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ZNOVUZRODENIE
LEGENDY
VYSOKÉHO VÝKONU.
Fanúšikom motoristického športu na celom svete stačia na
vyjadrenie vzrušujúceho výkonu tri písmená: STI. Model WRX
STI prináša svieži nový dizajn, no otvor na kapote a dramaticky
tvarovaný zadný spojler na vytváranie prítlaku jasne dokazujú,
o aké vozidlo ide a na čo bolo vyrobené. A pod kapotou
generuje výkon, ktorý je sústredenejší a silnejší ako kedykoľvek
predtým.
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VŽDY
ŽIADAJTE VIAC.
Viac sa venujte veciam, ktoré máte radi,
a neospravedlňujte sa za to. Model WRX STI vznikol
s cieľom vyťažiť z každého okamihu maximálne vzrušenie
a dobrodružstvo. Či už počas cesty alebo v jej cieli, vždy
budete pripravení užívať si život naplno. Model WRX STI
prináša obrovské vzrušenie na cestách aj podporu pre všetky
vaše dobrodružstvá mimo nich. Každý deň vám dáva viac
z toho, po čom v živote túžite.
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VÝKON
HO DEFINUJE,
VY HO OVLÁDATE.
Pod hliníkovou kapotou modelu WRX STI sa nachádza zdroj výkonu, ktorý až
vyráža dych. 2,5-litrový preplňovaný motor SUBARU BOXER s výkonom 221
kW a krútiacim momentom 407 Nm ponúka fascinujúce zrýchlenie. Výkon
vozidla však môžete regulovať pomocou systému SI-DRIVE, ktorý ponúka na
výber tri rôzne úrovne odozvy – od plynulej a hospodárnej jazdy až po úplne
nespútanú. Motor zároveň využíva výhody duálneho aktívneho riadiaceho
systému časovania ventilov (Dual AVCS), ktorý pomáha generovať plochú
krivku krútiaceho momentu v širokom spektre otáčok. Tento výkon môžete
spútať pomocou plynulej 6-stupňovej prevodovky s prirodzeným pocitom
z radenia.
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VYLAĎTE HO.
INOVUJTE HO.
PREVEZMITE KONTROLU
A OTESTUJTE
JEHO HRANICE.
Od prvej chvíle, ako ho “rozpálite“, vás bude WRX STI priam prosiť, aby ste
mu povolili uzdu na každom kľukatom úseku cesty, ktorý nájdete. Jeho rám
je teraz oveľa tuhší, čo prispieva k neuveriteľnej ovládateľnosti a umožňuje
vyťažiť maximum z každého búrlivého záberu pneumatík, ktorý prináša
mimoriadne vyvážený systém symetrického pohonu všetkých kolies.
Zavesenie kolies, vyladené pre jazdu na okruhu, je citlivejšie než kedykoľvek
predtým, k čomu prispievajú tuhšie hore uložené silentbloky, vyššia tuhosť
pružín, tuhšie predné a zadné stabilizátory a dodatočné podpery zadnej
nápravy. Vďake tejto torznej tuhosti a stabilite sa podarilo znížiť nakláňanie
karosérie, pričom sa zvýšilo bočné zrýchlenie. Okrem toho vozidlo
disponuje viacrežimovým nastaviteľným centrálnym diferenciálom (DCCD),
ktorý vodičovi umožňuje prispôsobiť si rozdelenie krútiaceho momentu
medzi predné a zadné kolesá.
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KONTROLU
PRENECHÁ VAŠIM INŠTINKTOM.
Počas jazdy s vysokovýkonným vozidlom rozhoduje každý pohyb zápästím či mihnutie oka. Interiér
vozidla WRX STI má za úlohu umocniť váš zážitok z jazdy. Ovládacie prvky a potrebné informácie
sa preto nachádzajú presne tam, kde ich očakávate. Volant v tvare písmena D poskytuje lineárnu
odozvu a pohodlné ovládanie rôznych systémov vozidla. Jasné elektroluminiscenčné ukazovatele
prinášajú potrebné informácie už pri letmom pohľade. Multifunkčný displej si zasa môžete
upraviť tak, aby sa na ňom zobrazovalo široké spektrum informácií o vozidle, vrátane digitálneho
ukazovateľa plniaceho tlaku.
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INFORMÁCIE, ZÁBAVA
A PRIPOJENIE.
To, že vyrážate na cesty, ešte nemusí znamenať, že sa musíte všetkého vzdať. Ostaňte
v spojení vďaka intuitívnej technológii, ktorá sa ľahko používa a neodpútava vašu pozornosť
od jazdy. S vozidlom WRX STI ostanete v spojení a na tej správnej vlne infozábavy, pričom
ponúka audiosystémy, ktoré môžete ovládať dotykmi prstov alebo zvukom svojho hlasu.
A vďaka možnosti pripojenia smartfónu a zariadenia iPhone*1 sa už nikdy nebudete musieť
zaobísť bez svojich priateľov ani obľúbených skladieb.*2

1, PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM HARMAN/KARDON*4

1

Prémiový audiosystém Harman/Kardon vo vozidle WRX STI obsahuje 9 reproduktorov
Harman/Kardon s jedným zosilňovačom a vylepšenou akustikou, vďaka čomu prináša
bohatší zvukový zážitok.

