


Levorg -
en helt ny Sports

I den nye Subaru Levorg vil du oppleve en unik følelse bak 
rattet. Følelsen kommer fra en kombinasjon av kjøreglede, 
stilfullt design og innebygget sikkerhet. Dette har sin bakgrunn 
i Subarus anerkjente permanente firehjulsdriftsystem – 
Symmetrical All-Wheel Drive koblet sammen med en nyutviklet
1.6 liters turbomotor og Lineartronic automatgir. Nye Levorg 
kommer med EyeSight – et avansert førerassistansesystem og 
Avansert Sikkerhetspakke som hjelper deg å forebygge en 
kollisjon. Vi kaller det Subaru totalsikkerhet – trygghet for deg
og dine.

Tourer fra Subaru
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Nye Levorg har et sportslig og tøft utseende 
med sin sekskantede grill, kraftfulle 
frontstøtfanger og luftinntaket på panseret.

Det nyutviklede LED-nærlyset gir et optimalt 
lysbilde, og det er i tillegg LED-parkeringslys 
og høytrykks-lyktespylere.

DESIGN FRONTLYS

Nye Levorg kombinerer nyttig funksjonalitet med 
tiltalende eksteriør for å tilfredsstille en aktiv livsstil.

Innovasjon
med stil
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Nå med EyeSight -  Førerassistansesystem

stasjonsvogn
En sportslig
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Designet for en 
aktiv livsstil og 
holdning

For deg som er på 
farten uansett vær- og 
kjøreforhold.
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Nye Levorg er en bil bygget for aktiv livsstil uansett vær- og 
kjøreforhold. Den er allsidig og fleksibel med god bagasjeplass, 
og dekker behovet for de fleste aktiviteter.

Allsidig
og fleksibel
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770 mm*3

1070 mm*1

1080 mm*2

Bakseteryggen er delt 60/40, og kan enkelt 
felles ned individuelt eller sammen for å gi deg 
enda mer plass.

60/40 DELT- OG NEDFELLBAR 
BAKSETERYGG

Det er lett å laste og losse i det store 
bagasjerommet, takket være en stor bakluke. 
Det er enkel tilgang til bagasjerommet.

STOR BAKLUKE FOR LETT TILGANG

*1 Bagasjeromsbredde (med 5 passasjerer i bilen) 
*2 Bagasjeromsbredde (mellom hjulkasser) 
*3 Bagasjeromshøyde (rett bak baksetene)
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I et funksjonelt og komfortabelt interiør med rikelig plass, finner 
både du og dine passasjerer dere godt til rette. Den helt nye Levorg 
har et interiør av høy kvalitet og et innholdsrikt infotainmentanlegg 
med navigasjon og DAB+. God benplass, et stort bagasjerom og 
komfortable seter, gjør enhver kjøretur til en fornøyelse.

GOD KOMFORT

En viktig del av den gode 
kjøreopplevelse er å sitte godt.
Setene i nye Levorg gir god støtte, 
er komfortable selv under de lange 
turene og har i tillegg rikelig med 
justeringsmuligheter.

D-FORMET RATT

Det sporty og D-formede skinnrattet i nye 
Levorg, er godt å holde i, og gir en god 
følelse av kontroll under enhver kjøretur.

Stilfullt og
sportslig interiør
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*1 Stemmestyring på kun utvalgte språk, og norsk er ikke 
tilgjengelig.

*2 Siri kompatible Apple-produkter kreves (iPhone, iPad, 
iPod etc.)

*3 Apple, iPod, Siri og iTunes er registrerte varemerker for 
Apple Inc. App Store er et servicemerke for Apple Inc.

*4 Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, 
Inc. America.

*5 Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom 
kjøring. Vennligst unnlat å betjene berøringsskjermen 
når du kjører. Kostnader i forbindelse med bruk av 
mobiltelefon og internett er bileierens ansvar, og satsene 
vil variere avhengig av abonnement.

