Ново незабравимо
пътуване
Представяме ви изцяло новия Outback. Открийте истинското
удоволствие от шофирането с автомобил със солиден
дизайн, който свободно ви отвежда навсякъде в комфорт и
спокойствие.

LED предни светлини
Самонивелиращите се LED фарове ви
позволяват да имате отлична видимост нощем
и да бъдете лесно забележими през деня.
Функцията за следене на кривата на завоя
ви помага да виждате по-добре в завоите за
по-безопасно нощно шофиране. Мигачите са
вградени в габаритните светлини с С-образна
форма, придавайки на фаровете елегантност,
като същевременно излъчват сила.

18-инчови алуминиеви джанти
Пътувайте свободно навсякъде с големите и
стабилни 18-инчови джанти.
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Комфортно пътуване
Изцяло новият Outback предлага комфортен интериор,
изработен от висококачествени материали, и повече
пространство отпред и отзад, като включва иновативни
функции, които осигуряват спокойствие за всички пътници
дори при дълги пътувания.

11.6-инчов централен дисплей
Големият 11.6-инчов сензорен дисплей
позволява интуитивно, подобно на
смартфон управление на аудиосистемата
и други полезни функции, като
същевременно поддържа разнообразни
инфотейнмънт функции, като например
Apple CarPlay*1 и Android Auto*2.

Персонализиран
комфорт за всеки водач
Система за наблюдение на водача
Driver Monitoring System (DMS)
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Предупреждение

Автоматично регулиране на настройките*3

Системата за наблюдение на водача е иновативна система за
подпомагане на безопасността, която използва специална камера
и софтуер за лицево разпознаване, за да следи за появата на умора
или липса на внимание у водача. Системата разпознава до пет
предварително запаметени водачи, за да осигури индивидуални
настройки за комфортно, удобно и персонализирано управление.

Системата предупреждава водача
чрез звукови и визуални сигнали,
ако прецени, че водачът е разсеян
или сънлив.

Независимо от възрастта или структурата на тялото на водача,
DMS автоматично задава позицията на седалката, страничните
огледала и климатичната система според предварително
запаметените настройки за водача.

*1 Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
*2 Android и Android Auto са търговски марки на Google Inc.
*3 Предлага се за версия PREMIUM.

Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата за движение. Не разчитайте
само на функциите на Driver Monitoring System за безопасно шофиране. Съществуват ограничения на функциите на тази
система. Консултирайте се с Ръководството за експлоатация за пълни подробности относно работата на системата и нейните
ограничения. Попитайте вашия дилър на Subaru за повече подробности.
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Безопасно и удобно шофиране
на всякакви пътища
Наслаждавайте се на нови нива на контрол, стабилност и комфорт на
возене, всичко това в тихо купе благодарение на усъвършенстваната
система Symmetrical AWD и глобалната платформа на Subaru. Можете
да достигнете където пожелаете с прецизната управляемост и
изключителната проходимост на новия Outback.

X-MODE с два режима
Отключете пълния потенциал на новия
Outback с подобрената технология
X-MODE с два режима на работа.
Чрез 11.6-инчовия сензорен екран удобно
изберете между режим [SNOW/DIRT]
за хлъзгави пътни настилки или режим
[D.SNOW/MUD] за особено коварни пътища,
в които гумите могат да затънат.

Приключения без
ограничения
Благодарение на по-широкия отвор на задната врата и
по-големия багажник товаренето на големи предмети е още
по-удобно. А самата товарна зона се поддържа лесно чиста,
с облицовка от устойчиви на замърсяване материали, като
позволява да се наслаждавате на вашите дейности на открито.
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Електрическа задна врата с функция за
отваряне без докосване

Сгъваеми задни седалки в съотношение
60/40

Наслаждавайте се на удобен автоматизиран
достъп до багажника дори със заети и двете
ръце.

