


ALLTID 
SYMMETRISK 

F IREHJULSDRIFT
Følelsen av full kontroll gir deg tr ygghet, det er der for 

Subaru har ut viklet si t t permanente symmetriske 

f irehjulsdrif tsys tem – Symmetrical All – Wheel Drive.

Subaru Outback er en s tor og romslig s tasjonsvogn med

høy t sikkerhetsnivå. Permanent symmetrisk f irehjulsdrif t

som holder deg tr ygt på veien, et sikkerhetskarosseri

som besky t ter deg ved en kollisjon og ikke minst,

Subaru EyeSight – et avanser t førerassis tansesystem som 

hjelper deg å forebygge kollisjon. Vi kaller det Subaru 

totalsikkerhet – tr ygghet for deg og dine. 
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Subaru Outback er en luksuriøs og s tor s tasjonsvogn som er skreddersydd 

for ak tiv livss til. Ved førs te øyekast vil du se designdetaljer som en aggressiv 

front med tøf f grill, LED-hovedlys og robust s tøt fanger. Når du set ter deg 

inn i kupeén vil du legge merke t il det avanser te multi-funksjonsdisplayet og 

navigasjonssystemet, men det beste med Outback vil du ikke oppleve før du 

kjører bilen. Still inn setet og speil, ta på deg sikkerhetsbeltet og ny t turen!

DESIGNET FOR 
AKTIV L IVSSTIL
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FOR DEG SOM 
ER PÅ FARTEN 

UANSETT VÆR- OG 
KJØREFORHOLD 
Subaru Outback er en bil bygget for ak tiv livss til uanset t 

vær- og kjøreforhold. Med funksjonen “X-Mode” og høy 

bakkeklaring vil Outback få deg oppover, nedover og 

forbi hindringer på en tr ygg og sikker måte.
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X-MODE* gir ekstra god fremkommelighet når du trenger det. Med X-MODE aktiver t, endres 
styringen av motor, girkasse, f irehjulsdrif ten og bremsene. Det te for å øke veigrepet på glat t 
og ulendt underlag.I t illegg blir kjøringen nedover enda tryggere med Hill Descent Control* 
som hjelper deg å holde konstant hastighet i nedoverbakke. Det te gir deg god kontroll.

X- MODE

* På modellene med Linear tronic
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SIKKER 
KJØREOPPLEVELSE- 
ALLTID FORBEREDT

Med høy bakkeklaring mestrer Outback de f les te veier og

i all slags vær. Det te takket være Subaru sit t permanente 

symmetriske f irehjulsdrif tssystem - kombiner t med den 

balanser te Subaru BOXER-motoren. Det te gir en fremdragende 

kjøreopplevelse og du er all t id forberedt t il enhver tur.

SPORT MODUS

INTELLIGENT MODUS

Det te er det optimale valget under de f les te 
kjøreforhold. Den har f leksibel y teevne og har 
kref ter nok når du ferdes på motor veien eller 
en svingete landevei.

Gir myk levering av motorkref tene, og denne 
modusen er ideell for daglig kjøring rundt
i byen og ved avslappet landeveiskjøring.
Den gir høy drivstof fef fektivitet, og god kontroll 
ved kjøring i regn eller på snødekte veier.

Avhengig av din k jøres t i l ,  kan SUBARU 
Intell igent Dr ive (SI -DRIVE)* jus tere gass og 
girut veksl ing for å gi deg k vikk respons og 
kref ter når du ønsker det i nes ten enhver 
k jøresi tuasjon.

GIRHENDLER PÅ R AT TET

SI - DRIVE*

Girhendlene er monter t på rat tet for 
f inger tuppbetjening, og gir deg muligheten 
til enkelt å velge den girutvekslingen på 
Linear tronic girkassen som best passer for 
din kjørestil i øyeblikket. Linear tronic har en 
manuell funksjon med forhåndsprogrammer te 
“gir trinn” hvor du selv med girhendlene på 
rat tet kan ta kommandoen. På modellene med 
bensinmotor er det programmer t seks trinn
i manuell modus, mens det for modellene med 
dieselmotor er syv trinn. Det te gir rask respons, 
og en kvikkere og spor tslig kjøreopplevelse.