Din Levorg har flere håndfri-alternativer enn noen 
gang før, takket være stemmegjenkjenning*1 og
Siri Eyes Free*2+3 integrasjon. Bruk Siri til å koble et 
kompatibelt Apple-produkt*3 din til Levorg, slik at 
du kan foreta håndfrisamtaler, spille musikk, sjekke 
e-post og søke på Internett. Selv uten Siri, kan du 
fortsatt ha håndfri-samspill med navigasjon, telefon 
og lydsystemer på enhver kjøretur.

STEMMEGJENKJENNING OG
SIRI EYES FREE

Multi-funksjonsdisplayet er plassert
på toppen av instrumentpanelet
og viser deg tiden, temperaturen,
og ulike former for status på sikkerhet
og vedlikehold.

MULTIFUNCTION DISPLAY

Bruk berøringsskjermen for enkelt å administrere 
musikk akkurat som du ville gjort med en 
smarttelefon. Du kobler enkelt opp smarttelefonen 
via Bluetooth®*4 eller USB-kontakten, og så kan du 
velge musikken din direkte på berøringsskjermen.

BERØRINGSSKJERM

For en mer sportslig kjøreopplevelse har 
Lineartronic automatgirkassen en manuell 
funksjon med forhåndsprogrammerte 
“girtrinn” hvor du selv med girhendlene 
på rattet kan ta kommandoen. Dette gir 
raskere respons, og en kvikk og sportslig 
kjøreopplevelse.

1. GIRHENDLER

2. SI-DRIVE

SI-DRIVE gir deg en ny dimensjon
i kjøreopplevelsen. Ved å betjene SI-DRIVE 
bryteren på rattet, kan du velge to ulike 
kjøremodi. Intelligent-modus er ideell for 
daglig kjøring rundt i byen og ved avslappet 
landeveiskjøring, mens Sport-modus gir en 
mer sportslig kjøreopplevelse med kvikk 
respons og akselerasjon.

SUBARU STARLINK*5 Infotainment System lar deg 
få tilgang til Internett-radio, underholdnings-
apper mm., og styres via den 7" sentraltplasserte 
berøringsskjermen, betjeningsknappene på rattet, eller ved 
stemmegjenkjenning*1. Og finner du ikke din favorittmusikk, 
kan du koble til din iPhone*3, Android smarttelefon eller 
annen mobil musikkenhet via USB- eller AUX-kontaktene. 

SUBARU STARLINK*5 

Enten du skal å kjøre langt eller bare 
nyte den korte reisen, gir nye Levorg deg 
tilgang til en rekke avanserte funksjoner 
som underholder deg, holder deg 
effektivt på rett kurs og bringer deg trygt 
frem med høy komfort.

Infotainment
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SUBARU 
KJERNETEKNOLOGI

I Subaru sitt motordesign er sylindrene plassert 180 grader
i forhold til hverandre på hver side av veivakselen. Et flatere 
design av motoren gjør at den kan monteres lavere i karosseriet, 
noe som gir hele bilen et lavt tyngdepunkt og bedre vektbalanse.

SUBARU BOXER 
MOTOR:
B A L A N S E RT T E K N I K K

* Drivstofforbruk og CO2 utslipp: i henhold til 
EC715/2007-2015/45W.

LAVT TYNGDEPUNKT

I den flate BOXER-motoren ligger alle de tunge bevegelig 
komponentene som råder, stempler, kamaksler og ventiler plassert 
horisontalt og så lavt som mulig. Dette gir Subarus bilmodeller et 
lavere tyngdepunkt enn andre bilmerker med rekke- og V-motorer, 
og stabile og ypperlige kjøreegenskaper.