С лекота ще поберете и по-дълги предмети
благодарение на сгъваемите облегалки на
задните седалки.
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ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА SUBARU

Технологии, на които
може да се доверите

Основните технологии на Subaru осигуряват на всеки автомобил
Subaru представяне, комфорт, безопасност и надеждност, които
гарантират удоволствие и спокойствие на всеки пътник.

SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE
Системата Symmetrical AWD осигурява стабилно и безопасно
шофиране по различни пътни настилки. Активното
разпределение на въртящия момент разпределя мощността
към всяко от колелата в зависимост от условията на пътната
настилка за по-добро сцепление по мокри и хлъзгави пътища.

ТРАНСМИСИЯ LINEARTRONIC
Системата Lineartronic се отличава с по-широк диапазон
на предавките и обновена хидравлична система, която
осигурява гладко и безстепенно превключване на
предавките, ефективно и гладко ускорение, отлично
представяне и подобрена горивна ефективност.

ДВИГАТЕЛ SUBARU BOXER
Subaru се придържа към двигателя SUBARU BOXER вече повече от 50 години
заради многобройните му предимства пред другите видове двигатели.
Той е издръжлив и надежден, а буталата му се движат хоризонтално едно срещу
друго, осигурявайки стабилност и ниски нива на вибрации за всеки автомобил
Subaru.

ГЛОБАЛНА ПЛАТФОРМА НА
SUBARU (SGP) И ПОДОБРЕНА
УСТОЙЧИВОСТ НА К АРОСЕРИЯТА
SGP осигурява цялостна безопасност и управляемост, уникални
за Subaru, като прави автомобила просторен, удобен и приятен
за шофиране. Устойчивостта на каросерията е подобрена, за да
се намалят неприятните вибрации и шум, чрез оптимизирана
вътрешна структура на рамата, подсилване на структурните
елементи на задната врата чрез синтетична смола за по-добра
устойчивост на усукване и др.
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Цялостна безопасност от
SUBARU
За Subaru безопасността е на първо място. Ето защо Subaru прецизно
настройва, тества и подобрява своите системи за безопасност, разработвани
в продължение на 50 години. С усъвършенствани системи за защита и за
предотвратяване на сблъсъци и уникални технологии, като глобалната
платформа на Subaru (SGP), Симетричното задвижване на всички колела и
системата EyeSight*1, Subaru непрекъснато се стреми да подобри цялостната
безопасност, за да сведе до минимум риска от произшествия.

Система за подпомагане на водача EyeSight*1
Предназначението на пасивната безопасност е
да ви предпазва в случай на сблъсък с решения
като въздушни възглавници и конструкция на
двигателя, проектиран за предпази купето в
случай на сблъсък.

С модерни технологии за безопасност като
EyeSight*1, превантивната безопасност ви
помага да избегнете сблъсъци, преди те да се
случат.

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ

АК ТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Изключителната видимост, оптималната
позиция за шофиране и интуитивните командни
органи осигуряват безопасността ви от
момента, в който седнете в автомобила.

Основни технологии на Subaru като
Симетричното задвижване на всички колела
и SGP позволяват прецизен контрол на вашия
автомобил при управление, завиване и спиране.

Напълно обновена с множество нови и усъвършенствани функции,
системата EyeSight*1 осигурява на водача още по-голямо спокойствие
на пътя. Актуализациите на системата за разпознаване на изображения
и на софтуера за управление плюс подобренията в хардуера, като
вграждане на компонентите към предното стъкло, позволяват още
по-уверено и безопасно шофиране в различни реални ситуации на
пътя.
Функции на системата EyeSight
• Адаптивен круиз контрол
• Контрол за центриране в пътната лента и Адаптивен контрол на завиването спрямо

Функции за безопасност на SUBARU
• Защитаващо купето оформление

предния автомобил

• Видимост във всички посоки

• Автоматично спиране на заден ход (RAB)

• Автоматично накланяне на страничното

• Система за следене на мъртвата зона и

• Предни светлини, следващи завоя (SRH)

огледало при движение на заден ход*

страничния трафик (SRVD)

• Управление на спирачките след сблъсък

• Асистент за спазване на лентата в извънредна ситуация

• Адаптивни предни светлини (ADB)