* Kun på bensinmodellene.
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BAGA S JEROM OG SETEKOMBINA S JONER

Bagasjerommet gir plass for opptil f ire 80-li ters kof fer ter, 
og gulvet har bli t t gjor t f latere for mer bagasjeplass.
Du kan også endre setekonf igurasjonen på et øyeblikk, 
takket være den 60/40 del- og nedfellbare bakseter yggen. 
På denne måten kan du frak te både lengre gjenstander og 
passasjerer samtidig.

TAKRAILS PRAKTISKE DØRTERSKLERKNAPP FOR ELEKTRISK 
BAKLUKE UNDER DASHBOARD*

KNAPP FOR ELEKTRISK 
BAKLUKE*

* Valgfr i t t
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FLEKSIBLE 
LØSNINGER

Outback er romslig og allsidig med god bagasjeplass,

og dekker behovet for de fleste aktiviteter. Den elektriske 

bakluken* gir deg lett tilgang til bagasjerommet.

* Valgfr i t t
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1. S TORT SOLTAK 2. MIDTKONSOLL
Ny t gleden av mer luf t og lys i kupéen med det s tore 
elek tr iskdrevne soltaket*, som også har en vippefunksjon.

Den s tore midtkonsollen har god plass, og det er også 
oppbevarings-muligheter for penner, mynter og bensinkor t .

3. GOD PL A SS I BAKSETET 4. INTERIØRBELYSNING
En s tor og romslig kupé hvor det er lagt s tor vek t på 
plass forholdene i baksetet. Her er det god benplass og høy 
komfor t . Baksetene har også jus terbar r yggvinkel, noe som gjør 
det mer behagelig på de lange kjøreturene.

Blå interiørbelysning gir en luksuriøs følelse i Outback. 
Dørhåndtakene og midtkonsollen er også opplys t i blåt t . noe som 
gjør det let tere å f inne dem i mørket.

Subaru Outback har et spor tsl ig og robus t utseende 

som også er v iderefør t i  bilens inter iør.

I den s tore og komfor table kupeèn har du god 

oversik t og let t t i lgang t i l  bilens smar te løsninger

og prak t iske oppbevaringsrom.

KOMFORT
I  HØYSETET

* Valgfr i t t
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5. SUBARU S TARLINK* 2

SUBARU STARLINK*2 Infotainment System lar deg få tilgang til 
Internet t-radio, underholdnings-apper mm., og styres via den 
sentraltplasser te berøringsskjermen, betjeningsknappene på 
rat tet, eller ved stemmegjenkjenning*4. Og f inner du ikke din 
favorit tmusikk, kan du koble til din iPhone*1, Android smar t telefon 
eller annen mobil musikkenhet via USB- eller AUX-kontaktene.

Selv når du er ute på veien skal du kunne nyte musikk og finne veien 

med brukervennlig og moderne teknologi. I Outback har du full 

tilgang til infotainment, navigasjon og lydanlegg som du styrer med 

betjeningsknappene på rat tet eller din egen stemme. Med en smart telefon 

og iPhone*1-kompatibilitet, er du alltid tilkoblet med din telefon og dine 

spillelister. Sport Premium-modellene leveres med 12 Harman/Kardon-

høyt talere, og Classic-modellene har seks høyt talere – begge med optimal 

lydgjengivelse og enkel betjening. I tillegg er lydanleggene DAB+ tilpasset –

gir god lyd og gjør det enkelt å holde kontakt.*2

TEKNOLOGI SOM 
INSPIRERER

3. S TEMMEGJENKJENNING*4 OG
 SIRI E YES FREE* 1*5

2. “FØLG PILEN” NAVIGA S JON
Ved bruk av navigasjonen, vises i LCD-displayet i instrumentpanelet 
hver sving med piler, noe som gjør det let tere å følge rik tig vei 
uten å måt te se til siden på den større navigasjons-skjermen.