NATURLIG BALANSERT

I motsetning til tradisjonelle rekke- og V-motorer vil bevegelsen til 
de motstående stemplene utligne bevegelsesenergien, noe som 
reduserer vibrasjoner og medfører at det ikke er behov for ekstra 
vektøkende balanseaksler som på de andre motortypene

1.6-LITERS DOCH 
DIREKTEINNSPRØYTING OG 
TURBO SUBARU BOXER MOTOR

MAKS. EFFEKT: 
125 / 4.800-5.600
MAKS. EFFEKT (kW / o/min.)

DRIVSTOFFORBRUK*:
6,9 l/100 km (CLASSIC),
7,1 l/100 km (SPORT PREMIUM)

CO2 UTSLIPP*: 
159 g/km (CLASSIC),
164 g/km (SPORT PREMIUM)

MAKS. DREIEMOMENT: 
250 / 1.800-4.800
MAKS. DREIEMOMENT (Nm / o/min.)
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ALLTID MED RETT
GIRUTVEKSLING

LINEARTRONIC 
AUTOMATGIRKASSE:

En serieprodusert personbil med firehjulsdrift var et 
helt nytt konsept som SUBARU introduserte til verden
i 1972. Siden den gang har folks forventninger til
AWD-teknologien forandret seg. Subaru fortsetter 
utviklingen med en oppgradert Lineartronic 
automatgirkasse i Levorg. Den er responsiv og lett,
og gir høy presisjon og respons.

B E H A G E L I G  O G  E F F E K T I V

Det er ikke uten grunn at Subarus permanente firehjulsdriftsystem - 
Symmetrical All-Wheel Drive - er anerkjent over hele verden.
Når veiforholdene er krevende, gir systemet deg full kontroll på alle 
underlag med sin permanente drift på alle fire hjul. Fordelene er gode 
svingegenskaper, bedre veigrep på glatt føre, og større trygghet ved 
kjøring på alle typer veier under de fleste føreforhold.

SYMMETRICAL AWD – 
P E R M A N E N T  F I R E H J U L S D R I F T

GODT VEIGREP UNDER ALLE KJØREFORHOLD

Lineartronic er en trinnløs automatisk girkasse som 
ikke har faste girutvekslinger som i en konvensjonell 
automatgirkasse. Den har et uendelig antall 
girutvekslinger slik at motoren til enhver tid arbeider 
i det beste turtallsområdet for jevn akselerasjon og 
økt effektivitet.
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Overstyring

Ideell 
kjørelinje

Understyring
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EN TRYGGERE KUPÉ

NAKKESLENG-REDUSERENDE FORSETER

HODESTØTTER PÅ FORSETER

RINGFORMET 
SIKKERHETSBUR|KAROSSERI

KOLLISJONSPUTER06
Nye Levorg gir ytterligere beskyttelse ved at den flate 
BOXER-motoren og girkassen ved en frontkollisjon, vil gli 
inn under bilen for best mulig beskyttelse av deg og dine 
passasjerer i kupéen.

* Sjåføren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring. 
Vennligst ikke stol utelukkende på den Avanserte Sikkerhetspakkens 
funksjoner for sikker kjøring. Det kan oppstå noen begrensninger til 
gjenkjenning. I instruksjonsboken finner du fullstendig informasjon 
om systemfunksjoner og begrensinger for den Avanserte 
Sikkerhetspakken.

07
Kollisjonsputer foran og sidekollisjonsputer er standard for 
fører og forsetepassasjer i tillegg til sidekollisjonsgardiner 
som dekker de fremre og bakre sidevinduene. På førersiden 
er det også en kne kollisjonspute som øker beskyttelsen av 
knærne til føreren ved frontkollisjon. Nye Levorg har
energi-absorberende forseter som bidrar til å redusere faren 
for nakkesleng på fører og forsetepassasjer ved en påkjørsel 
bakfra. Sikkerhetsbeltene foran er utstyrt med beltestrammere 
og lastbegrensere, og alle fem sitteplasser har 3-punkts-
sikkerhetsbelter. Det er ISOFIX-fester for barneseter.