• Активно векторно управление на

• Автоматично задържане на автомобила

• Предотвратяване на напускане на лентата / Предотвратяване на напускане на края на

• Системи за превантивна безопасност

въртящия момент

• Система за контрол на динамиката

пътната лента

2

• Предупреждение за потегляне на водещия автомобил

• Управление на дроселовата клапа преди сблъсък
• Система за спиране преди сблъсък*3

Защитаващо купето оформление

Видимост във всички посоки

Автоматично накланяне на страничното
огледало при движение на заден ход*2

Система за следене на мъртвата зона и
страничния трафик (SRVD)

• Разпознаване на пътни знаци / Интелигентен ограничител на скоростта

Адаптивни предни светлини (ADB)

Активно векторно управление на
въртящия момент

Системи за превантивна безопасност

Автоматично спиране на заден ход (RAB)

Адаптивен круиз контрол

Контрол за центриране в пътната лента и
Адаптивен контрол на завиването спрямо
предния автомобил

Управление на дроселовата клапа преди
сблъсък

Система за спиране преди сблъсък*3

• Автономно завиване в извънредна ситуация

Изображенията са с илюстративна цел. Не е реално измерване.
*1 EyeSight е система за подпомагане при шофиране, която може да не работи оптимално при всякакви условия на
шофиране. Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата
за движение. Ефективността на системата зависи от много фактори, като например поддръжката на превозното
средство, метеорологичните и пътни условия. Консултирайте се с Ръководството за експлоатация за пълни
подробности относно работата на системата EyeSight и нейните ограничения, включително функции, упоменати в
тази брошура.
*2 Предлага се за версия PREMIUM.
*3 Системата за спиране преди сблъсък може да не работи при всички ситуации. Не всяка ситуация може да отговаря на
необходимите условия, в които системата EyeSight работи оптимално. Това зависи от разликата в скоростта до обектите,
височината на обекта и други условия.
Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата за движение.
Не разчитайте само на функциите на Разширения пакет за безопасност за безопасно шофиране. Съществуват
ограничения на разпознаващите функции на тази система. Консултирайте се с Ръководството за експлоатация за пълни
подробности относно работата на системата и нейните ограничения. Попитайте вашия дилър на Subaru за повече
подробности.
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МОДЕ ЛИ
OUTBACK 2.5i PREMIUM
Размери
Двигател
Обем
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Предаване и трансмисия

OUTBACK 2.5i 4DVENTURE
Д x Ш x В: 4 870 x 1 875 x 1 675 мм
Хоризонтално разположен, 4-цилиндров, DOHC, 16 клапана, бензинов
2 498 см3
124 kW (169 к.с.) / 5 000 - 5 800 об/мин
252 Nm (25,7 kgfm) / 3 800 об/мин
Symmetrical AWD, Lineartronic

Размери
Двигател
Обем
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Предаване и трансмисия

Д x Ш x В: 4 870 x 1 875 x 1 670 мм
Хоризонтално разположен, 4-цилиндров, DOHC, 16 клапана, бензинов
2 498 см3
124 kW (169 к.с.) / 5 000 - 5 800 об/мин
252 Nm (25,7 kgfm) / 3 800 об/мин
Symmetrical AWD, Lineartronic

B r illiant B ro n ze M e t alli c

Au tumn G re e n M e t alli c

OUTBACK 2.5i STYLE
Размери
Двигател
Обем
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Предаване и трансмисия

Д x Ш x В: 4 870 x 1 875 x 1 675 мм
Хоризонтално разположен, 4-цилиндров, DOHC, 16 клапана, бензинов
2 498 см 3
124 kW (169 к.с.) / 5 000 - 5 800 об/мин
252 Nm (25,7 kgfm) / 3 800 об/мин
Symmetrical AWD, Lineartronic

M a gn e ti te G rey M e t alli c
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О Б О Р УД В А Н Е
1

ЦВЕТОВЕ НА АВТОМОБИЛА
2

3

А КС Е СОА Р И

4

Crystal White Pearl* 2
(Кристално бял перлен)