1. BERØRINGSSKJERM

Via berøringsskjermen er det enkelt å velge musikk, akkurat 
som du ville gjor t på din smar t telefon. Koble ganske enkelt opp 
smar t telefonen via Bluetooth®*3 eller USB-por ten, og du kan 
velge din musikk direk te fra berøringsskjermen.

Din Outback har f lere håndfri-alternativer enn noen gang 
før, takket være s temmegjenkjenning*4 og Sir i Eyes Free*1+5 
integrasjon. Bruk Sir i t i l å koble et kompatibelt Apple-produk t*1 
din t i l Outback, slik at du kan foreta håndfrisamtaler, spille 
musikk, sjekke e-post og søke på Internet t . Selv uten Sir i,
kan du for tsat t ha håndfri-samspill med navigasjon, telefon og 
lydsystemer på enhver kjøretur.

4. HARMAN/K ARDON LYDANLEGG*6

Med den nyeste teknologien – Green Egde - f ra Harman/Kardon, 
har Spor t Premium-modellene 12 Harman/Kardon-høy t talere*6,
og ypperlig akustikk for en r ik lydopplevelse.

*1 Apple, iPod, Sir i og iTunes er regis trer te varemerker for Apple Inc.
 App Store er et ser vicemerke for Apple Inc.
* 2 Føreren er al l t id ansvar l ig for s ikker og oppmerksom kjør ing. Vennligs t unnlat å 

betjene berør ingsskjermen når du kjører. Kos tnader i forbindelse med bruk av 
mobil telefon og internet t er bileierens ansvar, og satsene vi l var iere avhengig 
av abonnement.

*3 Bluetooth er et regis trer t varemerke for Bluetooth SIG, Inc. America.
*4 Stemmest yr ing på kun ut valgte språk, og norsk er ikke t i lgjengelig.
*5 Sir i kompatible Apple-produk ter kreves (iPhone, iPad, iPod etc .)
*6 Valgfr i t t

15



120

160

80

40

2,0000 4,000 6,000
0

400

300

100

200

0

En
gi

ne
 P

ow
er

 (k
W

)

Engine Speed (rpm)

Engine Torque (N
m

)

520B

2,0000 4,000 6,000 8,000

En
gi

ne
 P

ow
er

 (k
W

)

Engine Speed (rpm)

Engine Torque (N
m

)

280

240

200

160

120

80

40

0

140

120

100

80

60

40

20

0

925

S U B A R U 
K J E R N E T E K N O LO G I

Motorens f late design gir en innebygget s t ivhet, og 
frembringer mindre vibrasjoner enn rekke- og V-motorer for 
god holdbarhet og påli telig y teevne.

Fordi BOXER-motoren er monter t lavere i karosseriet enn 
andre motor t yper, er Outback mer s tabil og krenger mindre 
enn biler med andre motor t yper.

Få andre bilmodeller gir den samme kjøregleden som du får

i Outback, og grunnen er den unike teknologien. I Subaru sit t 

motordesign er sylindrene plassert 180 grader i forhold til hverandre 

på hver side av veivakselen. Bevegelsen til de motstående stemplene 

utligner gjensidig bevegelsesenergien, og gir ypperlig rotasjonsbalanse 

og mindre vibrasjoner i motoren. Et flatere design av motoren gjør at den 

kan monteres lavere i karosseriet som gir hele bilen et lavt tyngdepunkt 

og bedre balanse. Dette gir deg en optimal kjøreglede.

SUBARU
BOXER MOTOR

2,5-LITERS
SUBARU BOXER BENSIN

MAKS. EFFEKT:
129 kW (175 hk DIN) / 5.800 o/min.
MAKS. DREIEMOMENT:
235 Nm / 4.000 o/min.
DRIVSTOFFORBRUK*:
7,0 l/100 km* (Lineartronic)
CO2 UTSLIPP*:
161 g/km* (Lineartronic)

2,0-LITERS
SUBARU BOXER DIESEL

MAKS. EFFEKT:
110 kW (150 hk DIN) / 3.600 0/min.
MAKS. DREIEMOMENT:
350 Nm / 1.600 - 2.800 o/min.
DRIVSTOFFORBRUK*:
6,1 l/100 km* (Lineartronic),
5,6 l/100 km* (6-trinns manuell)
CO2 UTSLIPP*:
159 g/km* (Lineartronic),
145 g/km* (6-trinns manuell)