09 10

08
Hodestøttene er justerbare i høyden og har vinkling for best 
mulig beskyttelse og komfort.

Forsetene er i sin helthet bygget for å redusere 
nakkeslengskader ved en påkjørsel bakfra.

Nye Levorg har et sikkerhetskarosseri bygget opp 
som et beskyttende sikkerhetsbur med et sterkt og 
energiopptagende rammeverk. Dette rammeverket omfatter 
tak, dørstolper og gulv, og som ved et uhell er klart til å 
fordele kollisjonskreftene rundt kupéen for å skåne deg og 
dine passasjerer.

BREMSER03
Kraftige ABS-bremser hindrer at hjulene låser seg under 
hard oppbremsing, og er kombinert med elektronisk 
bremsekraftfordeling, som fordeler bremsekraften 
mellom for – og bakhjul. Bremsesystemet har også 
nødbremseassistanse som hjelper deg å bremse i en 
panikksituasjon samt “Brake Override”-system, noe som 
sikrer at bilen bremser og stoppes selv om gasspedalen 
skulle trykkes ned samtidig.

02
Det viktigste antikollisjonssystemet i en Subaru er føreren. 
Derfor har Levorg et design som gir maksimal sikt
i alle retninger uten at det går ut over sikkerheten.
Mer synlighet hjelper fører å holde kontroll og se 
potensielle faresituasjoner før de oppstår.

GOD SIKT I ALLE RETNINGER01 VEHICLE DYNAMICS CONTROL

Vehicle Dynamics Control overvåker og analyserer 
den virkelige kjøresituasjonen. Systemet styrer 
firehjulsdriftfordelingen, antispinn og stabilitetskontrollen 
for optimalt veigrep under alle kjøreforhold. Dette smarte 
systemet reagerer i løpet av en brøkdel av et sekund, og 
hjelper til å holde bilen på den ideelle kjørelinjen.

04
Fjernlysassistanse bedrer sikten og sikkerheten ved 
mørkekjøring. Fjernlysassistansen blender ned og tenner 
fjernlyset automatisk avhengig av kjøreforholdene.

AVANSERT SIKKERHETSPAKKE: 
FJERNLYSASSISTANSE (HBA)*

SRVD benytter sensorer plassert rundt på bilen, og varsler 
deg om biler i blindsonen for tryggere filskifte, eller gir 
varsler om kryssende trafikk ved rygging. 

AVANSERT SIKKERHETSPAKKE:
SUBARU REAR VEHICLE DETECTION (SRVD)*05 AKTIV SIKKERHET

PASSIV SIKKERHET
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Nye Levorg kommer nå med EyeSight - Førerassistansesystem. Subaru er opptatt av 
TOTALSIKKERHET, og en viktig del av dette er forebyggende sikkerhet og systemer 
som hjelper til for å sikre at en ulykke ikke skjer. Det er derfor Subaru har utviklet 
EyeSight*1, Subarus banebrytende førerassistansesystem. Som et ekstra par øyne på 
veien, bruker Eyesight to stereokameraer 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 nøyaktig bestemme formen, 
hastigheten og avstanden til et objekt foran. Systemet 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 til med å aktivere bremsene om 
nødvendig - alt for å hjelpe føreren i å unngå en kollisjon.

VERDENSLEDENDE 
FØRERASSISTANSETEKNOLOGI
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FØRERASSISTANSE

ULYKKESFOREBYGGENDE

2. Filskifte- og vinglevarsler

Når du kjører i hastigheter på minst 50 km/t, og er i ferd 
med å krysse kjørefeltlinjene uten å benytte blinklyset, 
varsler filskiftevarsleren deg med et lydvarsel og et 
blinkende varsellys som gjør deg oppmerksom på at 
du er i ferd med å forlate ditt kjørefelt. Ved tretthet har 
ofte føreren en tendens til å “vingle” litt i sitt 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 
aktiveres i hastigheter fra 60 km/t.