2, ROZPOZNÁVANIE HLASU*3
A SLUŽBA SIRI EYES FREE*1*5
WRX STI ponúka viac bezdotykových funkcií než kedykoľvek predtým, a to vďaka
integrácii intuitívnej funkcie rozpoznávania hlasu*3 a služby Siri Eyes Free*1*5. Pomocou
služby Siri môžete k vozidlu WRX STI pripojiť kompatibilné zariadenie značky Apple*1
a používať hlasité telefonovanie, prehrávať hudbu, kontrolovať e-maily a vyhľadávať
na webe. Dokonca aj bez používania služby Siri môžete bezdotykovo ovládať navigáciu,
telefón a audiosystémy. Každá jazda tak bude ešte pohodlnejšia.

2

3, MULTIFUNKČNÝ DISPLEJ
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie o vozidle. Je umiestnený tak, aby ste naň
počas jazdy dobre videli a čo najmenej odpútaval vašu pozornosť. Dokonca sa na ňom
môžu zobrazovať digitálne ukazovatele plniaceho tlaku, na ktorých môžete sledovať stav
turbodúchadla.

4, NAVIGAČNÝ SYSTÉM*4
SUBARU STARLINK*2
Systém infozábavy SUBARU STARLINK*2, ktorý funguje
ako smartfón zabudovaný do vozidla, poskytuje
prístup k internetovému rádiu, zábavným aplikáciám
a mnohým ďalším funkciám. Obsluhovať ho
môžete pomocou centrálnej 7-palcovej dotykovej
obrazovky na spôsob tabletu, multifunkčných
ovládačov na volante alebo pomocou povelov
funkcie rozpoznávania hlasu*3. Ak neviete
nájsť svoju obľúbenú hudbu, môžete
pripojiť iPhone*1, smartfón
alebo iné mobilné hudobné zariadenie
prostredníctvom USB konektora
alebo štandardného vstupu AUX.

3

Navigačný systém poskytuje rýchle a presné pokyny, ktoré vám pomôžu úspešne
sa vymotať z labyrintu mestských ulíc. Celý systém je teraz ešte praktickejší vďaka
dopravným informáciám v reálnom čase. Na vysokokvalitnom displeji sa presne vymedzí
vaša poloha a súčasne sa zobrazia informácie, ako napríklad údaje o údržbe
alebo SMS správy z mobilného telefónu prenášané cez Bluetooth®*6. Pomocou praktickej
dotykovej obrazovky môžete upravovať nastavenia, prípadne môžete využiť výhody
pokročilého systému rozpoznávania hlasu, ktorý dokonca umožňuje ovládať systém v
rôznych jazykoch.

4

*1 Apple, iPhone a iPod sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
*2 Za bezpečnú a pozornú jazdu je vždy zodpovedný vodič.
Neobsluhujte dotykovú obrazovku počas jazdy.
*3 Funkcia rozpoznávania hlasu je kompatibilná len s vybranými jazykmi a nefunguje so všetkými jazykmi.
*4 Voliteľná výbava.
*5 Vyžaduje sa zariadenie značky Apple kompatibilné so službou Siri (iPhone, iPad, iPod touch atď.).
*6 Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. America.
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SYMETRICKÝ POHON VŠETKÝCH KOLIES

KĽÚČOVÁ TECHNOLÓGIA
SPOLOČNOSTI SUBARU

Najvyššou prioritou konštruktérov automobilky Subaru je zážitok z jazdy, ktorý nielen že prinesie zábavu, ale súčasne zaručí
bezpečnosť. To je i dôvod, prečo takmer všetky vozidlá značky Subaru ponúkajú symetrický pohon všetkých kolies ako súčasť
štandardnej výbavy. Keď totiž potrebujete zabezpečiť maximálnu istotu a kontrolu za volantom, neexistuje nič, čo by ho dokázalo
zastúpiť. Každý deň na cestách prináša nečakané podmienky a situácie a symetrický pohon všetkých kolies pomáha vodičovi
zvládnuť tieto náročné momenty rozdeľovaním krútiaceho momentu na všetky štyri kolesá. Poskytuje tak potrebnú trakciu
aj v situáciách, kde vozidlá z pohonom predných alebo zadných kolies zlyhávajú. Vždy, keď jazdíte na vozidle Subaru vybavenom
symetrickým pohonom všetkých kolies, môžete si byť istí, že vám poskytne pokoj mysle a istotu, nech už sa vyberiete kamkoľvek.

