Een geweldig nieuw traject
Maak kennis met de totaal vernieuwde Outback. Ontdek
echt rijplezier via een gloednieuw, sterk design dat u overal
comfortabel en met gemoedsrust heenbrengt.

LED koplampen
Wees goed zichtbaar overdag en
zie uitstekend ’s nachts dankzij de
bifunctionele koplampen met automatische
hoogteregeling. Actieve bochtenverlichting
(Steering Responsive Headlights) helpt om
beter te zien in bochten voor veiliger rijden
in het donker. De richtingaanwijzers zijn
opgenomen in de C-vormige dagrijlichten
en laten de koplampen ongehinderd strak
en krachtig stralen.

18-inch lichtmetalen velgen
Rij makkelijk overal dankzij de grote en
stabiele 18-inch wielen.
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Reis comfortabel
Het weelderige en comfortabele interieur biedt zowel
vooraan als achteraan meer ruimte, en is voorzien van
innovatieve functies die alle passagiers plezieren, ook
tijdens lange reizen.

11,6-inch centraal display
Het grote 11,6-inch touchscreen maakt
een intuïtieve, smartphone-achtige
bediening van audio en andere handige
functies mogelijk. Tevens wordt een
brede waaier aan infotainmentfuncties
zoals Apple CarPlay*1 en Android
Auto* 2 ondersteund.

Persoonlijk comfort
voor elke bestuurder
Driver Monitoring System (DMS)
DMS is een geavanceerd veiligheidsondersteuningssysteem dat
speciale camera- en gezichtsherkenningssoftware gebruikt om
vermoeidheid of gebrek aan aandacht te controleren. Het herkent
maximaal vijf vooraf geregistreerde chauffeurs om aangepaste
instellingen te bieden voor een comfortabele, gemakkelijke en
persoonlijke rijervaring.

Wees attent

Automatische aanpassing stuurprogramma-instelling

DMS waarschuwt de bestuurder via
audio- en visuele verwittigingen
als het vaststelt dat de bestuurder
afgeleid of slaperig is.

DMS past automatisch de zetelpositie, buitenspiegels
en airconditioning aan de vooraf geregistreerde
bestuurdersinstellingen aan.

*1 Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
*2 Android en Android Auto zijn handelsmerken van Google Inc.
De chauffeur is altijd verantwoordelijk voor veilig en oplettend rijden en het naleven van de verkeersregels. Vertrouw voor
veilig rijden niet uitsluitend op het Driver Monitoring System. Er zijn beperkingen aan de functies van het Driver Monitoring
System. Zie de gebruikershandleiding voor volledige details over de werking van het systeem en beperkingen. Raadpleeg
uw verdeler voor meer details.
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Genieten op elke weg
Geniet van een hogere controle-, stabiliteits- en
rijcomfortniveau, dit in een stiller interieur dankzij de
verfijnde symmetrische vierwielaandrijving en het Subaru
Global Platform. Het soepele rijden gecombineerd met
uitstekende prestaties op ruw wegdek zorgen ervoor dat
de geheel nieuwe Outback u brengt waar u wil.

X-MODE met dubbele functie
Ontgrendel het echte rijpotentieel
van de geheel nieuwe Outback via
het X-MODE met dubbele functie.
Schakel eevnoudig tussen [SNOW/
DIRT] en [D.SNOW/MUD]-modi via het
11,6-inch touchscreen in functie van de
wegomstandigheden.

* Niet beschikbaar op Comfort.

Grenzeloos genieten
De bredere kofferopening en de verbrede laadruimte
maken het laden van grote voorwerpen nog makkelijker.
Bekleed met vuilafstotende materialen, is het eenvoudiger
om van elke buitenactiviteit te genieten terwijl de
bagageruimte netjes blijft.
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Handsfree elektrische achterklep*

60/40-delige neerklapbare achterbank

Geniet van gemakkelijke handsfree
toegang tot de laadruimte, zelfs met
beide handen vol.