4. Filskifte-kontroll

Ved kjøring på motorveier eller lignende kan
filskifte-funksjonen observere vegoppmerking med
et steriokamera som oppdager når bilen begynner
å bevege seg ut av kjørefeltet. Med en hastighet på ca.
65 km/t eller mer, hjelper filskifte-funksjonen med rattet 
for å forhindre filskifte ved utrygge situasjoner. 

1. Adaptiv Cruise Control
EyeSight*1 omfatter Adaptiv Cruise Control hvor du setter 
ønsket hastighet som på en tradisjonell Cruise Control. 
Men når EyeSight oppdager et kjøretøy foran, justerer 
Adaptiv Cruise Control hastigheten for å holde en gitt 
avstand til dette kjøretøyet. Dette gjøres ved at EyeSight 
kontinuerlig overvåker avstanden og forskjellen på 
hastigheten mellom deg og bilen foran. EyeSight justerer 
motor, girkasse og bremsene for å holde hastigheten 
i takt med trafikkflyten i hastigheter fra 0 til 180 km/t. 
Adaptiv Cruise Control er utviklet for bruk på landevei og 
motorvei, og kontrolleres av EyeSights to fargekameraer 
som også kan gjenkjenne bremselysene på bilen foran 
deg. Adaptiv Cruise Control gir deg økt komfort og 
høyere sikkerhet på veien.

3. Startvarsler
Når du har stoppet bak en bil i et lyskryss og bilen foran 
så kjører avsted, vil EyeSight registrere at trafikken igjen 
har begynt å bevege seg, og gjør føreren oppmerksom 
på dette via et lydsignal og et blinkende varsellys.

6. Gasspedal-kontroll5. Autobrems*2

Om du i vanvare setter bilen i D (Drive) i stedet for revers 
når du står mot en vegg, eller starter opp bak en bil 
som fremdeles står stille, gir Gasskontroll-funksjonen 
varsel i form av flere korte lydsignaler og en blinkende 
varsellampe. EyeSight reduserer motoreffekten 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* deg med et 
lydsignal og et varsellys på dashbordet om at du må 
bremse. Om du ikke bremser kan systemet automatisk 
aktivere 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.

7. EyeSight Førerassisatense Monitor*3

En skjerm som forbinder driftstatus fra EyeSight og 
advarsler blir projisert til fontruten ved hjelp av LEDs, 
dette for å redusere førerens øyebevegelser fra veien
ved kjøring.

*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.

Synsfeltet for EyeSight (kun en illustrasjon)

*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.

*3 Valgfritt; en del av den Avanserte Sikerhetspakken
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DIMENSJONER:.............................
MOTOR:..........................................
SYLINDERVOLUM:.........................
MAKS: EFFEKT:...............................
MAKS: DREIEMOMENT:................
DRIVLINJE:......................................

L x B x H: 4.690 x 1.780 x 1.490 mm
4-sylindret SUBARU BOXER med turbo, bensin
1.600 ccm
125 kW (170 hk DIN) / 4.800 – 5.600 o/min.
250 Nm / 1.800 – 4.800 o/min.
Permanent firehjulsdrift med Lineartronic trinnløs 
automatisk girkasse

LEVORG 1.6DIT SPORT PREMIUM

Steel Blue
Grey Metallic

DIMENSJONER:.............................
MOTOR:..........................................
SYLINDERVOLUM:.........................
MAKS: EFFEKT:...............................
MAKS: DREIEMOMENT:................
DRIVLINJE:......................................

