
Bez poczucia bezpieczeństwa człowiek nie jest w stanie
ani rozwijać własnych sił, ani korzystać z wyników swej pracy;
albowiem bez bezpieczeństwa nie ma wolności.

Wilhelm von Humboldt



WIĘCEJ NIŻ SAMOCHÓD

BEZPIECZEŃSTWO 
PASYWNE
…aby chronić 

podczas wypadków

BEZPIECZEŃSTWO 
POKOLIZYJNE

…aby ratować 
po wypadku

BEZPIECZEŃSTWO 
AKTYWNE

…aby uniknąć wypadków

BEZPIECZEŃSTWO 
PREWENCYJNE

…aby ostrzegać 
przed zagrożeniem  

i pomagać go uniknąć

BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEZ EDUKACJĘ
…aby pomagać kierowcy
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SUBARU BOXER
Dzięki poziomo ułożonym, pracującym naprzeciw siebie 
tłokom uzyskano płaską konstrukcję. Cały samochód ma 

przez to nisko położony środek ciężkości, co w połączeniu 
z osiową symetrią elementów układu napędowego daje 
niespotykaną równowagę i minimalizację przechyłów sa-
mochodu na zakrętach.

System kontroli trakcji 
i stabilizacji toru jazdy 
(VDCS)
Monitoruje zgodność toru jazdy 
z kierunkiem wybranym przez 
kierowcę. Jeśli samochód zbliża 
się do granicy utraty stabilności, 
system sprzęga mechanizm roz-
działu momentu napędowego oraz hamulców na poszczegól-
nych kołach i reaguje by utrzymać pojazd na właściwym torze.

Wymienione systemy to kwintesencja technologicznego dzie-
dzictwa Subaru. Dzięki nim samochód prowadzi się bardzo 
stabilnie i przewidywalnie, a reakcje na działania kierowcy są 
szybkie i precyzyjne. Wszystko po to, aby bezpiecznie ominąć 
przeszkodę.

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE

Najlepszym sposobem na wyjście cało z wypadku jest 
jego uniknięcie. Zgodnie z tą filozofią firma Subaru 
oferuje samochody, których podstawowym zało-

żeniem konstrukcyjnym jest maksymalizacja aktywnego 
bezpieczeństwa poprzez zastosowanie kilku autorskich, 
przetestowanych w ekstremalnych warunkach rajdowych 
systemów – standardowo i we wszystkich modelach. 

Active Torque Vectoring
Aktywne sterowanie momentem napędowym pomaga 
prowadzić precyzyjnie i zbliżyć się do limitu możliwości bez-
piecznej jazdy. Gdy wchodzisz w zakręt i gdy zaczynają działać 
boczne siły bezwładności, ATV wykorzystuje hamulce i mo-
ment napędowy silnika, tak aby dostarczyć mniej momentu 
do wewnętrznych kół, więcej zaś do zewnętrznych. Działanie 
to ułatwia jazdę w zakrętach, a prowadzenie staje się bardziej 
precyzyjne, co pomaga utrzymać wybrany tor jazdy.

*  za wyjątkiem modelu BRZ, który od fazy projektowej był pomyślany jako 
samochód tylnonapędowy

Symmetrical AWD
Niezależnie 
od sytuacji 
i warunków 
drogowych 
wszyst-
kie koła 
w samo-
chodach 
Subaru* są 
zawsze na-
pędzane, 
a ich przyczepność jest w ciągły sposób monitorowana 
i korygowana. 
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Konstrukcję samochodów Subaru cechuje również kom-
pleksowe podejście do zabezpieczenia osób znajdujących 
się w samochodzie, w przypadku gdy zderzenia nie da się 

uniknąć. Zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa 
chroni to co jest najważniejsze – zdrowie i życie pasażerów.

Pierścieniowa rama wzmacniająca nadwozie
Konstrukcja szkieletu nadwozia zawiera pierścieniowe ramy 
wzmacniające, zwiększające wytrzymałość kabiny w obszarze 
od dachu, do drzwi, słupków i podłogi. Pomagają one w prze-
kierowaniu i rozproszeniu energii zderzenia z obszaru kabiny.

