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ý od 22.1.2014
Ceník MR2014 p
platný
Spotřeba Emise CO2
l/100km
g/km

Cena Kč
bez DPH

Cena Kč
vč. 21% DPH

233 / 142 / 175

742 975

899 000

233 / 142 / 175

776 033

939 000

10,1 / 6,1 / 7,6

233 / 142 / 175

866 942

1 049 000

7,1 / 5,2 / 5,9

186 / 137 / 155

759 504

919 000

9,7

7,1 / 5,2 / 5,9

186 / 137 / 155

776 033

939 000

9,7

7,1 / 5,2 / 5,9

186 / 137 / 155

866 942

1 049 000

9,7

7,6 / 5,6 / 6,3

199 / 147/ 166

800 826

969 000

9,7

7,6 / 5,6 / 6,3

199 / 147/ 166

817 355

989 000

Model
Specifikace

Motor

Převodovka

Max.
km/h

0-100
km/h

2.5i Active

127 kW (173k)

CVT

198

9,9

10,1 / 6,1 / 7,6

2.5i Comfort

127 kW (173k)

CVT

198

9,9

10,1 / 6,1 / 7,6

2.5i Executive

127 kW (173k)

CVT

198

9,9

2.0D Active

110 kW (150k)

6MT

195

9,7

2.0D Comfort

110 kW (150k)

6MT

195

2.0D Executive

110 kW (150k)

6MT

195

2.0D Active

110 kW (150k)

CVT

195

2.0D Comfort

110 kW (150k)

CVT

195

110 kW (150k)
CVT
195
9,7
908 264
2.0D Executive
Spotřeba a emise jsou uvedeny v pořadí: město / mimo město / kombinace. Ceny jsou nezávazným doporučením.
7,6 / 5,6 / 6,3

199 / 147/ 166

1 099 000

Edice SPORT & CROSS LINE jsou možné v kombinaci s výbavou Comfort a Executive.
SPORT LINE - paket v hodnotě 80 000 Kč ZDARMA:
Stříbrné střešní ližiny, lakované spodní části nárazníků, lakované boční
prahy, speciální barva ALU kol, speciální vzhled hl. světel (zatmavené pozadí), sportovní
přední a zadní nárazník, speciální zbarvení přední masky, přístrojový panel v imitaci karbonu,
speciální (stříbrná nit) obšití sedadel, dveří a loketky, hliníkové pedály, brzdy: přední 17“ disky
s vnitřním chlazením, zadní 16“ disky s vnitřním chlazením
CROSS LINE - paket v hodnotě 65 000 Kč ZDARMA:
Robustní stříbrné střešní ližiny, jejich překřížením a zamčením
v aretované poloze se získají nosníky, speciální barva ALU kol, speciální prolisy bočních
a zadních prahů (outdoor vzhled), speciální vzhled hl. světel (zatmavené pozadí), speciální
zbarvení přední masky

SUBARU - NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE OSOBNÍCH AUT S POHONEM VŠECH KOL!
Dovozce SUBARU ČR, s.r.o., Pekařská 5/638, 155 00 Praha 5, tel. 255 720 211, fax 255 720 113 si vyhrazuje
právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích, výbavě a cenách vozů bez předchozího upozornění. Obrázek je pouze ilustrační.
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Sedadla / Čalounění

Kožený volant
Kožený interiér / sedadla - béžový nebo černý *
Kožená hlavice řadící páky
Elektrické v 10 směrech nastavitelné sedadlo řidiče (s bederní opěrkou)
Paměť sedadla řidiče s možností uložení v ovladači Smart key systému
Manuální nastavení výšky sedadla spolujezdce
Vyhřívání předních sedadel
Doplňky interiéru, stříbrné provedení
Loketní opěrka s dvojitou odkládací schránkou
Středová loketní opěrka na zad. sedadle s integ. držákem nápojů
Dělení zadních opěradel 60/40 s polohováním
Sklápění zadních opěradel tlačítkem ze zavazadlového prostoru
Praktická schránka na opěradlech předních sedadel

































