Στιλ και φαντασία
στην καθηµερινότητά σας.

02

Κινητήρας SUBARU BOXER

Το IMPREZA 2.0 κινείται µε

Ηλεκτρικός
κινητήρας

SUBARU e-BOXER
Η νέα γενιά SUBARU e-BOXER συνδυάζει τον κινητήρα
SUBARU BOXER µε έναν ηλεκτροκινητήρα, παρέχοντάς
σας τόσο την σπορτίβ οδήγηση όσο και µια άνετη και
αθόρυβη καµπίνα χωρίς κραδασµούς, ακόµα και σε
κακοτράχαλους δρόµους.

Μπαταρία ιόντων λιθίου

Κινητήρας SUBARU BOXER + Ηλεκτρική Τεχνολογία
Για πιο αποτελεσµατική οδήγηση, το σύνολο SUBARU e-BOXER ρυθµίζει την αναλογία ισχύος µεταξύ του
2-λιτρου βενζινοκινητήρα άµεσου ψεκασµού και του ηλεκτρικού κινητήρα για να ανταποκριθεί στις συνθήκες
οδήγησης. Συνδυαζόµενο µε το Lineartronic, έχει σαν αποτέλεσµα µια οµαλή και δυνατή απόδοση για άνετη
και ευχάριστη οδήγηση σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, η διαµήκης τοποθέτηση του µοτέρ και της µπαταρίας, παράλληλα µε τον κεντρικό άξονα, συµπληρώνει τη σταθερότητα και ισορροπία που έχει το όχηµα
χάρη στο χαµηλό κέντρο βάρους και την εγγενή συµµετρική διάταξη (SUBARU BOXER + Symmetrical AWD).

Οθόνη Ενδείξεων Motor Assist

Εκκίνηση, οδήγηση σε χαµηλές
στροφές:
Οδήγηση µε ηλεκτροκινητήρα (EV)

Χειρισµός µε άµεση απόκριση και σταθερότητα στις στροφές
Ενώ σε άλλα αντίστοιχα οχήµατα ο χειρισµός υποφέρει λόγω του επιπλέον βάρους, η στρατηγική τοποθέτηση των στοιχείων
του συνόλου SUBARU e-BOXER διατηρεί τη συνολική ισορροπία του αυτοκινήτου. Ο βενζινοκινητήρας βρίσκεται χαµηλά, κοντά
στο έδαφος και ο ηλεκτροκινητήρας στο κέντρο του οχήµατος, βοηθώντας να διατηρηθεί ο χειρισµός µε άµεση απόκριση και η
σταθερότητα στις στροφές που προσφέρει η Subaru.

Οδήγηση σε µεσαίες στροφές:
Οδήγηση µε Motor Assist

Σταθερότητα στον αυτοκινητόδροµο. Έξτρα σιγουριά στους λασπωµένους και ανώµαλους δρόµους.

Οδήγηση σε υψηλές στροφές:
Οδήγηση µε βενζινοκινητήρα

Τα αυτοκίνητα SUBARU e-BOXER συναγωνίζονται στην επιτάχυνση τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα, προσφέροντας αφενός
εξαιρετικές επιδόσεις στον αυτοκινητόδροµο, αφετέρου οδήγηση µε σιγουριά σε λασπωµένους ή ανώµαλους δρόµους.
Ευέλικτη οδήγηση στην πόλη
Το µικρό αλλά υψηλής απόδοσης ηλεκτρικό µοτέρ επιτρέπει άµεσης απόκρισης επιτάχυνση όταν το όχηµα κινείται µε σταθερά
χαµηλή ταχύτητα ή κατά την επιβράδυνση, κάνοντας την οδήγηση στην πόλη άνετη και ήρεµη, ακόµα και σε συνθήκες
µποτιλιαρίσµατος.

Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την ασφαλή και προσεκτική οδήγηση και για την τήρηση των κανονισµών της κυκλοφορίας.

Επιβράδυνση:
Επαναφόρτιση
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Aναπάντεχα
πλούσιο εσωτερικό.

Μπαίνοντας στο Subaru Impreza, βλέπετε αµέσως τον κοµψό και φιλικό στον επιβάτη
σχεδιασµό του. Ευρύχωρο, µε φινιρισµένο σαλόνι, το τετρακίνητο οικογενειακό µε το
θρυλικό όνοµα παρέχει µια άνετη και ευχάριστη εµπειρία σε σας και τους επιβάτες σας,
ακόµη και στις µεγάλες διαδροµές.

01. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ*2
Τα εξαιρετικά άνετα εµπρός καθίσµατα έχουν επένδυση µε
ραφή που δίνει ένα σπορτίβ τόνο στο SUBARU Impreza.

02. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ*1*2
Από την βασική έκδοση το Impreza διαθέτει εξοπλισµό υψηλής
τεχνολογίας, µε πλήθος από λεπτοµέρειες πολυτέλειας.

03. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (PADDLE SHIFTERS) ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ*1
Τα χειριστήρια στο τιµόνι σας δίνουν τη δυνατότητα πιο
άµεσων αλλαγών ταχυτήτων µε συνέπεια τον καλύτερο έλεγχο
του αυτοκινήτου σε απαιτητικές στιγµές.

04. ΜΕΣΑΙΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ*1
Το σαλόνι του Impreza προσφέρει άνεση σε όλους τους
επιβάτες. Στα πίσω καθίσµατα το µεσαίο υποβραχιόνιο
διαθέτει δύο ποτηροθήκες.
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05. APPLE CARPLAY*3 + ANDROID AUTO™*4 ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 8 ΙΝΤΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ*1
Χρησιµοποιήστε τα Apple CarPlay*3 και Android Auto™*4,
τις πιο δηµοφιλείς εφαρµογές του σήµερα. Η hands-free λειτουργία
αναγνώρισης φωνής ενισχύει τον παράγοντα ασφάλεια ενώ µειώνει
την απόσπαση της προσοχής σας όταν οδηγείτε.
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*1 Εξοπλισµός ανάλογα µε την έκδοση
*2 Για τους οριστικούς συνδυασµούς εξωτερικών χρωµάτων και
εσωτερικών επενδύσεων επικοινωνήστε µε τον επίσηµο διανοµέα.
*3 Το Apple CarPlay είναι εµπορικό σήµα της Apple, Inc., κατατεθειµένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
*4 Τα Android™ και Android Auto™ είναι εµπορικά σήµατα της Google Inc.
Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την ασφαλή και προσεκτική οδήγηση.
Παρακαλούµε αποφεύγετε να λειτουργείτε την οθόνη αφής ενώ οδηγείτε.
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Η άνετη και φιλόξενη καµπίνα του Impreza παρέχει άπλετο χώρο
σε όλους τους επιβάτες. Ανατοµικά καθίσµατα που αγκαλιάζουν και προστατεύουν το
σώµα, εργονοµία σε κάθε τι και λειτουργικότητα στο έπακρο, ό,τι ακριβώς χρειάζεται για
να µεταµορφώνεται κάθε ταξίδι σας σε µια απολαυστική εµπειρία.

Νιώστε σαν στο
σπίτι σας.

* Εξοπλισµός ανάλογα µε την έκδοση
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Η Πρωταρχική Ασφάλεια ξεκινά ήδη από το στάδιο σχεδιασµού αποφυγής
ατυχηµάτων. Η βέλτιστη θέση οδήγησης και το ύψος των παραθύρων
µειώνουν την κούραση και ελαχιστοποιούν τα τυφλά σηµεία, προστατεύοντάς σας από την πρώτη στιγµή που µπαίνετε στο αυτοκίνητό σας.
Τα ξεκούραστα καθίσµατα, τα εργονοµικά χειριστήρια και οι ενεργοί
προβολείς επίσης βοηθούν τον οδηγό να µένει συγκεντρωµένος στο
δρόµο για ασφαλέστερη και πιο άνετη οδηγική εµπειρία.

Ενεργητική Ασφάλεια:
Εγγενώς άκαµπτος και αυτο-εξισορροπούµενος, ο
οριζόντιας διάταξης επίπεδος κινητήρας SUBARU
BOXER µε το χαµηλό κέντρο βάρους προσφέρει
καλύτερη σταθερότητα και λιγότερους κραδασµούς από άλλους τύπους κινητήρων. Επιπλέον,
το Symmetrical AWD κατανέµει βέλτιστα την
ισχύ και στους τέσσερις τροχούς για καλύτερη
πρόσφυση σε υγρούς και ολισθηρούς δρόµους.
Το αποτέλεσµα είναι ένα όχηµα άµεσου χειρισµού που ανταποκρίνεται στην πρόθεση του
οδηγού, ώστε να αποφεύγετε µε ασφάλεια τους
κινδύνους στο δρόµο.

Χάρη στο σύστηµα της Συνολικής Ασφάλειας
Subaru, το SUBARU Impreza έχει κερδίσει την
υψηλότερη συνολική βαθµολογία των πέντε
αστέρων στις δοκιµές ασφαλείας του Euro
NCAP (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Αξιολόγησης
Νέων Αυτοκινήτων).