Fotele, poduszki, pasy bezpieczeństwa
Subaru standardowo wyposażane są w pełen zestaw podu-
szek powietrznych. Konstrukcja przednich foteli zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia kręgosłupa szyjnego w przypadku ude-
rzenia z tyłu. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa utrzymują 
pasażerów we właściwej pozycji i minimalizują siły działające 
na klatkę piersiową.

Budowa nadwozia chroniąca kabinę
Silnik o pła-
skiej budowie, 
specjalna kon-
strukcja skrzyni 
biegów oraz 
odpowiednio 
dobrany sposób 

mocowania podzespołów sprawiają, że w razie zderzenia 
czołowego zespoły te „chowają” się pod samochód, nie 
przedostając się do wnętrza kabiny.

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Samochody Subaru są niezawodne i bezpieczne, o czym 
świadczą najwyższe noty przyznawane im od lat w najbardziej 
wymagających testach na całym świecie. W badaniach prze-
prowadzonych przez agencję Euro NCAP w 2014 roku model 
Outback (specyfikacja 2015) zgarnął maksymalną ilość pięciu 
gwiazdek. 
Subaru wiedzie również prym w testach przeprowadzanych 
przez amerykański instytut IIHS i od kilku już lat pozostaje 
jedynym producentem samochodów, którego cała gama 
modelowa może pochwalić się tytułem Top Safety Pick (TSP). 
Na kwiecień 2016 roku już sześć modeli (na 6 testowanych!) 
w najnowszej specyfikacji cieszy się tym wyróżnieniem 

z dodatkowym plusem (TSP+). Są to: Outback, 
Legacy, Forester, Impreza, XV oraz WRX. 
Bezpieczeństwo samochodów spod znaku 
Plejad oceniane jest również bardzo wysoko 
w testach japońskiego JNCAP. W ich ostat-
niej edycji (według nowych, zaostrzonych 
kryteriów) maksymalną liczbę punktów i tytuł 
Advanced Safety Vehicle+ (ASV+) otrzymały: 
Impreza, XV i Forester. Wcześniej w badaniach 
równie dobrze wypadły: Outback, Legacy, 
WRX S4 i Levorg (również z maksymalną ilością 
punktów). Tytuł ASV+ dla modeli Subaru 
jest przede wszystkim wyrazem uznania dla 
systemu EyeSight, w który wyposażone były 
testowane samochody.

Ochrona pieszych
Subaru dba nie tylko o swoich pasażerów. Każde życie 
cenimy równie wysoko. Pomiędzy pokrywą silnika 
a silnikiem znajduje się absorbująca energię przestrzeń. 
Pochłaniający energię przedni zderzak i specjalnie 
zaprojektowana powierzchnia wokół wycieraczek 
maksymalnie redukują urazy pieszego podczas wypadku.

BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
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W Subaru, wierzymy w ideę kompletnego bezpie-
czeństwa (All-Around Safety). Dlatego stworzyliśmy 
system EyeSight. Zachowuje się on jak cyfrowa 

„druga para oczu”, która obserwując drogę, na podstawie trój-
wymiarowego obrazu (z kamery stereoskopowej), czuwa nad 
bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów. Kiedy system wykryje 
potencjalne niebezpieczeństwo, ostrzeże kierowcę, a w sytu-
acji krytycznej nawet zahamuje samochód, aby uniknąć kolizji.

BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
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EyeSight jest systemem wspomagającym kierowcę i może w pewnych warunkach drogowych lub pogodowych nie zadziałać optymalnie. Kierowca zawsze jest zobowiązany prowadzić bezpiecznie i z uwagą 
oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego. EyeSight jest systemem wspomagającym kierowcę, ale nie zwalnia od odpowiedzialności za ewentualne wypadki.