Ice Silver Metallic* 1
(Сребрист металик)

Magnetite Grey Metallic*4
(Тъмносив металик)

Crystal Black Silica* 1
(Кристално черен)

Праг на багажника

5

6

7

8
Dark Blue Pearl* 1
(Тъмносин перлен)

Autumn Green Metallic* 3
(Зелен металик)

Brilliant Bronze Metallic* 2
(Бронзов металик)

М АТ Е Р И А Л Н А С Е Д А Л К И Т Е

Предни LED фарове за мъгла

LED фаровете за мъгла подобряват видимостта
и допълват внушителния вид на автомобила.

5

Премиум аудиосистема
Harman/Kardon*2

Пътниците могат да се наслаждават на музика
с високо качество в естествено акустично
пространство, създадено от най-новата
технология на Harman/Kardon, наречена
GreenEdge.

2

LED задни светлини

Триизмерните и динамични задни светлини
открояват новия Outback дори от разстояние.

6

Седалки от водоотблъскващ материал*3

Седалките от полиуретан са устойчиви на пръст,
кал и мръсотия, почистват се лесно и улесняват
активния начин на живот.

3

Предни/задни защитни кори

Предпазни елементи на предната и задната броня
внушават чувство за защита.

7

Двузонова автоматична климатична
система

Климатичната система е подобрена, за да осигури
комфорт в купето за всички пътници, като може да
се управлява от централния дисплей.

4

Черен текстил
(за версия STYLE)

Централна част на седалката /
Странична част на седалката

Централна част на седалката /
Странична част на седалката

Централна част на седалката /
Странична част на седалката

Централна част на седалката /
Странична част на седалката

Предни/задни текстилни подови стелки
с лого

Регулируемата по височина щора на багажника
улеснява товаренето на вещи и багаж, а задната
врата е с функция за автоматично отваряне без
докосване.

Постелка за багажник

*1 Предлага се за версия PREMIUM.
*2 Предлага се за версии STYLE и PREMIUM.
*3 Предлага се за версия 4ADVENTURE.
*4 Предлага се за версии STYLE, 4DVENTURE и PREMIUM.
Оригиналните цветове може да се различават малко от тези, показани в брошурата.
В допълнение, са възможни разлики във външните цветове и материалите на седалките в зависимост от пазара.

Товарна зона

Стандартното, допълнителното оборудване и характеристиките
могат да се променят в зависимост от пазара. За повече
подробности, моля, свържете се с вашия дилър на Subaru.

РА З М Е Р И
Размерите са в мм и са измерени съгласно
стандартите на SUBARU CORPORATION.

*1 Предлага се за версии STYLE и PREMIUM.
*2 Предлага се за версия PREMIUM.
*3 Предлага се за версия 4DVENTURE.
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Водоотблъскващ материал
(за версия 4DVENTURE)

Релси на покрива с вградени напречни
греди*1

Не е необходимо да купувате отделни
напречни греди благодарение на вградените
сгъваеми релси на покрива.

8

Кожа Tan Nappa
(за версия PREMIUM)

* Височината при версия 4DVENTURE е 1 670 мм.

*

1

Черна кожа Nappa
(за версия PREMIUM)

SUBARU CORPORATION си запазва правото да променя
спецификациите и оборудването без предупреждение.
Детайлите в спецификациите и оборудването, наличността
на цветове и аксесоари може да са различни в зависимост
от изискванията на местния пазар. Моля, обърнете се към
вашия дилър на Subaru за евентуални промени, които могат да
настъпят за вашия пазар.
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SUBARU ITALIA S.p.A.
Largo Negrelli,1 - 38061 Ala (TN)
www.subarubg.bg

Интерактивно съдържание Subaru
За по-пълно и вълнуващо изживяване ви
предлагаме богато допълнително дигитално
съдържание, като разглеждане в 360° и видеа.

youtube.com/user/SubaruGlobalTV
facebook.com/subarubg.bg

