi 
zadnji trikotni okenci in namestili zunanji vzvratni 
ogledali na vrata.

Sistem VDC 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 
stabilnost vozila ohrani.

Med vožnjo skozi ovinek sistem za aktivno 
vektoriranje navora razporedi manj navora 
pogonskega sistema na notranji par koles in več 
na zunanjega. To omogoča izjemno natančnost 
in vodljivost med vožnjo skozi ostre ovinke. V 
povezavi s sistemom VDC sistem za aktivno 
vektoriranje navora pomaga vozniku pri manevrih 
izogibanja, kar zagotavlja pomirjujoč občutek 
varnosti.

Strukture za ojačenje v obliki obročev 
okrepijo potniški prostor od strehe, 
vrat, stebričkov do poda vozila. Takšna 
konstrukcija pomaga v primeru nesreče 
razpršiti silo udarca proč od voznika in 
potnikov. Konstrukcija okrepi in zmanjša 
maso šasiji in karoseriji vozila ter znatno 
izboljša zaščito voznika in potnikov.

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.

Vsak Outback 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.

Advanced Safety Package 

(napredni paket varnosti)*2

Za izboljšanje splošne varnosti vključuje napredni 
paket varnosti dve novi funkciji - pomoč pri 
zasenčenju nezasenčenih žarometov (High Beam 
Assist – HBA) in Subarujev sistem za zaznavo vozila 
zadaj (Subaru Rear Vehicle Detection – SRVD)*2
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MODELI

Tungsten Metallic

OUTBACK 2.0D-S UNLIMITED EyeSight

Dimenzije: D x Š x V 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-valjni dizelski boxer s turbopolnilnikom, 16 ventili in dvojno 
odmično gredjo v glavi (DOHC) 
Prostornina: 1.998 cm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 3.600 vrt/min
Največji navor: 350 Nm (35,7 kgfm) pri 1.600-2.800 vrt/min
Menjalnik: Lineartronic, vsekolesni pogon AWD

Crystal White Pearl

OUTBACK 2.0D FREE / 2.0D STYLE EyeSight

Dimenzije: D x Š x V 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-valjni dizelski boxer s turbopolnilnikom, 16 ventili in dvojno 
odmično gredjo v glavi (DOHC) 
Prostornina: 1.998 cm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 3.600 vrt/min
Največji navor: 350 Nm (35,7 kgfm) pri 1.600-2.800 vrt/min
Menjalnik: Lineartronic, vsekolesni pogon AWD

Tungsten Metallic

OUTBACK 2.5i-S UNLIMITED EyeSight

Dimenzije: D x Š x V 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-valjni bencinski boxer s 16 ventili in dvojno odmično gredjo v 
glavi (DOHC) 
Prostornina: 2.498 cm3

Največja moč: 129 kW (175 KM) pri 5.800 vrt/min
Največji navor: 235 Nm (24,0 kgfm) pri 4.000 vrt/min
Menjalnik: Lineartronic, vsekolesni pogon AWD

Lapis Blue Pearl

OUTBACK 2.0D BASE/2.0D BASE EyeSight

Dimenzije: D x Š x V 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-valjni dizelski boxer s turbopolnilnikom, 16 ventili in dvojno 
odmično gredjo v glavi (DOHC) 
Prostornina: 1.998 cm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 3.600 vrt/min
Največji navor: 350 Nm (35,7 kgfm) pri 1.600-2.800 vrt/min
Menjalnik: 2.0D BASE: ročni 6 stopenjski, vsekolesni pogon AWD 2.0D 
BASE EyeSight: Lineartronic, vsekolesni pogon  AWD 

Ice Silver Metallic

OUTBACK 2.5i EyeSight

Dimenzije: D x Š x V 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-valjni bencinski boxer s 16 ventili in dvojno odmično gredjo v 
glavi (DOHC) 
Prostornina: 2.498 cm3

Največja moč: 129 kW (175 KM) pri 5.800 vrt/min
Največji navor: 235 Nm (24,0 kgfm) pri 4.000 vrt/min
Menjalnik: Lineartronic, vsekolesni pogon AWD

