
                                                         

Subaru Outback 2.5i-S ES 
 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 33 990 

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 B4/16 

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 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

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


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) 9,8 

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

Spotreba od užívatelov priemer (l/100km) 8,81 

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

1. rok pri najazdení 15.000 km 3 050 

1. rok pri najazdení 30.000 km 4 894 
2. rok pri najazdení 30.000 km 6 470 

2. rok pri najazdení 60.000 km 10 713 

3. rok pri najazdení 45.000 km 12 775 

3. rok pri najazdení 90.000 km 16 204 
So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 14 450 

1. rok pri najazdení 30.000 km 16 296 

2. rok pri najazdení 30.000 km 21 870 

2. rok pri najazdení 60.000 km 26 113 

3. rok pri najazdení 45.000 km 30 175  

3. rok pri najazdení 90.000 km 35 592 

Cena PHM (€/liter) 1,420 

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 
Základná výbava Comfort: protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky, upozornenie na rozjazd vozidla vpredu, 
upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu, upozornenie na nerovnomernú jazdu v pruhu, asistent pre udržanie 
vozidla v jazdnom pruhu, asistent diaľkových svetiel, detekcie vozidiel vzadu (SRVD), monitorovanie situácie vedľa 
vozidla a vpredu, X-Mode, SI Drive, cúvacia kamera, vyhrievané sedadlá. 
Výbava Business NAVI (navyše oproti Comofort): adaptívny tempomat, Harman Kardon + 12 repro, navigácia, 
kožené sedadlá, strešné okno. 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívnejší dizajn exteriéru a interiéru  

+ obdivuhodná všestrannosť 

+ filtrovanie nerovností robustným podvozkom 

+ pohon 4×4, vyššia svetlosť podvozku 
+ práca automat. prevodovky CVT  

+ nastupovanie a vystupovanie 

+ vysoký komfort cestovania  
+ hodnotnejší dojem z interiéru 

+ dotykový displej s modernejšou grafikou a ovládaním 

+ široká štandardná výbava 

MÍNUSY 
– takmer žiadna individualizácia prvkov výbavy  

– len s automatom CVT 

– na výber len jeden motor 
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