Πρωταρχική
Ασφάλεια

Ενεργητική
Ασφάλεια

Προληπτική
Ασφάλεια

Παθητική
Ασφάλεια

Ακόµα και σε περίπτωση σύγκρουσης, η Παθητική Ασφάλεια
σας προστατεύει. Η νέα, πιο άκαµπτη και πιο ελαφριά
πλατφόρµα της Subaru (SGP) απορροφά αποτελεσµατικά
την ισχύ της πρόσκρουσης ενώ, σε περίπτωση µετωπικής
σύγκρουσης, ο κινητήρας είναι σχεδιασµένος να ολισθαίνει
κάτω από την καµπίνα. Οι αερόσακοι SRS*2 και τα καθίσµατα
µε προστασία από αυχενικές κακώσεις µειώνουν τις δυνάµεις
πρόσκρουσης ώστε να σας κρατούν ασφαλείς.
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Συνολική Ασφάλεια Subaru

Το EyeSight*,1 η κορυφαία παγκόσµια τεχνολογία
της Subaru, σας δίνει ακόµα περισσότερη σιγουριά
ότι ένα ατύχηµα δεν θα συµβεί.
Έρευνες έδειξαν ότι 25% των οδηγών είπαν ότι
το EyeSight είχε ήδη προλάβει κάποιο ατύχηµα στο
δρόµο, 72% είπαν ότι είναι σηµαντικός παράγοντας
στην απόφαση αγοράς του αυτοκινήτου και 94%
είπαν ότι ένιωσαν πιο ασφαλείς µε το EyeSight και
θα το πρότειναν στην οικογένεια, σε φίλους και
συναδέλφους.* 2

Subaru Global Platform (SGP)
Η Παγκόσµια Πλατφόρµα Subaru (SGP) είναι
το µέλλον της Subaru και θα στηρίζει από το
2018 κάθε γενιά των αυτοκινήτων Subaru.
Η καινοτόµος αυτή πλατφόρµα ενισχύει την
κατασκευή οχηµάτων ως προς την άµεση
απόκριση, τον άφθονο χώρο καµπίνας και τη
µείωση της κόπωσης στο ταξίδι. Το αποτέλεσµα είναι ένα ασφαλέστερο και οµαλό στην
οδήγηση αυτοκίνητο, πιο διασκεδαστικό και
πιο άνετο για όλους.

*1 Το EyeSight είναι ένα σύστηµα υποβοήθησης της οδήγησης
το οποίο ενδέχεται να µην λειτουργήσει βέλτιστα κάτω από
όλες τις συνθήκες. Ο οδηγός έχει πάντα την ευθύνη να
οδηγεί µε ασφάλεια και προσοχή και να συµµορφώνεται µε
τους κανόνες κυκλοφορίας. ∆ιαβάστε στο Βιβλίο Χρήσης
τις πλήρεις λεπτοµέρειες για τη λειτουργία και τους περιορισµούς του συστήµατος EyeSight, συµπεριλαµβανοµένων
και όσων αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.
*2 Πηγή: Ευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθηκε σε 898 ιδιοκτήτες
Outback MY2015-2016.
*3 SRS: Συµπληρωµατικό Σύστηµα Συγκράτησης. Αποτελεσµατικό όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις ζώνες
ασφαλείας.

H ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ SUBARU

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TOY EYESIGHT
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ Ο∆ΗΓΟΥ

Στη Subaru, πιστεύουµε στη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στοχεύοντας να διασφαλίσουµε πρωτίστως την ασφάλεια πριν την σύγκρουση.
Έτσι δηµιουργήσαµε το EyeSight*1, το πρωτοποριακό σύστηµα υποβοήθησης οδήγησης της Subaru. Σαν ένα δεύτερο ζευγάρι
µάτια, οι 2 στερεοσκοπικές κάµερες του EyeSight καταγράφουν τρισδιάστατες εικόνες µε εξαιρετική αναγνώριση, σχεδόν όπως το
ανθρώπινο µάτι. Με αυτές τις εικόνες το σύστηµα προσδιορίζει µε ακρίβεια το σχήµα, την ταχύτητα και την απόσταση, και ανιχνεύει
οχήµατα, µοτοσικλέτες, ποδήλατα και πεζούς.*2 Όταν εντοπίσει πιθανό κίνδυνο, προειδοποιεί τον οδηγό και εφαρµόζει ακόµη και
τα φρένα, εάν είναι αναγκαίο, για να βοηθήσει στην αποφυγή ατυχήµατος.
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01. ADAPTIVE (ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ) CRUISE CONTROL

04. ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΩΡΙ∆ΑΣ

Το EyeSight*1 δεν διατηρεί µόνο την ταχύτητα που ορίζει ο οδηγός όπως
κάνει το παραδοσιακό cruise control. Όταν ανιχνεύσει ένα όχηµα µπροστά, το Adaptive Cruise Control ρυθµίζει την ταχύτητα για να διατηρήσει
µία καθορισµένη απόσταση από το προπορευόµενο όχηµα παρακολουθώντας την απόσταση και τη διαφορά της ταχύτητας.