PÅLITELIG Y TEE VNE

ØK T S TABILITET
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* Dr ivs tof forbruk og CO2 utsl ipp: i henhold t i l EC715/2007-2016/646W.
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L INEARTRONIC
AUTOMATISK GIRKASSE

Den ef fek tive Linear tronic tr innløse automatgirkassen er designet for 
å få mest mulig ut av din SUBARU BOXER-motor og det permanente 
symmetriske f irehjulsdrif t ssys temet. Linear tronic hjelper motoren
i å arbeide i det gunstigste tur tallsområdet i enhver kjørehastighet, 
og gir en god balanse mellom utny t telsen av motorkref tene og 
god drivs tof føkonomi. Linear tronic girkassen er i utgangspunk tet 
tr innløs, men ved kraf t ig gasspådrag vil girkassen “gire i tr inn” og 
oppføre seg som en konvensjonell automatgirkasse. Linear tronic er 
uts t yr t med Ac tive Torque Spli t f irehjulsdrif t som automatisk fordeler 
drivmomentet mellom for- og bakhjul et ter kjøreforholdene.

Følelsen av full kontroll gir deg tr ygghet, og Outback gir deg en tr ygg 
følelse bak rat tet, takket være teknologien permanent symmetrisk 
f irehjulsdrif t - Symmetrical All - Wheel Drive - koblet sammen med den
unik t balanser te SUBARU BOXER-motoren. Det karak teris t iske for Subaru si t t 
permanente symmetriske f irehjulsdrif t ssys tem er at alle hovedkomponenter
i driv verket som girkassen, mellomakselen og den bakre dif ferensialen
ligger i en symmetrisk l inje bak BOXER-motoren. Det te gir en ypperlig 
balanse i bilen samt at det gir en gunstig vek t fordeling foran og bak,
og ikke minst sideveis. Det permanente symmetriske f irehjulsdrif t ssys temet 
har et lavere t yngdepunk t enn andre sys temer, og over fører kref tene t il 
underlaget gjennom alle f ire hjul t i l enhver t id.

PERMANENT SYMMETRISK 
FIREHJULSDRIFT - 
SYMMETRICAL ALL - 
WHEEL DRIVE
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AKTIV 
S IKKERHET

PASSIV 
S IKKERHET

AVANSERT SIKKERHETSPAKKE: 
FJERNLYSASSISTANSE (HBA)* 1* 2

EN TRYGGERE KUPE

HODESTØTTER PÅ FORSETER

KOLLISJONSPUTER

RING-FORMET SIKKERHETSBUR

Vehicle Dynamics Control Sys tem over våker og analyserer 
om bilen følger førerens ideelle kjørelinje via en rekke 
sensorer. Hvis et hjul mis ter veigrepet, eller for høy 
hastighet sky ver bilen ut av førerens ideelle kjørelinje,
vil Vehicle Dynamics Control-sys temet s t yre 
kraf t fordelingen for f irehjulsdrif ten, motoref fek ten samt 
bremsene på hver t enkelt hjul for å hjelpe føreren t il
å holde bilen på den ideelle kjørelinjen.

Under kjøring i svinger, vil Ac tive Torque Vec toring hjelpe 
deg gjennom svingen. Sys temet beny t ter bremsene på det 
indre hjulet, og dis tr ibuerer mindre kraf t t i l det te samt 
fordeler mer av motorkref tene t il det y tre hjulet . Ac tive 
Torque Vec toring hjelper deg i å komme gjennom svingen 
med full kontroll. I kombinasjon med Vehicle Dynamics 
Control, hjelper disse sys temene deg å unngå uhell, og gir 
deg en god følelse av tr ygghet.

SRVD beny t ter sensorer plasser t rundt på bilen, og varsler 
deg om biler i blindsonen for tr yggere f i lskif te, eller gir 
varsler om kr yssende traf ikk ved r ygging. 

