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Ceník MR15 platný od 30.5.2014

Motor

Převo
Převodovka

Max.
km/h

0 100
0-100
km/h

Spotřeba
l/100km

Emise CO2
g/km

bez 21% DPH

Cena Kč
vč. 21%DPH

2.5T WRX STI

221 kW (300k)

6MT

255

5,2

14,0 / 8,4 / 10,4

326 / 194 / 242

900 000

1 089 000

2.5T WRX STI SPORT

221 kW (300k)

6MT

255

5,2

14,0 / 8,4 / 10,4

326 / 194 / 242

974 380

1 179 000

M d l - specifikace
Model
ifik

Cena Kč

Příplatek za metalický/perleťový lak

12 000

Spotřeba a emise jsou uvedeny v pořadí: město / mimo město / kombinace. Ceny jsou nezávazným doporučením.

Subaru Symmetrical AWD je celosvětově uznávaná hodnota

SUBARU - NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE OSOBNÍCH AUT S POHONEM VŠECH KOL!
Dovozce SUBARU ČR, s.r.o., Pekařská 5/638, 155 00 Praha 5, tel. 255 720 111, fax 255 720 113 si vyhrazuje
právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích, výbavě a cenách vozů bez předchozího upozornění. Obrázek je pouze ilustrační.

Záruka

Bezpečnost

Řízení a elektronické systémy

Přístroje / Ovládání

Audio & Navi

Topení / Klimatizace

Komfort / Pohodlí

Sedadla / Čalounění

Vnější výbava

2.5T WRX STI
4D Sedan, 6 MT
SPORT

LED přední světlomety s automatickým vyrovnáváním sklonu
Automatické rozsvěcení světel (senzor šera)
Výsuvné ostřikovače světlometů
Přední světla do mlhy (s integrovaným denním svícením)
Zadní mlhovka
Lakované kliky dveří
Zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky sklopitelná vnější zpětná zrcátka
Ukazatele směru integrované ve zpětných zrcátkách
Tónovaná skla s UV ochranou
Zatmavená zadní skla
Přední stírače s cyklovačem
Automatická funkce předních stíračů (dešťový senzor)
Kola z lehké slitiny 18" (tmavá barva Gunmetallic)
Boční prahové spoilery
Velký zadní spoiler na víku kufru
Zadní nárazník s difuzorem
Audio anténa na střeše ve tvaru žraločí ploutve
Sportovní výfuk (4 koncovky)
Sportovní kožený volant STI (tvar písmene D) s červeným obšitím
STI sportovní přední sedadla s červeným obšitím (kůže/Alcantara)
Ozdobné lišty vnitřních prahů vpředu
Kožená hlavice řadící páky, červené obšití
Manuální nastavení výšky sedadla řidiče
Vyhřívání předních sedadel
Loketní opěrka s odkládací schránkou
Dělení zadních opěradel 60/40
Praktická schránka na opěradlech předních sedadel
Elektrické ovládání oken, okno řidiče s automatikou
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Smart key systém - bezklíčkové ovládání centrálního zamykání a startování
Čtecí lampičky
Welcome lighting*1
Automatická funkce blikačů pro změnu jízdního pruhu (trojblik)
Osvětlení zavazadlového prostoru
Sluneční clony s integrovanými kosmetickými zrcátky a osvětlením
Odkládací schránka v přístrojové desce s osvětlením
Odkládací schránka na středové konzoli
2 držáky nápojů na středové konzoli
Schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev
Ovládání víčka nádrže z místa řidiče
Ovládání víka kufru z místa řidiče
konzoli v loketní opěrce)
Zásuvka 12V (ve středové konzoli,
Automatická dvouzónová klimatizace
Prachový filtr
Spodní výdechy klimatizace pro cestující vzadu
Rozmrazovač stíračů předního okna
Elektrické vyhřívání vnějších zrcátek
Rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu
Elektricky vyhřívané zadní okno s časovačem
Stereo 1CD audio (2DIN)
SD Navigační a audio systém Harman/Kardon 1CD se zesilovačem (2DIN)
Reproduktory, 25W
Ovládání audia na volantu
Bluetooth handsfree
AUX vstup (ve středové konzoli)
USB vstup (ve středové konzoli)
Parkovací kamera
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Přístrojový štít se 4 samostatnými měřícími přístroji a 3,5'' barevným LCD displejem
Palubní počítač s Multi-informačním displejem s možností ukazatele plnícího tlaku



















































































V obou osách nastavitelný volant
Hliníkové sportovní pedály
Tempomat
Multi - Mode DCCD mezinápravový diferenciál
Samosvorný přední diferenciál
Samosvorný zadní diferenciál
Multi - Mode VDC systém - kontrola stability vozu s možností vypnutí
4 kanálové ABS
Elektronické rozdělení brzdného tlaku EBD
Brzdový asistent BA
Traction Control Systém - kontrola trakce vozu
Hill Start Assist, systém pro snadné rozjezdy v kopci
Active Torque Vectoring - systém přerozdělování točivého momentu
Hydraulický posilovač řízení
Strmé sportovní řízení
SI DRIVE
AWD - stálý pohon všech kol
Sportovní brzdový systém BREMBO vpředu i vzadu
Brzdové kotouče přední 17" s vnitřním chlazením, 4pístkové třmeny
Brzdové kotouče zadní 17" s vnitřním chlazením, 2pístkové třmeny
Brake Override (systém ochrany proti neúmyslnému zrychlování)
SRS přední, boční (pro řidiče a spolujezdce) a hlavové airbagy
SRS kolenní airbag u řidiče
Výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu
Řízení s bezpečnostním sloupkem
Bezpečnostní konzole pedálů
TPMS - systém sledování tlaku v pneumatikách
Opěrky hlavy pro všechny cestující
Bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem a omezovačem tahu
Výšk é nastaveníí bbezpečnostních
Výškové
č
í h pásů
á ů vpředu
ř d
3-bodové bezpečnostní pásy pro všechny cestující
Uchycení dětské sedačky ISO-FIX
Dětská pojistka zadních dveří (po obou stranách)
Imobilizér

Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km a asistenční služby na 5 let v
hodnotě 27 900 Kč ZDARMA
Vysvětlivky : *1 Boční světla, obrysová světla a osvětlení reg.značky se rozsvítí při opuštění vozu












































































