Ενώ οδηγείτε σε αυτοκινητόδροµους και παρόµοιους δρόµους, η Υποβοήθηση ∆ιατήρησης Της Λωρίδας µπορεί να παρακολουθεί τις διαχωριστικές γραµµές της λωρίδας µε τη στερεοσκοπική κάµερα και ανιχνεύει
πότε το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται έξω από την λωρίδα.
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02. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΩΡΙ∆Α

Όταν “αισθανθεί” πιθανή σύγκρουση µε όχηµα ή άλλο εµπόδιο µπροστά, το Σύστηµα Πέδησης Πριν τη Σύγκρουση µπορεί να προειδοποιήσει
τον οδηγό µε βοµβητή και φωτεινή ένδειξη στο ταµπλό. Αν ο οδηγός
συνεχίζει να µην εκτελεί ενέργεια αποφυγής της σύγκρουσης το σύστηµα
µπορεί να εφαρµόσει αυτόµατα τα φρένα για να µειώσει την πιθανή
πρόσκρουση ή, αν είναι δυνατό, να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Όταν είστε αποσπασµένοι από κούραση και µετακινείστε εντός της λωρίδας ή αναχωρείτε από την λωρίδα, η Προειδοποίηση Μετακίνησης µέσα
στη Λωρίδα σας βοηθά να παραµείνετε σε εγρήγορση µε την χρήση βοµβητή και φωτεινής ένδειξης που αναβοσβήνει. Ενεργοποιείται µόνο σε
ταχύτητες περίπου 60 km/h ή περισσότερο.

03. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Όταν βρίσκεστε σταµατηµένοι και το EyeSight ανιχνεύσει ότι το προπορευόµενο όχηµα έχει αρχίσει να κινείται, η Προειδοποίηση Ξεκινήµατος
του Προπορευόµενου Οχήµατος προτρέπει τον οδηγό να αναλάβει δράση
µε την χρήση βοµβητή και φωτεινής ένδειξης που αναβοσβήνει.
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05. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ*2
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
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06. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Όταν το EyeSight βλέπει ένα εµπόδιο µπροστά σας και εσείς βάζετε το
όχηµα σε σχέση Drive αντί για Reverse (όπισθεν), η ∆ιαχείριση Γκαζιού
Πριν τη Σύγκρουση εκπέµπει αρκετά σύντοµα ηχητικά σήµατα, ανάβει µια
ενδεικτική λυχνία και περιορίζει την απόδοση του κινητήρα για να σας
βοηθήσει να αποφύγετε µία εµπρόσθια σύγκρουση.

*1 Το EyeSight είναι ένα σύστηµα υποστήριξης της οδήγησης το οποίο ενδέχεται να µην λειτουργήσει βέλτιστα κάτω από όλες τις συνθήκες οδήγησης. Ο οδηγός έχει πάντα την ευθύνη να
οδηγεί µε ασφάλεια και προσοχή και να συµµορφώνεται µε τους κανόνες κυκλοφορίας. Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εξαρτάται από παράγοντες όπως η συντήρηση του οχήµατος,
ο καιρός και οι οδικές συνθήκες. ∆ιαβάστε στο Βιβλίο Χρήσης τις πλήρεις λεπτοµέρειες για τη λειτουργία και τους περιορισµούς του συστήµατος EyeSight, συµπεριλαµβανοµένων και όσων
αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.
*2 Το Σύστηµα Πέδησης Πριν τη Σύγκρουση µπορεί να µην λειτουργήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Ανάλογα µε τη διαφορά ταχύτητας από τα αντικείµενα, το ύψος του αντικειµένου και άλλες
συνθήκες, κάθε περίπτωση µπορεί να µην πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει µε βέλτιστο τρόπο το EyeSight.
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Εµβέλεια οπτικού πεδίου από το EyeSight (όχι µία πραγµατική µέτρηση).
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Εκδόσεις, εξοπλισµός
και αξεσουάρ.

Εξωτερικά Χρώµατα

Crystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Magnetite Grey Metallic

Crystal Black Silica

Quartz Blue Pearl

Pure Red

IMPREZA 1.6i EyeSight PURE
∆ιαστάσεις ......................
Μονάδα κινητήρα ............
Κυβισµός .........................
Μέγ. Ισχύς (κινητήρας)....
Μέγ. Ροπή (κινητήρας).....
Μετάδοση ........................