Berg eenvoudig langere spullen op dankzij
de in delen neerklapbare rugleuningen van
de achterbank.
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SUBARU KERNTECHNOLOGIE

Afspraak met het vertrouwen

De kerntechnologieën van Subaru bieden elke Subaru de
prestaties, het comfort, de veiligheid en de betrouwbaarheid
die elke passagier plezier en gemoedsrust bezorgen.

SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE
Subaru’s symmetrische vierwielaandrijving zorgt voor stabiel
en veilig rijden op verschillende wegdekken. Active Torque
Split verdeelt geoptimaliseerd vermogen naar elk wiel,
afhankelijk van de toestand van het wegdek, voor een betere
tractie op natte en gladde wegen.

LINEARTRONIC CVT
Lineartronic CVT heeft een groter versnellingsbereik en
een vernieuwd hydraulisch systeem dat zorgt voor soepel
en traploos schakelen, efficiënte en soepele acceleratie,
rijprestaties en een lager brandstofverbruik.

SUBARU BOXER MOTOR
Subaru kiest al meer dan 50 jaar voor de BOXER-motor vanwege de vele
voordelen ten opzichte van andere motortypen. De zuigers zijn duurzaam en
betrouwbaar en bewegen horizontaal naar elkaar toe, wat zorgt voor stabiliteit
en minimale trillingen in elke Subaru.

SUBARU GLOBAL PLATFORM (SGP) EN
VERBETERDE CARROSSERIESTIJFHEID
Het SGP maakt all-around veiligheid en rijprestaties
mogelijk uniek aan Subaru en biedt een voertuig dat
ruim, comfortabel en leuk is om mee te rijden. De
carrosseriestijfheid is verbeterd om trillingen en storend
lawaai te verminderen dankzij een geoptimaliseerde
frameconstructie aan de binnenzijde, harsversterkingen aan
de structurele dwarsdoorsneden van de achterklep om de
torsiestijfheid te verbeteren, en meer.
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Subaru All-Around Safety

Subaru EyeSight rijhulptechnologie

Bij Subaru komt veiligheid op de eerste plaats. Daarom heeft Subaru
zijn geavanceerde veiligheidsvoorzieningen al meer dan 50 jaar
verfijnd, getest en opnieuw getest. Subaru zet zijn ’people first’-beleid
voort door de all-around veiligheid te verbeteren met het oog op een
ongevalvrije toekomst.

• Active Torque Vectoring

• Automatisch kantelende buitenspiegel

• Reverse Automatic Braking (RAB)*

2

Geavanceerde veiligheidstechnologieën
zoals EyeSight*1 helpen botsingen te
voorkomen vooraleer ze plaatsvinden.

PASSIEF

PREVENTIEF

PRIMAIR

ACTIEF

Uitstekend zicht, een optimale rijpositie
en intuïtieve bedieningselementen helpen
u te beschermen vanaf het moment dat u
uw auto instapt.

Subaru veiligheidskenmerken
• Interieurbescherming

Elke Subaru is ontworpen om u te
beschermen dankzij onder meer de SRS
airbags. Ook is de motor zo geplaatst dat bij
een frontale aanrijding zowel interieur als
inzittenden beschermd worden.

Kerntechnologieën zoals symmetrische
vierwielaandrijving en het SGP maken een
nauwkeurige controle mogelijk van de
basiselementen van het rijden: rijden, sturen
en remmen.

EyeSight*1 is volledig opnieuw ontworpen met een groot aantal
nieuwe en geavanceerde functies en biedt bestuurders nog meer
gemoedsrust onderweg. Updates voor zowel beeldherkenning als
besturingssoftware, plus hardwareverbeteringen zoals integratie van
de voorruit, zorgen voor nog meer zelfvertrouwen en veiliger rijden
in veel realistische rijsituaties.