Fjernlysassis tanse bedrer sik ten og sikkerheten ved 
mørkekjøring. Fjernlysassis tansen blender ned og tenner 
f jernlyset automatisk avhengig av kjøreforholdene.

Outback gir y t terligere besky t telse ved at den f late BOXER-
motoren og girkassen ved en frontkollisjon, vil gli inn under 
bilen for best mulig besky t telse av deg og dine i kupéen.

Hodestøt tene er jus terbare i høyden og har vinkling for 
best mulig besky t telse og komfor t .

Kollisjonsputer foran og sidekollisjonsputer er s tandard for 
fører og forsetepassasjer i t illegg til sidekollisjonsgardiner 
som dekker de fremre og bakre sidevinduene. På førersiden 
er det også kne-kollisjonspute som øker besky t telse av 
knærne til føreren ved frontkollisjon.

Outback har et sikkerhetskarosseri bygget opp 
som et besky t tende sikkerhetsbur med et s terk t og 
energiopptagende rammeverk. Det te rammeverket omfat ter 
tak, dørs tolper og gulv, og som ved et uhell er klar t t i l
å fordele kollisjonskref tene rundt kupéen for å skåne deg 
og dine passasjerer.

VEHICLE DYNAMICS CONTROL SYSTEM ACTIVE TORQUE VECTORING

AVANSERT SIKKERHETSPAKKE:
SUBARU REAR VEHICLE DETECTION (SRVD)* 1* 2

*1 Sjåføren er al l t id ansvar l ig for s ikker og oppmerksom k jør ing. 
Vennl igs t ikke s tol u telukkende på den Avanser te Sikkerhet spakkens 
funksjoner for s ikker k jør ing. Det kan opps tå noen begrensninger

 t i l  g jenkjenning. I ins t ruksjonsboken f inner du ful ls tendig
 informasjon om sys temfunksjoner og begrensinger for den
 Avanser te Sikkerhet spakken.
*2 Valgf r i t t

Outback f ikk maksimale 5-stjerner i kollisjonstesten 
ut før t av EuroNCAP (European New Car Assessment 
Program)

5 STJERNER I  EURONCAP

På Outback er A-s tolpen f ly t tet f remover og gjor t smalere, 
for å bedre sik ten og redusere blindsonen. Sidespeilene er 
plasser t l i t t ned på sidedørene, og sidevinduene foran har 
bedret sik t og reduser t blindsonen på skrå forover.

FULL OVERSIKT
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10 SIKKERHETSBELTER

Sikkerhetsbeltene foran er utstyr t med beltestrammere 
og lastebegrensere, og alle fem sit teplasser har 
3-punktssikkerhetsbelter. Det er ISOFIX-fester for barneseter.
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Subaru er opptat t av TOTALSIKKERHET, og en vik t ig del av det te er forebyggende sikkerhet 
og sys temer som hjelper t i l for å sikre at en ulykke ikke skjer. Det er der for Subaru har 
ut viklet EyeSight*1, Subarus banebr y tende førerassis tansesystem med den anerkjente 

nødbremsefunksjonen. Som et ekstra par øyne på veien, bruker Eyesight to s tereokameraer 
som fanger opp tredimensjonale fargebilder med utmerket bildegjenkjenning, på nesten 

samme måte som det menneskelige øyet. Ved hjelp av bilder fra begge kameraene kan man 
nøyak tig bestemme formen, hastigheten og avstanden t il et objek t foran. Sys temet oppdager 

ikke bare biler, men også motorsykler, sykler og fotgjengere.*2 Når EyeSight oppdager en 
sannsynlig fare for en kollisjon, advarer det føreren samt hjelper også t i l med å ak tivere 

bremsene om nødvendig - al t for å hjelpe føreren i å unngå en kollisjon.