Sprawność działania EyeSight zależy od wielu czynników, takich jak odpowiednia obsługa samochodu, pogoda i warunki ruchu drogowego. Pełen opis działania systemu EyeSight i jego ograniczeń można 
znaleźć w instrukcji obsługi samochodu. Ponieważ EyeSight jest zdolny tylko do wykrywania obiektów znajdujących się co najmniej 1 metr nad powierzchnią ziemi, nie może wykryć obiektów o wysokości 
mniejszej niż metr. Ich wykrycie może być niemożliwe także z szeregu innych przyczyn, wynikających ze szczególnych warunków. 

Przedkolizyjne hamowanie awaryjne (PCB)
PCB wykrywa zagrożenie kolizją z pojazdem lub inną przeszko-
dą przed Twoim samochodem. Najpierw, EyeSight ostrzega 
kierowcę przy pomocy sygnału dźwiękowego i informacji na 
wyświetlaczu. Jeśli kierowca nie reaguje, uruchomi się wstęp-
ne hamowanie, a następnie hamowanie awaryjne. W każdym 
z 3 etapów działania PCB, kierowca cały czas może samodziel-
nie próbować uniknąć zderzenia – na przykład poprzez próbę 
hamowania awaryjnego lub ominięcia przeszkody (EyeSight 
zmienia wówczas charakterystykę VDC, aby jak najbardziej 
pomóc kierowcy przy skręcie).

Przedkolizyjne hamowanie awaryjne może nie zadziałać w każdej sytuacji. Zależnie od różnicy 
prędkości między obiektami, wysokości obiektu i innych warunków, nie każda sytuacja może być 
odpowiednia dla optymalnego działania EyeSight.

Antykolizyjne zarządzanie przepustnicą
Jeśli samochód stoi przodem do przeszkody, a zamiast biegu 
wstecznego włączony jest „D” i kierowca wciska pedał gazu, 
EyeSight ostrzega kierowcę przy pomocy sygnału dźwiękowe-
go i informacji na wyświetlaczu a następnie znacznie ogranicza 
moc silnika.

Informacja o ruszeniu poprzedzającego pojazdu
Jeżeli Outback zatrzyma się za pojazdem poprzedzającym 
(np. na światłach), a następnie ten pojazd odjedzie, EyeSight 
ponagli Cię przy pomocy sygnału dźwiękowego i informacji 
na wyświetlaczu, dając Ci znak, że możliwa jest kontynuacja jazdy.

Asystent pasa ruchu
Funkcja asystenta pasa ruchu działa dwojako. Jeśli przy prędkości 
powyżej 50 km/h zaczniesz (nieumyślnie, na przykład pod wpły-
wem zmęczenia) wyjeżdżać poza krawędź swojego pasa ruchu, 
EyeSight ostrzeże Cię sygnałem dźwiękowym i informacją na 
wyświetlaczu, abyś powrócił na właściwy pas – jest to funkcja Lane 
Departure Warning. Gdy natomiast, pod wpływem zmęczenia 
czy dekoncentracji, przy prędkości powyżej 60 km/h, Twój pojazd 
zacznie „pływać” wewnątrz pasa ruchu, uaktywni się podobne 
ostrzeżenie, tym razem dla funkcji Lane Sway Warning.

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)
Wykorzystuje czujniki umieszczone dookoła samochodu, by 
ostrzegać Cię przy próbie zmiany pasa ruchu, że w martwych po-
lach widzenia znajduje się inny pojazd oraz powiadamiać o obiek-
tach z tyłu samochodu, kiedy wykonujesz manewr cofania.

Adaptacyjny tempomat (ACC)
Adaptacyjny tempomat, oprócz „tradycyjnej” funkcji tempoma-
tu, ma za zadanie utrzymanie zadanego dystansu od pojazdu po-
przedzającego. Gdy kamera wykryje inny pojazd z przodu, ACC 
dostosuje prędkość i odległość, sterując zachowaniem silnika, 
skrzyni biegów i hamulców. ACC działa w zakresie prędkości 
od 0 do 180 km/h. Został zaprojektowany do pracy na autostra-
dach, drogach szybkiego ruchu i podobnych. 