Subaru EyeSight kenmerken
• Adaptive Cruise Control
• Lane Departure Prevention
• Lane Centring Control en Preceding Vehicle Adaptive Steering Control

• Steering Responsive Headlights (SRH)

• Lead Vehicle Start Alert

• Adaptive Driving Beam (ADB)

• SRS* Airbags

• Emergency Lane Keep Assist

• Gevaren vermijden

• Auto Vehicle Hold

• Road Edge Lane Departure Prevention

• Uitstekend zicht

• Vehicle Dynamics Control

• Pre-Collision Throttle Management

bij achteruitrijden
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• Pre-Collision Braking*4

• Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)* 2

• Traffic Sign Recognition / Intelligent Speed Limiter
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• Autonomous Emergency Steering

Interieurbescherming

Automatisch kantelende buitenspiegel bij
achteruitrijden

Adaptive Driving Beam (ADB)

Gevaren vermijden

Uitstekend zicht

Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)* 2

Active Torque Vectoring

Reverse Automatic Braking (RAB)* 2

Enkel ter illustratie. Geen werkelijke weergave.
*1 EyeSight is een rijhulpsysteem dat mogelijk niet onder alle omstandigheden optimaal werkt. De bestuurder is
zelf altijd verantwoordelijk voor veilig en oplettend rijgedrag en naleving van de verkeersregels. De effectiviteit
van het systeem is afhankelijk van vele factoren, waaronder de onderhoudsconditie van de auto, het weer en
de wegomstandigheden. Raadpleeg de handleiding voor alle details over de werking van het systeem en de
beperkingen van EyeSight inclusief de functies in deze brochure.
*2 De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor veilig en oplettend rijden en het naleven van de verkeersregels. Vertrouw
voor veilig rijden niet uitsluitend op de functies van het Advanced Safety Pack. Er zijn beperkingen aan de functies van
dit systeem. Zie de gebruikershandleiding voor volledige details over de werking van het systeem en beperkingen.
Raadpleeg uw verdeler voor meer details.
*3 Effectief bij gebruik in combinatie met veiligheidsgordels vastgeklikt.
*4 Het Pre-Collision Braking systeem werkt mogelijk niet in alle situaties. Afhankelijk van het snelheidsverschil van objecten,
de hoogte van deze objecten, en andere condities kan het zijn dat niet elke situatie aan de voorwaarden voldoet om
EyeSight optimaal te laten werken.

Adaptive Cruise Control

Lane Centring Control en Preceding
Vehicle Adaptive Steering Control

Pre-Collision Throttle Management

Pre-Collision Braking*4
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M O D EL R EEK S
2.5i Premium
AFMETINGEN .............
MOTOR .......................
CILINDERINHOUD .....
MAX. VERMOGEN .....
MAX. KOPPEL .............
TRANSMISSIE .............

2.5i Field (Nederland) / 2.5i Sport (België)
L x B x H: 4.870 x 1.875 x 1.675 mm
boxermotor, 4-cilinder, DOHC 16-kleps benzine
2.498 cc
124 kW (169 pk) / 5.000 - 5.800 tpm
252 Nm / 3.800 tpm
Lineartronic CVT, Symmetrical-AWD

AFMETINGEN .............
MOTOR .......................
CILINDERINHOUD .....
MAX. VERMOGEN .....
MAX. KOPPEL .............
TRANSMISSIE .............

L x B x H: 4.870 x 1.875 x 1.670 mm
boxermotor, 4-cilinder, DOHC 16-kleps benzine
2.498 cc
124 kW (169 pk) / 5.000 - 5.800 tpm
252 Nm / 3.800 tpm
Lineartronic CVT, Symmetrical-AWD

B r i l l i a n t B r o n ze M e t a l l i c

Autumn Green Metallic

2.5i Comfort
DIMENSIONS .......... L x B x H: 4.870 x 1.875 x 1.675 mm
ENGINE ................... boxermotor, 4-cilinder, DOHC 16-kleps benzine
CAPACITY ............... 2.498 cc
MAX OUTPUT ......... 124 kW (169 pk) / 5.000 - 5.800 tpm
MAX TORQUE ........ 252 Nm / 3.800 tpm
TRANSMISSION ..... Lineartronic CVT, Symmetrical-AWD

