
                                                         

Subaru Outback 2.5-S CVT 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 36 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 38 990  

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 39 440 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1104 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 470 

Registračný poplatok (€ s DPH) 530 

MOTOR 

Typ zážihový, typ boxer 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 2498 

Vŕtanie x zdvih (mm) 94,0 x 90,0 

Stupeň kompresie 10,3 

Max. výkon kW(k) ot min-1 129(175)/5800 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 235/4000 

Pohon všetkých kolies (symetrický) 

Prevodovka bezstupňová CVT 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 10,2 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 195/55 R16 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie kombi, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4815 - 1840 – 1605 

Rázvor (mm) 2745 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1575/1575 

Svetlá výška (mm) 200 

Objem batožinového priestoru  (l) 559/1848 

Objem palivovej nádrže (l) 60 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1767 

Užitočná hmotnosť (kg) 518 

Celková hmotnosť (kg) 2210 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) 2000/750 

Prejazdový uhol vpredu/vzadu (st.) 18,8/23,1 

Prejazdový uhol (st.) 20,3 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1495 

Vnútorná šírka minimum 1447 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 930/985 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 275/335 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 795 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1495 

Vnútorná šírka minimum 1425 

Vzdialenosť sedák - strop 1002 

Vzdialenosť podlaha - sedák 308 

Dĺžka predný sedák (mm) 510 

Dĺžka zadný sedák (mm) 485 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,2 

Maximálna rýchlosť (km/h) 210 

Spotreba mesto (l/100 km) 8,7 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 6,0 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 7,0 

Emisie CO2 (kg.km-1) 161 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,1 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,7 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,5 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 9,9 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 8,2 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 878 

1. rok pri najazdení 30.000 km 4 552 

2. rok pri najazdení 30.000 km 6 126 

2. rok pri najazdení 60.000 km 10 025 

3. rok pri najazdení 45.000 km 12 253 

3. rok pri najazdení 90.000 km 15 148 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 14 278 

1. rok pri najazdení 30.000 km 15 952 

2. rok pri najazdení 30.000 km 21 526 

2. rok pri najazdení 60.000 km 25 425 

3. rok pri najazdení 45.000 km 29 653  

3. rok pri najazdení 90.000 km 34 548 

Cena PHM (€/liter) 1,280 

Normohodina servis (€ s DPH) 59,90 

Gar. kontroly (km) 15 000 km/1 rok 

Výmena oleja 15 000 km/1 rok 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 746 

Predný blatník 202 

Svetlomet. + smerovka 1221 

Spätné zrkadlo el. 996 

Predný nárazník (spodný + horný) 428 

Predný tlmič 278 



Predné brzdové platničky 147 

Predná tyčka stabilizátora 36 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 3 

Motor a mechanické časti 3 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 28 000 

Po 2. roku 60.000 km 24 000 

Po 3. roku 90.000 km 20 000 

 

 

 

VÝBAVA 
ST Line: predné svetlomety do hmly v čiernom prevedení, čierne čalúnenie stropu, lišty na hrane bočných okien v 
čiernej farbe, športový pred. nárazník, maska chladiča v čiernej farbe, športový zad. nárazník s deflektorom, spodné 
ochranné lišty dverí vo farbe karosérie, rozšírené lemy blatníkov vo farbe karosérie, koncovka výfuku v čiernom 
prevedení, 8“ dotyk. displej + navigácia, 18“ zliat. disky kolies, pozdĺžne a priečne parkovanie, start/ stop + SRC, 
športové sedadlá koža/semiš, tempomat, adaptívny tempmat (855 €), el. panoramatická strecha (815 €), adaptívne 
Bi-Xenony (1150 €), metalíza (795 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívnejší vzhľad vozidla 

+ agilnejšie jazdné vlastnosti 

+ lepšia stabilita v zákrutách 

+ vysoká kvalita spracovania 

+ odhlučnenie kabíny 

+ výborne fungujúci pohon 4×4 

+ bezpečný jazdný prejav na zľadovatenej vozovke 

+ výkonný a pružný motor 

+ súhra motora a aut. prevodovky 

+ isté jazdné vlastnosti, aj v zhoršených adhéznych podmienkach 

+ dotykový 8“ dotyk. displej, SYNC3 

+ ľahko prístupný a dostatočne veľký kufor 

+ bohatá výbava 

MÍNUSY 

– spotreba v teste 7,8 l/100 km výraznejšie vyššia ako udávaná 5,2 l/100 km 

– tvrdšie vystlané zadné sedadlá 

– relat. vyššia cena test. vozidla 

– objem kufra o niečo menší ako konkurencia 

 

 