SZKOŁA JAZDY SUBARU
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Szkoła Jazdy Subaru (SJS S.A.) powstała w 2000 roku 
z inicjatywy Prezesa Subaru Import Polska Witolda 
Rogalskiego oraz właściciela istniejącej od 1995 roku 

Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy – Auto Trening, 
Wacława Kosteckiego. Patronami projektu SJS, a przez to 
częstymi gośćmi realizowanych eventów, zostali partnerzy 
z rajdowych tras – Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski 
– startujący wówczas Subaru Imprezą WRC. Założeniem Szkoły 
Jazdy Subaru było podjęcie walki o poprawę bezpieczeństwa 
na polskich drogach. Idea ta jest do dziś podstawą działal-
ności spółki. W gronie instruktorów SJS znaleźć można wielu 
aktywnych zawodników, zdobywców tytułów mistrzowskich 
różnych dyscyplin motoryzacyjnych. Wśród nich m.in. Kajetan 
Kajetanowicz! Pod kątem szkoleniowym instruktorzy SJS zo-
stali przygotowani również w jednej z najlepszych szkół jazdy 
w Europie – Austriackim Test & Trening GmbH. Obecnie SJS 
stanowi dwa działy: Szkoła Jazdy Subaru oraz Driving Expe-
rience. Rocznie w Szkole Jazdy Subaru na około 250 różnego 
rodzaju szkoleniach i eventach spotyka się ponad 5000 osób.

To rozwiązanie (opracowane przy 
współpracy z firmą Keratronik), 
które zatroszczy się o Ciebie 

w chwili wypadku. Zgłoszenie sytuacji 
awaryjnej automatycznie trafia do 
Centrum Monitoringu. Dyżurujący ope-
ratorzy otrzymują natychmiast sygnał 
alarmu wraz z pozycją geograficzną 
i informacjami o zdarzeniu. Kontaktują się 
z kierowcą i organizują akcję ratunkową, informując odpo-
wiednie służby.

Inteligentny System Ratunkowy jest standardowym elemen-
tem wyposażenia wszystkich nowych samochodów zakupio-
nych w autoryzowanej sieci sprzedaży Subaru.

BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
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KARTA RATOWNICZA

W 2014 roku nadmierna prędkość była przyczy-
ną blisko 7489 wypadków drogowych, tj. 26% 
spośród wszystkich wypadków z winy kierujących. 

Zginęło w nich niemal tysiąc osób.
Mając powyższe na uwadze, Subaru Import 
Polska sp. z o.o., TUiR WARTA S.A., Keratronik sp z o.o. 

oraz Szkoła Jazdy Subaru sp. z o.o. zainicjowały program 
BEZPIECZNY KIEROWCA, którego celem jest poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Projekt łączy kilka istotnych elementów – bezpłatną 
edukację niedoświadczonych kierowców, monitoring 
zachowań kierowców na drodze oraz zniżki przy zawieraniu 

PROGRAM BEZPIECZNY KIEROWCA

Pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie 
pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30%, 
o 6–9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła 

kartka papieru może uratować Ci życie.



AKCJA SIEMANKO

ASSISTANCE I GWARANCJA MOBILNOŚCI

To kolejna, promująca życzliwość na drodze, 
inicjatywa Subaru Import Polska mająca na celu 
poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.

w
w

w
.s

ie
m

an
ko

.e
u

w
w

w
.b

e
zp

ie
cz

n
yk

ie
ro

w
ca

.in
fo

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ

Subaru Assistance to program stworzony specjalnie 
dla właścicieli nowych samochodów Subaru*.
Każdy klient może być pewien, że w przypadku awarii 