Magnetite Grey Metallic
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K EN M ER K EN
1

E X T ER IEU R K L EU R EN
2

3

ACC E S S O IR E S

4

Cr ystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Magnetite Grey Metallic

Cr ystal Black Silica

Storm Grey Metallic*

Beschermplaat tildrempel
(zwarte kunststof)
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Dark Blue Pearl

Autumn Green Metallic

Brilliant Bronze Metallic*

Crimson Red Pearl*

Zwart Nappa leder
(2.5i Premium)

Ivory Nappa leder
(2.5i Premium)

Tan Nappa leder
(2.5i Premium)

Polyurethaan
(2.5i Field en Sport)

Zwarte stof
(2.5i Comfort)

Bekleding middendeel / zijkant

Bekleding middendeel / zijkant

Bekleding middendeel / zijkant

Bekleding middendeel / zijkant

Bekleding middendeel / zijkant

ZE T EL B EK L ED IN G

LED mistlampen

De LED-mistlampen vervolledigen de krachtige
uitstraling aan de voorkant.
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Premium audiosysteem met
Harman/Kardon-luidsprekers*2

Elke passagiers kan genieten van hoge
kwaliteitsmuziek in een natuurlijke
akoestische ruimte gecreëerd door de
nieuwste Harman/Kardon technologie,
GreenEdge.

2

Achterlichten

De driedimensionale en dynamische
achterlichten maken de Subaru Outback
herkenbaar, zelfs vanop afstand.
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Polyurethaan zetels*3

De polyurethaan zetels zijn bestand tegen vuil
en modder, zijn makkelijk schoon te vegen en
ondersteunen elke actieve levensstijl.

3

Voor- en achterbumperbescherming

De voor- en achterbumperbeschermers zorgen
voor een nog beter gevoel van bescherming.
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Automatisch aircosysteem met twee zones

Het airconditioningsysteem is verbeterd om alle
passagiers een comfortabele ruimte te bieden,
inclusief geïntegreerde bediening van het
infotainmentsysteem.

4

Dakrails met dakdragers*1

Dankzij de ingebouwde opvouwbare
dwarsbalken hoeft u geen losse
dwarsstangen aan te schaffen. Bind touwen
of riemen rechtstreeks vast aan de lussen
aan de voor- en achterkant van de dakrails
voor extra veiligheid.
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Bagageruimte

Het inladen van bagage gebeurt
doeltreffend met een in hoogte verstelbaar
bagageafdekscherm.

A FM E T IN G EN
Afmetingen worden gemeten in
overeenstemming met de standaardmeting
van SUBARU CORPOR ATION.

*1 Enkel beschikbaar op Comfort en Premium.
*2 Enkel beschikbaar op Premium.
*3 Niet beschikbaar op Comfort en Premium.
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Mat bagageruimte (laag)

* Niet beschikbaar op Field en Sport versie.
De op deze kaart afgebeelde kleuren kunnen, wegens technische beperkingen bij het drukken, afwijken van de werkelijke kleuren.
Kleuren en zetelbekledingen kunnen verschillen per markt.
De Field versie is enkel beschikbaar in Nederland; de Sport versie enkel in België en Luxemburg.

* De Field en Sport versie hebben een
hoogte van 1.670 mm.

*

1

Premium tapijt

Niet alle functies, opties of pakket ten zijn beschikbaar voor
alle modellen en landen. Raadpleeg de technische fiche voor
beschikbaarheid. Neem voor meer informatie contact op met uw
plaatselijke erkende Subaru-verdeler.
SUBARU CORPOR ATION behoudt zich het recht voor om
specificaties en uitrustingsdetails te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving. Specificaties, uitrustingsdetails, leverbare kleuren
en gamma kunnen variëren per land. Informeer bij uw lokaal
verkooppunt naar de leverbare uit voeringen in uw land. Milieuinformatie voor België: KB van 19/03/2004. - www.subaru.be
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