Lapis Blue Pearl

OUTBACK 2.5i BASE EyeSight

Dimenzije: D x Š x V 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-valjni bencinski boxer s 16 ventili in dvojno odmično gredjo v 
glavi (DOHC) 
Prostornina: 2.498 cm3

Največja moč: 129 kW (175 KM) pri 5.800 vrt/min
Največji navor: 235 Nm (24,0 kgfm) pri 4.000 vrt/min
Menjalnik: Lineartronic, vsekolesni pogon AWD

Na voljo le na nekaterih tržiščih     Na voljo le na nekaterih tržiščih     

Na voljo le na nekaterih tržiščih.
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88-smerno električno nastavljiv 
voznikov sedež z oporo 
ledvenega dela hrbtenice

Žarometa s samodejnim 
uravnavanjem snopa

Sistem za vstop brez ključa in 
zagon motorja s pomočjo gumba

Samodejna brisalca 
vetrobranskega stekla s 
tipalom za dež

Po višini in globini nastavljiv 
volan

18-palčna platišča iz aluminijeve 
zlitine

Sistem za prezračevanje 
zadnjega dela potniškega 
prostora

Spojler 

Notranje obloge

Notranje obloge

Notranje obloge

Naslonjalo sedežev

Naslonjalo sedežev

Naslonjalo sedežev

Prevleka sedežev

Prevleka sedežev

Prevleka sedežev

ČRNO USNJE

USNJE BARVE SLONOVE KOSTI

ČRNA TKANINA

NOTRANJOST POUDARKI

Serijsko pri različicah UNLIMITED, v kombinaciji z določenimi barvami karoserije

Žarometa dajeta jasno svetlobo in 
sistem za samodejno uravnavanje 
snopa vzdržuje vedno pravilno 
višino in zagotavlja najboljšo 
vidljivost. Tudi osvetlitev notranjosti 
vozila se ob vstopu v vozilo in 
izstopu iz njega aktivira samodejno 
in poskrbi za varnost ponoči.

V dežju se brisalca aktivirata 
samodejno s hitrostjo in 
intervalom, ki ustreza količini 
dežja.

Ekskluzivna 18-palčna platišča 
so estetsko in aerodinamično 
oblikovana in omogočajo 
gospodarno porabo goriva. Skupaj 
z visoko zmogljivimi pnevmatikami 
225/60R18 predstavljajo serijsko 
opremo različic Outbacka 2.0D-S 
UNLIMITED in 2.5i-S UNLIMITED.

Spojler novega Outbacka se lepo 
prilega vratom prtljažnega prostora, 
saj je eleganten in aerodinamičen. 
Črna obroba ga varuje pred 
praskami, ki bi nastale med 
natovarjanjem in raztovarjanjem.

S pomočjo tega 8-smerno 
nastavljivega sedeža vozniku ne bo 
težko najti idealnega položaja za 
volanom.

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

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

Za popolno udobje potnikov na 
zadnjih sedežih je novi Outback 
opremljen z nastavljivima šobama za 
dotok zraka, nameščenima na zadnji 
strani osrednje konzole.
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DIMENZIJE

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.

Bočna zaščita iz plastike

Spodnja zaščita motorja iz 
aluminija

Zaščita zadnjega odbijača 
(plastika)

Sprednja zaščita iz plastike Zadnja zaščita iz plastike Zavesice

Strešni tovorni prečki Samodejno zložljivi zunanji 
vzvratni ogledali

Senčnik (zadaj)

Obroba blatnika

Naj bo vaš novi 
Outback za vas 
idealen
S pomočjo dodatne opreme 
Subaru lahko vaš Outback 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.  

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

Facebook

eBrochure

subaru-global.com/ebrochure

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

OPREMA SUBARU DIGITAL EXPERIENCE

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

Ostanite v stiku z našo skupnostjo Subaru 
in prvi boste izvedeli kaj je novega 

neposredno od Subaruja.

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.

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