VERDENSLEDENDE
FØRERASSISTANSETEKNOLOGI

2. FILSKIFTE- OG VINGLEVARSLER

Når du kjører i hastigheter på minst 50 km/t, og er i ferd 
med å kr ysse kjørefelt l injene uten å beny t te blinklyset, 
varsler f i lskif tevarsleren deg med et lydvarsel og et 
blinkende varsellys som gjør deg oppmerksom på at 
du er i ferd med å forlate dit t kjørefelt . Ved tret thet 
har of te føreren en tendens t i l å “vingle” l i t t i s i t t 
kjørefelt . Vinglevarsleren vil da gi en varsling med 
lyd og en blinkende varsellampe for å gjøre føreren 
oppmerksom på at denne kjøremåten kan være farefull. 
Vinglevarsleren ak tiveres i hastigheter fra 60 km/t.

1. ADAPTIVE CRUISE CONTROL

EyeSight omfat ter Adaptiv Cruise Control hvor du 
set ter ønsket hastighet som på en tradisjonell Cruise 
Control. Men når EyeSight oppdager et kjøretøy foran, 
jus terer Adaptiv Cruise Control hastigheten for å holde 
en git t avs tand t il det te kjøretøyet. Det te gjøres ved at 
EyeSight kontinuerlig over våker avstanden og forskjellen 
på hastigheten mellom deg og bilen foran. EyeSight 
jus terer motor, girkasse og bremsene for å holde 
hastigheten i tak t med traf ikk f ly ten i hastigheter fra 0 t i l 
180 km/t. Adaptiv Cruise Control er ut viklet for bruk på 
landevei og motor vei, og kontrolleres av EyeSights to 
fargekameraer som også kan gjenkjenne bremselysene 
på bilen foran deg. Adaptiv Cruise Control gir deg øk t 
komfor t og høyere sikkerhet på veien.

3. START VARSLER

Når du har s toppet bak en bil i et lyskr yss og bilen foran 
så kjører avs ted, vil EyeSight regis trere at traf ikken igjen 
har begynt å bevege seg, og gjør føreren oppmerksom 
på det te via et lydsignal og et blinkende varsellys.

FØRERASSISTANSE

20



5

4

5. GASSPEDAL-KONTROLL4. AUTOBREMS

Om du i vanvare set ter bilen i D (Drive) i s tedet for 
revers når du s tår mot en vegg, eller s tar ter opp bak en 
bil som fremdeles s tår s t i l le, gir Gasskontroll -funksjonen 
varsel i form av f lere kor te lydsignaler og en blinkende 
varsellampe. EyeSight reduserer motoref fek ten for
å hjelpe deg å unngå en påkjørsel av hindringen eller 
kjøretøyet foran deg.

Når EyeSight oppdager en overhengende fare for 
kollisjon med et kjøretøy eller andre hindringer foran 
deg, varsler Autobrems-funksjonen*2 deg med et 
lydsignal og et varsellys på dashbordet om at du må 
bremse. Om du ikke bremser kan sys temet automatisk 
ak tivere bremsene for å redusere skadene ved en 
kollisjon, eller om mulig, unngå en kollisjon. Hvis du 
foretar en unnamanøver for å unngå en kollisjon, kan 
Autobrems-funksjonen gripe inn og hjelpe deg med
å svinge mer for å unngå en påkjørsel av kjøretøyet eller 
hindringen foran deg.

*1 EyeSight bistår deg i trafikken. Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring.Systemets effektivitet er avhengig av mange faktorer 
som for eksempel kjøretøyets vedlikehold, vær- og føreforhold. I instruksjonsboken finner du fullstendig informasjon om systemfunksjoner og 
begrensninger for EyeSight.

*2 Autobrems-funksjonen vil ikke kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Avhengig av hastighetsforskjellen til objektet foran deg, objektets høyde samt 
vær- og føreforhold, kan det være situasjoner hvor EyeSight-systemet ikke fungerer optimalt.