samochodu nasz operator gotów jest do udzielenia mu po-
mocy 24h na dobę i przez 365 dni w roku, nie wyłączając dni 
świątecznych i wolnych od pracy. 
Bezpośredni kontakt telefoniczny z Subaru Assistance jest 
jeszcze łatwiejszy, dzięki naciśnięciu jednego przycisku na 
panelu ISR wewnątrz samochodu, umieszczonego w zasięgu 
ręki kierowcy.
Szeroki zakres usług Subaru Assistance obejmujący 
m.in.: usprawnienie samochodu na miejscu zdarzenia, holo-
wanie do ASO Subaru, organizację i pokrycie kosztu wysyłki 

części służącej do naprawy samochodu, wynajem samocho-
du zastępczego, zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy, 
pomoc w zablokowaniu skradzionej karty bankowej oraz wiele 
innych, pozwala naszym klientom w pełni cieszyć się jazdą 
bez zbędnych obaw.
Dla wszystkich użytkowników pojazdów Subaru w wie-
ku do 9 lat dostępna jest także bezpłatna 12-miesięczna 
Gwarancja Mobilności. By ją otrzymać, wystarczy wykonać 
przegląd okresowy w ASO Subaru (w zakresie wymaganym 
dla aktualnego przebiegu lub wieku pojazdu) oraz uzyskać 
w tymże ASO opinię o braku ujawnienia symptomów zagraża-
jących powstaniem awarii. Gwarancja Mobilności jest darmo-
wym ubezpieczeniem, chroniącym użytkownika pojazdu przed 
poniesieniem kosztów holowania lub noclegu czy transportu 
zastępczego spowodowanych awarią samochodu w podróży.* dotyczy samochodów objętych gwarancją producenta

Celem akcji jest zadbanie o zwiększenie bezpieczeństwa klientów w naszych samo-
chodach w okresie jesienno-zimowym. W ramach corocznej akcji każdy z klien-
tów, który zakupi w autoryzowanej sieci dealerskiej nowy samochód Subaru 

w okresie od listopada do marca, otrzyma od nas w prezencie 4 opony zimowe.

AKCJA ZIMA
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ubezpieczenia komunikacyjnego dla osób deklarujących 
bezpieczną jazdę. Kierowcom deklarującym bezpieczną 
jazdę WARTA oferuje specjalną 25% zniżkę na ubezpiecze-
nie komunikacyjne, niezależną od posiadanych już przez 
użytkownika pojazdu zniżek bonus-malus.
Zniżkę otrzyma każdy kierowca, który zamontuje sys-
tem ISR (jeżeli takowego nie posiada) i wyrazi zgodę na 
badanie przez WARTĘ ostatniej minuty jazdy w przypad-
ku wystąpienia kolizji lub innego zdarzenia drogowego, 
skutkującego odpowiedzialnością ubezpieczyciela, 
a także, w przypadku niedoświadczonych kierowców, 
weźmie udział w bezpłatnym szkoleniu w zakresie bez-
piecznej jazdy, prowadzonym przez Szkołę Jazdy Subaru. 
Jeśli rejestrator będący elementem systemu ISR wykaże, 
że kierowca w czasie ostatniej minuty przed zdarzeniem 

rażąco (tj. o ponad 30 km/h) 
przekroczył dopuszczal-
ną prędkość na danym 
terenie, zostanie on ob-
ciążony udziałem własnym 
w wysokości 20%.
„Wierzymy, że nasz program, 
który oferuje kierowcom 
konkretne narzędzia pod-
noszące ich umiejętności 
i bezpieczeństwo na drodze 

i jednocześnie zobowiązuje ich do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa, zagwarantuje powodzenie naszego przed-
sięwzięcia. Tego życzymy sobie i wszystkim uczestnikom 
dróg.” – Prezes Subaru Import Polska Witold Rogalski.