Μ x Π x Υ: 4.475 x 1.775 x 1.480 mm
BOXER, 4-κύλινδρος, DOHC 16-βάλβιδος
βενζινοκινητήρας
1600 cc
114 ΗP (84 kW) / 6.200 rpm
150 Nm (15,3 kgfm) / 3.600 rpm
CVT Lineartronic, AWD

Επενδύσεις καθισµάτων
Μαύρο ∆έρµα* (2.0i-S EyeSight Premium)
AWS18 25B 翼端板

ロゴマーク配置版下

e-BOXER

版下指示図

Φινίρισµα

Πλάτη

Ύφασµα Ανθρακί Premium*
(2.0i-S EyeSight / 1.6i-S EyeSight)

IMPREZA 2.0i-S EyeSight STYLE NAVI/PREMIUM

IMPREZA 1.6i-S EyeSight STYLE
・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

∆ιαστάσεις ......................
Μονάδα κινητήρα ............
Κυβισµός .........................
Μέγ. Ισχύς (κινητήρας)....
Μέγ. Ροπή (κινητήρας).....
Μετάδοση ........................
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Μ x Π x Υ: 4.475 x 1.775 x 1.480 mm
BOXER, 4-κύλινδρος, DOHC 16-βάλβιδος
βενζινοκινητήρας
1600 cc
114 ΗP (84 kW) / 6.200 rpm
150 Nm (15,3 kgfm) / 3.600 rpm
CVT Lineartronic, AWD

∆ιαστάσεις ......................
Μονάδα κινητήρα ............
Κυβισµός .........................
Μέγ. Ισχύς (κινητήρας)....
Μέγ. Ισχύς (Motor) ..........
Μέγ. Ροπή (κινητήρας).....
Μέγ. Ροπή (Motor) ...........
Μετάδοση ........................

Μ x Π x Υ: 4.475 x 1.775 x 1.515 mm
BOXER, 4-κύλινδρος, DOHC 16-βάλβιδος
βενζινοκινητήρας + Ηλεκτρικός Κινητήρας
1995 cc
150 ΗP (110 kW) / 5.600 - 6.000 rpm
16,7 ΗΡ (12,3 kW)
194 Nm (19,8 kgfm) / 4.000 rpm
66 Nm (6,7 kgfm)
CVT Lineartronic, AWD

Φινίρισµα

Πλάτη

Ύφασµα Ανθρακί * (1.6i EyeSight)

Φινίρισµα

Πλάτη

* Τα χρώµατα και οι επενδύσεις των καθισµάτων ενδέχεται να
διαφοροποιούνται ανά χώρα. Για τους οριστικούς συνδυασµούς
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον επίσηµο διανοµέα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

∆ΩΣΤΕ ΣΤΟ IMPREZA ΣΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΝΟΤΑ.
01 Εµπρός ενεργοί προβολείς (SRΗ)*1
LED µε αυτόµατη ρύθµιση στάθµης
Σε µια στροφή τη νύχτα η κατεύθυνση φωτισµού των προβολέων κινείται αριστερά ή
δεξιά, σύµφωνα µε το τιµόνι, για να διασφαλίζεται η ορατότητα.

02
01

Αν και κάθε SUBARU Impreza διατίθεται πλούσια εξοπλισµένο, τα αξεσουάρ
Subaru είναι ο ιδανικός τρόπος να προσαρµόσετε το δικό σας Subaru στο δικό
σας στιλ. Θέλετε να προσθέσετε άνεση, να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα ή να
διαφοροποιήσετε την εµφάνιση; Τα αξεσουάρ Subaru έχουν σχεδιαστεί να
προσφέρουν εργοστασιακή ποιότητα και εφαρµογή.

02 Σύστηµα πλύσης φώτων pop-up*1
03 Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο (ΕΡΒ)*1
Το ενεργοποιείτε ή το ελευθερώνετε µε ένα
κλικ στον διακόπτη του. Το EPB συνδέει τα
φρένα µε την ισχύ του κινητήρα, έτσι όταν
σταµατήσετε σε ανωφέρεια, ενεργοποιείται αυτόµατα. Μόλις πατήσετε το γκάζι, το
EPB απενεργοποιείται αυτόµατα, ενώ το Hill
Holder εµποδίζει την κύληση προς τα πίσω.

04 Πίσω φωτιστικά σώµατα LED

03

04

05 Πρόσβαση χωρίς κλειδί και σύστηµα
ανάφλεξης µε µπουτόν*1
Το µπρελόκ του κλειδιού σάς δίνει εύκολη
πρόσβαση χωρίς κλειδί µέσα στο αυτοκίνητό σας και σας επιτρέπει να ξεκινήσετε
τον κινητήρα µε ένα απλό πάτηµα του
µπουτόν εκκίνησης.