Synsfeltet for EyeSight (kun en illustrasjon)

ULYKKESFOREBYGGENDE
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MODELLER

OUTBACK 2.0D SPORT PREMIUM

Dimensjoner: L x B x H: 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-sylindret SUBARU BOXER DIESEL med turbo, 
DOHC, 16-ventiler
Sylindervolum: 1.998 ccm
Maks. effekt: 110 kW (150 hk DIN) / 3.600 o/min.
Maks. dreiemoment: 350 Nm / 1.600–2.800 o/min.
Drivlinje: Permanent firehjulsdrift med Lineartronic
trinnløs automatisk girkasse

OUTBACK 2.0D

Dimensjoner: L x B x H: 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-sylindret SUBARU BOXER DIESEL med turbo, 
DOHC, 16-ventiler
Sylindervolum: 1.998 ccm
Maks. effekt: 110 kW (150 hk DIN) / 3.600 o/min.
Maks. dreiemoment: 350 Nm / 1.600–2.800 o/min.
Drivlinje: Permanent firehjulsdrift med Lineartronic
trinnløs automatisk girkasse

OUTBACK 2.0D CLASSIC

Dimensjoner: L x B x H: 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-sylindret SUBARU BOXER DIESEL med turbo, 
DOHC, 16-ventiler
Sylindervolum: 1.998 ccm
Maks. effekt: 110 kW (150 hk DIN) / 3.600 o/min.
Maks. dreiemoment: 350 Nm / 1.600–2.800 o/min.
Drivlinje: Permanent firehjulsdrift med Lineartronic
trinnløs automatisk girkasse

* Markedsføres ikke i Norge.

TUNGSTEN METALLIC

LAPIS BLUE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL
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OUTBACK 2.5i SPORT PREMIUM

Dimensjoner: L x B x H: 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-sylindret SUBARU BOXER, DOHC, 16-ventiler, bensinmotor
Sylindervolum: 2.498 ccm
Maks. effekt: 129 kW (175 hk DIN) / 5.800 o/min.
Maks. dreiemoment: 235 Nm / 4.000 o/min.
Drivlinje: Permanent firehjulsdrift med Lineartronic
trinnløs automatisk girkasse

OUTBACK 2.5i CLASSIC

Dimensjoner: L x B x H: 4.815 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: 4-sylindret SUBARU BOXER, DOHC, 16-ventiler, bensinmotor
Sylindervolum: 2.498 ccm
Maks. effekt: 129 kW (175 hk DIN) / 5.800 o/min.
Maks. dreiemoment: 235 Nm / 4.000 o/min.
Drivlinje: Permanent firehjulsdrift med Lineartronic
trinnløs automatisk girkasse

TUNGSTEN METALLIC

ICE SILVER METALLIC
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EKSTERIØRFARGER*1

SE TE TREKK*1

SORT SKINN* 2 IVORY (BEIGE) SKINN* 2* 3 SORT STOFF

INTERIØRDEKORSETE-/RYGGFLATE / 
SETEDEKOR

SETE-/RYGGFLATE / 
SETEDEKOR

SETE-/RYGGFLATE / 
SETEDEKOR

INTERIØRDEKOR INTERIØRDEKOR

CRYSTAL WHITE PEARL ICE SILVER METALLIC

TUNGSTEN METALLIC*4 LAPIS BLUE PEARL*4

DARK GREY METALLIC*4

PLATINUM GREY METALLIC

CRYSTAL BLACK SILICA*4VENETIAN RED PEARL

*1 Vennligs t kontak t din forhandler om t i lgjengelige eks ter iør-/ inter iør farger/setetrekk på de ulike modellene. Ikke alle farge- og inter iørkombinasjoner lager føres i Norge.
* 2 På 2.5i og 2.0D Spor t Premium. Syntet isk skinn er beny t tet i deler av setetrekkene.   *3 På Spor t Premium, kun t i lgjengelig på eks ter iør farger merket med *4.

Fargene kan av vike noe f ra det som er v is t i tabellen.

OAK BROWN PEARL
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*1 Valgfr i t t
* 2 Apple, iPhone og iPod er regis trer te varemerker for Apple, inc.

1

3 4

2

7

5

8

Det nyutviklede LED-nærlyset gir et 
optimalt lysbilde som er spesielt tilpasset 
EyeSightsystemet. I tillegg har de “følg-
meg-hjem-lys” som slås på automatisk når 
du går inn eller ut av bilen. slik at du trygt 
kan bevege deg i mørket.

18" aluminiumsfelger gir Outback et 
eksklusivt og robust utseende. Leveres
på 2.0D og 2.5i Sport Premium med dekk
i dimensjonen 225/60R18.