L x B x H: 4.690 x 1.780 x 1.485 mm
4-sylindret SUBARU BOXER med turbo, bensin
1.600 ccm
125 kW (170 hk DIN) / 4.800 – 5.600 o/min.
250 Nm / 1.800 – 4.800 o/min.
Permanent firehjulsdrift med Lineartronic trinnløs 
automatisk girkasse

Lapis Blue
Pearl

LEVORG 1.6DIT CLASSIC
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EKSTERIØRFARGER

CRYSTAL WHITE PEARL

PURE RED DARK GREY METALLIC CRYSTAL BLACK SILICA

ICE SILVER METALLIC LAPIS BLUE PEARL STEEL BLUE GREY METALLIC

SETETREKK

Sort skinn med blå sømmer Sort skinn med grå sømmer

LEVORG 1.6DIT SPORT PREMIUM LEVORG 1.6DIT CLASSIC

Sort stof f med blå sømmer Sort stof f med grå sømmer

Fargene kan avvike noe fra det som er vist i tabellen.
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Lyktespylere holder lyktene rene under kjøring 
i dårlig vær.

De elegante baklyktene har LED bremse- og 
parkeringslys, og omfatter også tåkebaklys, 
ryggelys og blinklys.

Når føreren setter bilen i revers, aktiveres 
kameraet og viser et fargebilde av området 
bak bilen på berøringsskjermen. Det vises 
også avstandsmarkeringer for å gjøre 
parkeringen lettere.

18” aluminiumsfelger understreker det sportslige 
i den helt nye Levorg. Leveres på Sport Premium-
modellen med dekk i dimensjonen 225|45R18.

Nøkkelfri adkomst med startknapp lar deg låse 
opp dørene, starte motoren og kjøre din nye 
Subaru Levorg uten å ta nøkkelen opp
av lommen.

Varmeseter foran gir god komfort under den 
kalde årstiden for fører og passasjer.

Det elektrisk betjente soltaket* kan vippes opp i 
bakkant, eller skyves helt opp.

Hold alle dine elektroniske enheter fulladet og 
klare til bruk via lett tilgjengelige USB-kontakter 
for passasjerene både foran og bak.

For å gi best mulig kjørestilling for den
enkelte, kan rattet justeres både i høyde-
og lengderetning.

Med betjeningsratt og separat 
temperaturkontroll for fører og 
forsetepassasjer, gir dette individuell 
komfort året rundt.

Gir økt komfort for passasjerene bak.
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“POP-UP” LYKTESPYLERE

LED BAKLYS

RYGGEKAMERA

18" ALUMINIUMSFELGER NØKKELFRI ADKOMST MED 
STARTKNAPP

VARMESETER

GLASS-SOLTAK

USB-KONTAKTER

4-VEIS JUSTERBAR RATTSTAMME TO-SONE AUTOMATISK 
KLIMAANLEGG

MIDTARMLENE BAK MED 
KOPPHOLDER

For å understreke sportsligheten i nye Levorg, 
har den to eksosrør.

TO EKSOSRØR

* Valgfritt
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LEVORG TILBEHØR

STI spoiler foran STI sideskjørt STI spoiler bak (under) Baklukebelysning

Tilhengerfeste - avtagbart Beskyttelsesplate på støtfanger bak Gulvmatter - Premium Bagasjeromsmatte

ET PERSONLIG 
PREG

Selv om nye Levorg er velutstyrt, er mange av oss ofte litt 
individualister og vil gjerne ha det «lille ekstra» på bilen.
Tilbehør kan være så mangt. Det kan være nyttige og praktiske 
detaljer, tilbehør som øker komforten og velværet, eller rett og slett 
noe som kun er til for utseendes skyld. Til nye Levorg finnes flere 
tilbehørsdetaljer som kan skape det lille ekstra for deg og gjøre
bilen individuell.
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DT_23_IM
長方形
不要と思われる * を削除しました。
よろしかったでしょうか？



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

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

Ta en titt på våre norske filmer på youtube.

Subaru hjemmeside YouTube

facebook.com/Subarunorge

Det vil være hyggelig om du følger oss på 
Facebook.

Facebook

SUBARU DIGITAL OPPLEVELSE

eBrosjyre

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

subaru.no/Levorg

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

DIMENSJONER

LEVORG

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.

*

* 1.6DIT CLASSIC har en høyde på 1.485mm.
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