
2021 SUBARU OUTBACK 
Kõikide aegade parim Outback 
on kohe Autospiritis!

Ehitajate tee 122, Tallinn, tel 659 9499 
tallinn@autospirit.ee, www.autospirit.ee

Hea Subaru omanik!
Tule avasta tuliuus 2021. aasta SUBARU OUTBACK 
Autospiriti Tallinna esinduses aadressil Ehitajate tee 122.

REGISTREERU
 PROOVI-
SÕIDULE



Mida uut on uues Outbackis?
- Kasvanud igas suunas: väljast suurem ja
  seest mahukam, kaasa arvatud pakiruum

- Ehitatud uuele platvormile (Subaru Global platvorm)

- Elegantne Nappa nahk (Limited ja Touring varustuses)

- Rohkem mugavust / vähem müra

- Täiustatud istmed

- Suurepärase heliga stereosüsteem põhivarustuses

- Uusima põlvkonna EyeSight süsteem lisandunud 
  funktsioonidega (laiem vaateväli, vibreeriv rool jne)

- Juhi jälgimissüsteem koos näotuvastusega

- 18-tollised veljed kõigil varustustasemetel

- Täiustatud 2,5 l bensiini-boksermootor

- Automaatne tagurdamispidur

Uus käigukast ja 2,5 l bensiinimootor

Mootori võimsus: 169 hj

Pöördemoment: 252 Nm

Kütusekulu: 8,6 l/100km

CO2: 193 g/km
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Mõõtmed

Teljevahe: 2745mm (0mm)
Pikkus: 4870mm (+50mm)

Laius: 1875mm (+35mm)

Pukseerimisvõime: 2000kg Kliirens: 213mm (+13mm)

Kõrgus: 1675mm (+70mm)
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ADVENTURE     34 990 €
• Uusima põlvkonna EyeSight juhiabisüsteem 12 funktsiooni ja 
       laia vaateväljaga
• E-kõne (hädaabikõne süsteem)
• Juhi jälgimissüsteem koos näotuvastusega
• Automaatne tagurdamispidur
• Tagumised parkimisandurid
• Tagumine parkimiskaamera
• 18-tollised kergmetallveljed, tumehall
• Bi-LED esituled koos kurvituledega
• Isereguleeruvad kaugtuled
• 10 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste ja 8 suunas elektriliselt 

reguleeritav kaasreisija iste
• Kahe režiimiga X-Mode maastikuabi koos mägipiduriga
• 11,6-tolline 6 kõlariga Full HD ekraaniga audiosüsteem, Apple 

CarPlay/AndoidAuto
• Sisseehitatud kokkupandavate põiktaladega katusereelingud
• Premium-kangast viimistlus valgete kontrastõmblustega
• Smart key võtmeta sisenemine koos nupust käivitusega
• Toonitud klaasid
• Soojendusega rool ja esi- ning tagaistmete soojendus
Metallikvärv 500 € kõigi värvide puhul, v.a valge.

LIMITED     37 490 €
Lisaks Adventure varustusele:
• Kontrastsete valgete õmblustega must Nappa nahkpolster
• Armatuurlaud kaetud musta Nappa nahaga
• Elektriliselt juhitav ja „käed-vaba“ funktsiooniga pakiruumi luuk
• Navigatsioonisüsteem
Metallikvärv 500 € kõigi värvide puhul, v.a valge.

Varustustasemed

TOURING

LIMITED

ADVENTURE

FIELD
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TOURING     40 490 €
Lisaks Adventure varustusele:
• Must Nappa nahkpolster, valgete kontrastõmblustega või …
• Pruun Nappa nahkpolster (390 EUR)
• Armatuurlaud kaetud Nappa nahaga
• Pehme Nappa nahaga kaetud rool
• Juhiistme ja peegli mälufunktsioon
• Elektriliselt juhitav ja „käed-vaba“ funktsiooniga pakiruumi luuk
• Esi- ja külgkaamera
• Harman/Kardon premium helisüsteem (11 kõlarit, võimendi, 
       subwoofer)
• Navigatsioonisüsteem
• Elektriliselt reguleeritav klaasist katuseluuk
• Kroomitud elemendid tahavaatepeeglitel ja esivõrel
• Hõbedased elemendid katuseraamidel
• 18-tollised kergmetallveljed, poleeritud/tumehall
• Alumiiniumpedaalid
Metallikvärv 500 € kõigi värvide puhul, v.a valge.

FIELD      36 990 €
Lisaks Adventure varustusele:
• Must/hall StarTex veekindel siseviimistlus roheliste 
       kontrastõmblustega
• Elektriliselt juhitav ja „käed-vaba“ funktsiooniga pakiruumi luuk
• Kõrgläikega mustad välisdetailid
• Kõrgläikega must esivõre
• Kõrgläikega tahavaatepeeglid
• Kõrgläikega mustad esi- ja tagakaitsed
• Musta värvi udutulede raamid
• Musta värvi embleemid pagasiluugil
• Roheline Outbacki logo tagauksel
• Alumiiniumpedaalid
• 18-tollised kergmetallveljed, tumehall metallik
• Fikseeritud roheliste aktsentidega katusereelingud
• Katusereelingud raskete koormate jaoks (318 kg seistes, 
       100 kg sõites)
Metallikvärv 500 € kõigi värvide puhul, v.a valge.

Varustustasemed

TOURING

LIMITED

ADVENTURE

FIELD

Ehitajate tee 122, Tallinn, tel 659 9499 
tallinn@autospirit.ee, www.autospirit.ee