Elektrické ovládání oken
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Smart key systém - bezklíčkové ovládání centrálního zamykání a startování
Podsvícení spínací skříňky
Čtecí lampičky
Osvětlení zavazadlového prostoru
Sluneční clony s integrovanými kosmetickými zrcátky a lampičkami
Odkládací schránka na středové konzoli
Přední držáky nápojů
Schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev
Ovládání víčka nádrže z místa řidiče
Zásuvka 12V ve středové konzoli
U
Upevňovací
ň
í oka
k v zavazadlovém
dl é prostoru
t
(4)
Upevňovací háčky v zavazadlovém prostoru (2)
Kryt zavazadlového prostoru - roleta
Multibox v zavazadlovém prostoru











































Dvouzónová automatická klimatizace s prachovým filtrem
Ukazatel venkovní teploty
Ventilační systém vzadu
Elektrické vyhřívání vnějších zrcátek
Rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu
Elektricky vyhřívané zadní okno s časovačem















Stereo 1 CD audio (2DIN), SRS Circle Surround Automotive: 6 reproduktorů





Ovládání audia na volantu
Bluetooth handsfree systém
AUX vstup (ve středové konzoli)
USB Vstup (ve středové konzoli)
Parkovací kamera




















High-grade Multifunkční displej a electroluminescenční přístroje
ECO ukazatel (ukazatel ekonomičnosti provozu)
Ukazatel zařazeného rychlostního stupně
V obou osách seřiditelný volant
Řadící páky pod volantem u aut. převodovky Lineartronic
Tempomat

















VDC systém - kontrola stability vozu s možností vypnutí
4 kanálové ABS
Elektronické rozdělení brzdbého tlaku EBD
Brzdový asistent BA
Traction Control Systém - kontrola trakce vozu
Hill holder - systém pro snadné rozjezdy v kopci
Elektronická parkovací brzda
Elektrický posilovač řízení










AWD - stálý pohon všech kol
SRS přední, boční (pro řidiče a spolujezdce) a hlavové airbagy
Výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu
Řízení s bezpečnostním sloupkem
Opěrky hlavy pro všechny cestující
Kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu
Dvojitý předpínač bezp. pásu řidiče s omezovačem tahu
Bezpečnostní pás spolujezdce s předpínačem a omezovačem tahu
Výškové nastavení bezpečnostních pásů vpředu
3-bodové bezpečnostní pásy pro všechny cestující
Bezpečnostní konzole pedálů
Uchycení dětské sedačky ISO-FIX
Dětská pojistka zadních dveří (po obou stranách)
I bili é
Imobilizér
Opravná sada na pneumatiky
Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km a asistenční služby na 5 let v
hodnotě 18 900 Kč ZDARMA

Řízení a elektronické systémy Přístroje / Ovládání

Audio a navigace Topení / Klimatizace

Vnější vzhled

Active

Automatické rozsvěcení světel
Halogenové přední světlomety
HID (xenonové) světlomety s automatickým vyrovnáváním výšky
Výsuvné ostřikovače světlometů
Mlhovky vpředu, vzadu
Boční spoilery
Střešní spoiler
Elektricky sklopitelná zpětná zrcátka s integrovaným LED blikačem
Čelní sklo a boční skla s UV ochranou
Rozmrazovač stíračů předního okna
Automatická funkce předních stíračů (dešťový senzor)
Zadní stírač s cyklovačem
Kola z lehkých slitin 17"
Elektricky ovládáné střešní okno
Vyrovnání světlé výšky na zadní nápravě
Metalický / perleťový lak bez příplatku

Komfort / Pohodlí

2.0D
6MT nebo Lineartronic

Bezpečnost

2.5i
Lineartronic

Záruka

Položka













Vysvětlivky : *) možnost výběru barvy koženého interiéru


















































































































































































































































































SD navigační systém v ČJ a audio systém s Dolby Prologic Ⅱ: 1-CD, 6 reproduktorů

Multi-informační displej (okamžitá a průměrná spotřeba, dojezd, venkovní teplota a hodiny)






