Posiadanie samochodu marki 
Subaru może wiązać się 
z pewnymi sytuacjami, które 

nie zawsze spotyka się w życiu 
codziennym, a o których chcielibyśmy 
Państwa  poinformować.
Znaczna część użytkowników samo-
chodów naszej marki ma zwyczaj 
wzajemnego pozdrawiania się na 
drogach. Jeżeli więc zauważą Pań-
stwo, że ktoś zupełnie nieznajomy 
(również jadący Subaru) macha ręką czy też błyska światła-
mi – proszę się nie dziwić, a tym bardziej nie denerwować: 
to bynajmniej nie objaw niechęci czy też agresji, lecz sym-
patii dla innego użytkownika samochodu tej samej marki.
Niektórzy użytkownicy Subaru mają na swoich samocho-
dach naklejone tzw. Świnki. Jest to nieformalna deklara-
cja szczególnie intensywnej (pozytywnej) identyfikacji 
z innymi użytkownikami samochodów spod znaku Plejad. 
Na niektórych samochodach można też zobaczyć znaczki 
(tzw. winiety zlotowe), które z kolei symbolizują uczest-
nictwo właściciela w jednym z dorocznych Zlotów Plejad 
(www.zlot.subaru.pl), stanowiących największą w Polsce 
imprezę motoryzacyjną tego rodzaju.
Więcej informacji na temat wzajemnych relacji pomiędzy 
użytkownikami oraz sympatykami marki Subaru, jak rów-
nież wiele porad praktycznych można uzyskać na interne-
towym forum Subaru (www.forum.subaru.pl). 
Subaru to nie tylko samochody, to również styl życia. W ra-
mach tej idei powstają specyficzne przedsięwzięcia, do któ-
rych należy Subariada. Kilka razy do roku grupa pozytywnie 
„zakręconych” ludzi wyrusza w swoich Subaru poza rubieże 
cywilizacji. Nierzadko udając się w miejsca niedostępne dla 

przeciętne-
go turysty, 
których 
próżno 
szukać 
w ofertach 
popular-
nych biur 
podróży.
Przez 
4 lata 
od daty 
zakupu 
Subaru 

klienci otrzymują dwumiesięcznik – Magazyn „Plejady”. 
Drukujemy tam aktualne informacje związane z Subaru, 
naszym zespołem rajdowym, ale także tematy dotyczą-
ce podroży naszych klientów oraz inne ciekawe relacje. 
(www.plejady.subaru.pl).
Dla tych spośród Państwa, którzy posiadają przysłowiową 
„kroplę benzyny we krwi”, interesujące mogą być też nowo-
ści dotyczące naszego zespołu rajdowego SPRT (czterokrot-
ne Mistrzostwo Polski!), dostępne na stronie www.sprt.pl 
oraz na Facebooku www.facebook.pl/SPRTpl. Z naszym 
teamem współpracowali już tacy utytułowani kierowcy jak 
Krzysztof Hołowczyc, Leszek Kuzaj, Kajetan Kajetanowicz 
czy Dominik Butvilas. W sezonie 2016 reprezentantami SPRT 
są Wojciech Chuchała (dla którego jest to powrót do zespo-
łu po 2 latach przerwy) oraz Daniel Dymurski, którzy będą 
walczyć o laury w Mistrzostwach Europy (kategoria samo-
chodów produkcyjnych). 
Na koniec, z pełną świadomością, mówimy wprost, 
że nie mamy nic do ukrycia. Któż z Państwa nie stanął 
przed dylematem, który samochód wybrać: czy ten 
tańszy, czy może ten droższy, ale lepiej wyposażony. 
A może ta niższa cena jest złudna, a może, gdy do tań-
szego dodamy opcje wyposażenia, okaże się on wcale 
nie tańszy i tak dalej, i tak dalej… Niniejszym prezentu-
jemy sposób na podjęcie świadomej decyzji i porów-
nanie parametrów różnych pojazdów poprzez serwis 
www.carspecs.subaru.pl.

SUBARU TO NIE TYLKO SAMOCHODY!
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Atrakcyj-
ne wnętrze 
samochodu 
zaprasza Cię 
do prawdziwie 
relaksującej 
kabiny łączącej 
komfort i przy-
jazną technolo-
gię. Przemyśla-
na i obszerna 
przestrzeń na 
bagaże oferują 
wszechstron-
ną pomoc 
przy realizacji 
codziennych 
zadań.