06 ∆ιζωνικό Αυτόµατο Σύστηµα
Κλιµατισµού*1

∆ερµάτινο σετ STI για το λεβιέ ταχυτήτων

Πλαϊνά πλαστικά προστατευτικά

Black Polish

Σετ πατάκια Premium

Κατανέµει τον αέρα αποτελεσµατικά και
αθόρυβα µε βελτιωµένη κατευθυνόµενη
ροή εξαερισµού για περισσότερη άνεση
σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

06

05

07 USB*1 και Βοηθητικές Είσοδοι Ήχου
Συνδέοντας το iPod*2 σας ή άλλη κινητή
συσκευή ήχου στις εισόδους AUX και USB
η µουσική σας αναπαράγεται µέσα από το
ηχοσύστηµα του Impreza. Επιπλέον, µε τις
δύο θύρες εισόδου για USB, µπορείτε να
φορτίσετε δύο συσκευές ταυτόχρονα.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

08 Θερµαινόµενα καθίσµατα εµπρός*1
Με δύο σκάλες έντασης (High-Low).

07

08
*1 Εξοπλισµός ανάλογα µε τις εκδόσεις
*2 iPod είναι σήµα κατατεθέν της Apple Inc.

Οι διαστάσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τη στάνταρ διαδικασία µέτρησης της SUBARU CORPORATION.

09

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)
Περιγραφή

1.6i EyeSight

1.6i-S EyeSight

2.0i-S EyeSight

PURE

STYLE

STYLE NAVI/PREMIUM

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)
Περιγραφή

1.6i EyeSight

1.6i-S EyeSight

2.0i-S EyeSight

PURE

STYLE

STYLE NAVI/PREMIUM

CVT Lineartronic

CVT Lineartronic

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τάση

Βενζινοκινητήρας Βoxer, 4-κύλινδρος, 4-χρονος

Tύπος
mm

Κυβισμός

cc

Σχέση συμπίεσης

78,8 x 82,0

84,0 x 90,0

Τύπος All-Wheel Drive

1600

1995

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

11,0

Τροφοδοσία καυσίμου

12,5

Multi-Point fuel Injection

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων

lit.

50

Direct fuel Injection
48

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
Μέγιστη Ισχύς (ΗΡ)

ΗΡ (kW)/rpm

Μέγιστη Ροπή (DIN)

Nm (kgfm)/rpm

Τελική ταχύτητα
Επιτάχυνση (0-100 km/h)
Κατανάλωση καυσίμου
NEDC
Εκπομπές CO 2

Κατανάλωση καυσίμου

WLTP
Εκπομπές CO 2

150 (110) / 5.600 –
6.000

114 (84) / 6.200
150 (15,3) / 3.600

118,4

Ah

—

4,8

194 (19,8) / 4.000

Σύστημα τετρακίνησης ενεργής κατανομής ροπής

Ολικό μήκος

mm

Ολικό πλάτος

mm

Ολικό ύψος

mm

Μεταξόνιο

mm

2670

Εμπρός

mm

1540

Πίσω

mm

1545

Μετατρόχιο

km/h

180

197

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
(στο απόβαρο)

sec

12,4

10,0

Χωρητικότητα πορτ-μπαγκάζ* 5

4475
1775
1480

mm
lit.

1515

130

140

1310

1193/1173* 6

Κύκλος πόλης

lit./100 km

8,1* 1

8,4* 1

7,2* 2

Χωρητικότητα επιβατών

Εκτός πόλης

lit./100 km

5,6* 1

5,6*1

5,8* 2

Βάρος στο απόβαρο

kg

Συνδυασμός

lit./100 km

6,5* 1

6,6* 1

6,3* 2

Ελκτική ικανότητα

kg

Κύκλος πόλης

g/km

184* 1

191*1

164* 2

Εκτός πόλης

g/km

127* 1

128* 1

131*2

D range

Συνδυασμός

g/km

148* 1

151*1

143* 2

1η

—

3,601 (Manual mode)

3,553 (Manual mode)

Χαμηλή

lit./100 km

10,1*1

10,6* 1

8,5* 2

2η

—

2,155 (Manual mode)

1,892 (Manual mode)

Μέση

lit./100 km

7,3* 1

7,5* 1

7,3* 2

3η

—

1,516 (Manual mode)

1,474 (Manual mode)

Υψηλή

lit./100 km

6,5* 1

6,6* 1

6,4* 2

4η

—

1,092 (Manual mode)

1,228 (Manual mode)

άτομα

5
1360

1381

1514

1200

—

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ

Σχέσεις ταχυτήτων

3,601 - 0,513

Εξαιρετικά Υψηλή

lit./100 km

7,9* 1

8,1 * 1

8,7* 2

5η

—

0,843 (Manual mode)

1,024 (Manual mode)

Μικτή

lit./100 km

7,6* 1

7,9* 1

7,7* 2

6η

—

0,667 (Manual mode)

0,852 (Manual mode)

Χαμηλή

g/km

227* 1

238* 1

192* 2

7η

—

0,557 (Manual mode)

0,682 (Manual mode)