Nøkkelfri adkomst med startknapp lar deg 
låse opp dørene, starte motoren og kjøre 
din Outback uten å ta nøkkelen opp av 
lommen eller vesken.

På Outback er det justerbare luf teventiler 
for baksete-passasjerene på konsollen 
mellom forsetene.

LED-nærlys med automatisk 
høydejustering

18" aluminiumsfelger*1

Nøkkelfri adkomst med startknapp*1

Klimaanlegg bak

6

Tåkelys Foran

USB og AUX-kontakter

Elektrisk justerbart førersete*1

Takspoiler

En aerodynamisk takspoiler er en integrert 
del av bakluken. Deler av den er sort for
å gi et røf fere utseende.

Effektive tåkelys gir et bredt og flat t 
lysbilde som gir økt sikkerhet med mindre 
gjenskinn ved kjøring i tåke. De fungerer 
også som automatiske kjørelys.

Plugg din iPod*2 eller annen
mobil musikkenhet inn i AUX- eller
USB-kontaktene, og musikken vil høres
gjennom lydanlegget i Outback.
Med to USB-kontakter, kan du lade to 
enheter samtidig.

10-veis elektrisk justering på førersetet, 
inkluderer korsrygg-støtte. Modellene
med nøkkelfri adkomst har minnefunksjon*1

via fjernkontrollen.

UTST YRSDE TAL JER

25



Dekor/beskyttelsesplate side

Motorbeskyttelse - aluminium

Beskyttelsesplate på støtfanger bak 
(pvc)

Dekor/beskyttelsesplate foran

Dekor/beskyttelsesplate bak

Skvettlapper

Lasteholder

Automatisk innfellbare sidespeil Solgardin - bak

Skjermutbyggere

GJØR BILEN 
PERSONLIG

Selv om Outback er veluts t yr t , er mange av oss of te li t t individualis ter og vil gjerne 

ha det «lil le ekstra» på bilen. Tilbehør kan være så mangt. Det kan være ny t tige og 

prak tiske detaljer, t i lbehør som øker komfor ten og velværet, eller ret t og slet t noe 

som kun er t il for utseendes skyld. Til Outback f innes f lere t ilbehørsdetaljer som 

kan skape det li l le ekstra for deg og gjøre bilen individuell.

TILBEHØR
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SUBARU DIGITAL OPPLE VELSE DIMENSJONER

www. subaru.no youtube.com/user/XVSubaru/videos

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon 
og nyheter om Subaru og alle våre 
modeller.

Ta en t i t t på våre norske f i lmer
på youtube.

Subaru hjemmeside YouTube

OUTBACK

facebook.com/Subarunorge

Det vil være hyggelig om du følger oss
på Facebook.

Facebook

eBrosjyre

Opplev Subarus dynamiske eBrosjyrer for mer detaljer, 
med videoer og bilder.

subaru.no/outback

Om du ønsker å utforske mer om Subaru, kan vi tilby digitalt 
materiell med spennende interaktivt innhold som for 
eksempel 360-visninger og videoer.

INTERAKTIV OPPLEVELSE
AV SUBARU

Dimensjonene er målt etter en målestandard for Fuji Heavy Industries Ltd.

Fuji Heavy Industries Ltd. og Subaru Norge AS forbeholder seg retten til 
å endre spesifikasjoner, utstyr, fargeutvalg, ekstrautstyr og modeller som 
lagerføres/markedsføres i Norge uten forutgående varsel. Avbildede biler 
i brosjyren kan avvike fra biler som leveres i Norge. Subaru Norge AS tar 
forbehold om eventuelle skrive-/trykkfeil.

Ikke alle alternativer eller pakker er tilgjengelig for alle modeller
og regioner. Ta kontakt med din lokale Subaru-forhandler for mer 
informasjon.



SUBARU-global.com
SUBARU.no og
facebook.com/SUBARUnorge
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FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
* Fuji Heavy Industries Ltd. skal i april 2017 endre selskapets
 navn til SUBARU CORPORATION.