Technologia EyeSight™

Połączenie silnika BOXER 
DIESEL z bezstopniową 
skrzynią biegów Lineartro-
nic (CVT), zaprojektowano, 
by wykorzystać jak najle-
piej potencjał Outbacka.

Pakiet „Advanced” 
z czujnym SRVD

9

OUTBACK

LEVORG

Subaru Rear Ve-
hicle Detection 
(SRVD) ostrzega 
przed pojazda-
mi znajdującymi 
się w martwym 
polu widzenia 
kierowcy oraz 
ułatwia wyco-
fanie z miejsca 
parkingowego.

Wysoko unoszona pokrywa 
pojemnego (522 l) bagażnika, 
składane oparcia tylnych siedzeń 
oraz dodatkowa przestrzeń ładun-
kowa pod podłogą bagażnika. 
Zdecydowanie ułatwiają codzien-
ne czynności.

Silnik 1,6 l Direct Injection 
Turbo osiąga idealną równo-
wagę pomiędzy wydajnością, 
mocnymi osiągami i niewielką 
emisją CO2.

EyeSight* zachowuje się jak „druga para oczu”; obserwując 
drogę, czuwa nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów. 
Kiedy system wykryje potencjalne niebezpieczeństwo, ostrzeże 
kierowcę, a w sytuacji krytycznej nawet zahamuje samochód.

* dostępny od lipca 2016



FORESTER

XV

Dzięki X-MODE 
pojazd „sam” zajmuje 
się stabilnym hamo-
waniem i przyspiesza-
niem poszczególnych 
kół w trudnych wa-
runkach drogowych, 
pozostawiając kie-
rowcy tylko obsługę 
kierownicy.

Reflektory BiLED z adaptacyjnym 
doświetlaniem zakrętów – Steering 
Responsive Headlight (SRH)

Zadziorny styl – jeszcze 
bardziej zaakcentowany. 
Pomarańczowe prze-
szycia w całej kabinie 
nadają nowego smaku 
odmienionemu XV.

Bardzo dobra widoczność 
zwiększa pewność prowa-
dzenia i bezpieczeństwo.

2,0-litrowy silnik 
SUBARU BOXER no-
wej generacji z bez-
pośrednim wtryskiem 
i turbodoładowa-
niem (DIT) zapewnia 
dynamiczne osiągi 
bez żadnych kompro-
misów.

22 cm prześwit daje 
ogromne możliwo-
ści pokonywania 
przeszkód zarówno 
w mieście, jak i poza 
utwardzonymi drogami.

Sprytny, kompakto-
wy i wszechstronny 
miejski crossover.

Informacja o pracy sa-
mochodu zwiększy Twoją 
pewność prowadzenia. 
Odczyty dotyczące 
zaawansowanych funkcji 
ochrony środowiska 
i ograniczenia zużycia 
paliwa pozwalają śledzić 
ekonomię jazdy.
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WRX STI

BRZ

 Doskonałe 
hamowa-
nie dzięki 
hamulcom 
o najwyższej 
wydajności 
oraz techno-
logiom Brake 
Assist i Brake 
Override.

Sportowe coupé 
z napędem na tyl-
ną oś.

System SI-DRIVE pozwala przy-
stosować zachowanie WRX STI 
w czasie jazdy, do potrzeb 
i wymagań kierowcy.

Jeden z najniżej położonych 
środków ciężkości w seryjnie pro-
dukowanym samochodzie stwarza 
wrażenie „przyklejenia” do jezdni.

Design i charak-
ter wzbudzające 
ogromne emocje.

Niebywale precyzyj-
ny układ kierowniczy 
niemalże zespaja kie-
rowcę z pojazdem.

Turbodoładowana 
2,5-litrowa jednostka 
napędowa łączy w sobie 
surową moc z pełnym 
opanowaniem.

Zwycięzca polskiej edycji plebiscytu maga-
zynu „auto motor i sport”: „Best Cars 2015” 
i „Best Cars 2016” w segmencie C.
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Wydrukowano w Polsce 
(160407)

www.subaru.pl