Μέση

g/km

164* 1

168* 1

166* 2

Όπισθεν

Υψηλή

g/km

147* 1

149* 1

144* 2

Εξαιρετικά Υψηλή

g/km

178* 1

183* 1

198* 2

g/km

172* 1

177* 1

174*2

Σύστημα διεύθυνσης

67* 4

Ανάρτηση
(4 τροχοί ανεξάρτητοι)

Μικτή
Επίπεδο θορύβου καμπίνας επιβατών

dB(A)

70* 3

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
—

Εναλλασσόμενου ρεύματος μόνιμου μαγνήτη

Μέγιστη Ισχύς

kW (PS)

—

12,3 (16,7)

Μέγιστη Ροπή

Nm (kgfm)

—

66 (6,7)

Τύπος

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μέγιστη Ισχύς του Ηλεκτρικού Κινητήρα

Τελική σχέση μετάδοσης

kW

*1 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO 2 : σύμφωνα με EC 715/2007 - 2018/1832DG.
*2 Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO 2 : σύμφωνα με EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*3 Εξωτερικός θόρυβος: σύμφωνα με (EU) 540 / 2014
*4 Εξωτερικός θόρυβος: σύμφωνα με (EU) 540 / 2014 - 2019/839B
*5 Μέτρηση κατά VDA (V214).
*6 Με ηλιοροφή

—

Ιόντων Λιθίου

—

13,5

3,687

3,689

3,900

3,700

ΠΛΑΙΣΙΟ
Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση
Εμπρός

Φρένα

Ανεξάρτητη τύπου MacPherson

Πίσω

Ελάχιστος κύκλος
στροφής (ακτίνα)

Ελαστικά/Τροχοί

Τύπος

10

—

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

DOHC 16-βάλβιδος

∆ιάμετρος/∆ιαδρομή

Ονομαστική χωρητικότητα

V

∆ιπλά ψαλίδια
m

Εμπρός
Πίσω

5,3

5,4

Αεριζόμενα δισκόφρενα
Αεριζόμενα δισκόφρενα
205/55R16, 16 x 6,5” J 205/50R17, 17 x 7”J

215/50R17, 17 x 7”J

Το βάρος του οχήματος εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η γκάμα των μοντέλων ενδέχεται να
διαφοροποιούνται ανά χώρα.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.6i EyeSight 1.6i-S EyeSight

Περιγραφή

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση στάθμης
Steering Responsive Headlights (SRH)
Σύστημα πλύσης φώτων Pop-up
Εμπρός φώτα ομίχλης
Εμπρός LED φώτα ομίχλης
LED πίσω φωτιστικά σώματα
Πίσω φως ομίχλης
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλαϊνοί καθρέπτες
UV προστατευτικό κρύσταλλο: παρμπρίζ, εμπρός και πίσω πλαϊνά παράθυρα
Φυμέ κρύσταλλο σε: πίσω πόρτες, φινιστρίνι και πίσω πλαϊνά παράθυρα
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
Πίσω υαλοκαθαριστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας
Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών
Υποδοχές πρόσδεσης εγκάρσιων μπαρών οροφής
Ηλεκτρικά συρόμενη / ανακλινόμενη γυάλινη ηλιοροφή
Αεροτομή οροφής
Κεραία οροφής “πτερύγιο”
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
∆ερμάτινο τιμόνι και δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων
Υφασμάτινα καθίσματα
Υφασμάτινα premium καθίσματα
∆ερμάτινα καθίσματα
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 6 κατευθύνσεων
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 8 κατευθύνσεων
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα
∆ιαιρούμενα και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40
Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα 5 σημείων
Τσέπη πλάτης καθίσματος συνοδηγού
ΑΝΕΣΗ / ΕΥΚΟΛΙΑ
Ηλεκτρικά παράθυρα* 1
Πρόσβαση χωρίς κλειδί
Πρόσβαση χωρίς κλειδί/σύστημα ανάφλεξης με μπουτόν/είσοδος με κωδικό ΡΙΝ

∆ιακριτικός εσωτερικός φωτισμός για ανάγνωση
Φωτιζόμενος χώρος αποσκευών
Φωτιζόμενα καθρεπτάκια με κάλυμμα στο σκιάδιο (οδηγού/συνοδηγού)
Ντουλαπάκι κεντρικής κονσόλας
2 θήκες αναψυκτικού (στη μεσαία κονσόλα)
Θήκες πόρτας με θέσεις για μπουκάλια (σε όλες τις πλαϊνές πόρτες)
Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με 2 θήκες αναψυκτικού
Εσωτερικός διακόπτης ανοίγματος ρεζερβουάρ
∆ύο έξοδοι 12-volt Power (στον πίνακα οργάνων και στην κεντρική κονσόλα)
Άγκιστρα πρόσδεσης
Αποσπώμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών
Κιτ επισκευής ελαστικού
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καμπίνας
∆ιζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού με φίλτρο καμπίνας
Ενεργοποίηση λειτουργιών με φωνητικές εντολές
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Αντιθαμβωτικό θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη

PURE

STYLE

CVT (Lineartronic)

2.0i-S EyeSight

STYLE NAVI PREMIUM
CVT (Lineartronic)
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*1 Το παράθυρο του οδηγού και του συνοδηγού έχει αυτόματη λειτουργία πάνω/κάτω με αισθητήρα ασφαλείας.
*2 Εξοπλισμένο με κεντρική οθόνη WVGA.
*3 Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

1.6i EyeSight 1.6i-S EyeSight

Περιγραφή

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ηχοσύστημα με οθόνη* 2 6,5 ιντσών και 4 ηχεία
Ηχοσύστημα με οθόνη* 2 8 ιντσών και 6 ηχεία
Ηχοσύστημα με οθόνη* 2 8 ιντσών, Navigation και 6 ηχεία
Σύστημα SUBARU STARLINK Infotainment
Σύστημα Infotainment Apple CarPlay* 3 / Android Auto* 4 * 5
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι
Συμβατό σύστημα Hands-free Bluetooth®* 6
Μία είσοδος USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου (κεντρική κονσόλα)
∆ύο είσοδοι USB και συμπληρωματική είσοδος ήχου (κεντρική κονσόλα)
∆ύο είσοδοι USB (στο ντουλαπάκι της κεντρικής κονσόλας)
Κάμερα οπισθοπορείας
Οθόνη προβολής εμπρόσθιου οπτικού πεδίου
ΟΡΓΑΝΑ / ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
Έγχρωμη οθόνη LCD πολλαπλών πληροφοριών/λειτουργιών* 7
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά
Χειριστήρια ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifters)
Adaptive Cruise Control
Πεντάλ αλουμινίου
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)* 8
Active Torque Vectoring
Βοήθεια εκκίνησης σε ανωφέρεια (Auto Vehicle Hold)
Auto Start-Stop
Σύστημα ∆υναμικού Ελέγχου Οχήματος (VDC)
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εμπρός αερόσακοι SRS* 9 (οδηγού και συνοδηγού)
Πλαϊνοί εμπρός αερόσακοι SRS* 9 (οδηγού και συνοδηγού)
Αερόσακοι SRS* 9 τύπου κουρτίνας (εμπρός/πίσω και από τις 2 πλευρές)
Αερόσακοι SRS* 9 στο ύψος του γόνατος
SRVD (Σύστημα Ανίχνευσης Οπίσθιου Οχήματος)
High Beam Assist (HBA)
RAB (Αυτόματο Φρενάρισμα Οπισθοπορείας)
Μπροστινά καθίσματα προστασίας αυχενικών κακώσεων
Πίσω προσκέφαλα καθισμάτων για 3 καθίσματα
Ρυθμιζόμενο ύψος ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων για 3 καθίσματα
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου
Σύστημα ABS με 4 αισθητήρες/4κάναλο και ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake assist system)
Λειτουργία παράκαμψης πέδησης (Brake Override)
ISO-FIX προσαρμοσμένα άγκιστρα για παιδικό κάθισμα (με ιμάντες πρόσδεσης)
Κλείδωμα/παιδική ασφάλεια στην πίσω πόρτα (και στις δύο πλευρές)
Immobiliser κινητήρα

PURE

STYLE

2.0i-S EyeSight

STYLE NAVI PREMIUM

CVT (Lineartronic)

CVT (Lineartronic)
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*4 Τα Android και Android Auto είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
*5 Τα Apple CarPlay και/ή Android Auto ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα και όλες τις περιοχές.
*6 Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. America.
*7 Οθόνη LCD. ∆είχνει οικονομική κατανάλωση καυσίμου, αξιολόγηση οικονομίας, συνθήκες οδήγησης, ρολόι με
εξωτερική θερμοκρασία, πληροφορίες συντήρησης οχήματος, κ.λπ.
*8 ∆ιατίθεται με SI-DRIVE 2-mode (Intelligent Mode, Sport Mode)
*9 SRS: Συμπληρωματικό Σύστημα Συγκράτησης. Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.

Ο βασικός εξοπλισμός των μοντέλων ενδέχεται να διαφοροποιείται ανά χώρα.
Η SUBARU CORPORATION διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό χωρίς προειδοποίηση.

11

ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS AE
Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι 15232
Τηλ. 210 6800800, Fax: 210 6803399
info@pleiadesmotors.gr

www.subaru.gr
facebook.com/SubaruGreece
youtube.com/SubaruGreece