2,5-LITROVÝ PREPLŇOVANÝ
MOTOR SUBARU BOXER
S ROZVODOM DOHC
MAX. VÝKON: 221 kW (300 koní) pri 6 000 ot./min
MAX. KRÚTIACI MOMENT: 407 Nm (41,5 kgfm) pri 4 000 ot./min
SPOTREBA PALIVA: 10,4 l/100 km*
EMISIE CO2: 242 g/km*

Existuje len málo motorov s rovnakou reputáciou čistého potešenia
na každej ceste, akou sa môže pochváliť 2,5-litrový turbomotor
v modeli WRX STI. Dokonale spája surový výkon s maximálnou
vyrovnanosťou, keďže turbo sa roztočí takmer okamžite a uvoľní
výkon potrebný na intenzívnu akceleráciu. Rokmi overená
technológia ponúka v modeli WRX STI ešte vzrušujúcejší výkon
ako doteraz.

VIACREŽIMOVÝ DIFERENCIÁL DCCD

ŠPORTOVO VYLADENÝ PODVOZOK

Nastaviteľný centrálny diferenciál (DCCD) vám umožňuje zvoliť
uzávierku centrálneho diferenciálu na vozidle WRX STI, čím
upravíte jeho jazdné vlastnosti. Umožňuje nastaviť
elektromagnetickú viaclamelovú rozdeľovaciu spojku, ako aj
mechanickú uzávierku diferenciálu s obmedzenou svornosťou
(LSD) v záujme správneho dávkovania krútiaceho momentu na
predné a zadné kolesá. Automatický režim zabezpečuje ideálne
rozdelenie výkonu pre meniace sa podmienky, pričom nastavenie
Auto [+] ponecháva viac výkonu na prednej náprave kvôli lepšej
trakcii. Nastavenie Auto [-] zasa prenáša vyšší výkon na zadné
kolesá, čo je výhodné pri prejazde úzkych zákrut. Manuálny
režim so šiestimi úrovňami zasa umožňuje uzamknúť preferované
nastavenie jazdných vlastností.

Pri tvorbe konštrukcie podvozka pre model WRX STI čerpala automobilka z dlhoročnej účasti na súťažiach, rozsiahleho testovania
a pokrokov dosiahnutých v oblasti vývoja materiálov a konštrukčných riešení. Ústrednými prvkami tohto vývoja bola mimoriadna
úroveň stability a blesková odozva. Z toho dôvodu sa na výrobu celého rámu použila oceľ s vysokou pevnosťou, aby sa dosiahla
vyššia torzná tuhosť vozidla a lepšia kontrola nad jeho hmotnosťou. Podvozok bol navyše vyladený podľa prísnych štandardov,
pričom sa použili tuhšie stabilizátory, pružiny s vyššou tuhosťou a vylepšenia ako tuhšie hore uložené silentbloky. Týmto sa
podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi tuhosťou a poddajnosťou v záujme okamžitej odozvy a vzniklo nebývalé prepojenie medzi
vodičom, vozidlom a vozovkou.

AKTÍVNE SMEROVANIE KRÚTIACEHO MOMENTU
Vďaka tejto technológii dosahuje vozidlo precíznejšie jazdné vlastnosti, pričom môžete jazdiť viac na hrane jeho možností. Pri
vjazde do zákruty, keď sa dostane k slovu bočné preťaženie, dokáže systém nasmerovať výkon na vybrané kolesá a pomôže vám
udržať vozidlo v zamýšľanej dráhe pohybu. WRX STI vďaka tomu reaguje na vstupy vodiča priamejšie a aktívnejšie.

SI-DRIVE
Vďaka systému Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) môžete upraviť
jazdné charakteristiky modelu WRX STI podľa svojich predstáv
a túžob. Režim Intelligent [I] prináša plynulú akceleráciu, pričom
prihliada aj na optimálnu hospodárnosť. Ak chcete dosiahnuť
lineárnu odozvu a univerzálnu kontrolu nad každou situáciou,
zvoľte režim Sport [S]. A maximálnu odozvu z preplňovaného
motora vám pomôže vyťažiť režim Sport Sharp [S#]. Poskytuje
najpriamejšiu odozvu na stlačenie plynového pedála a precíznu
kontrolu otáčok v celom rozsahu.

* Spotreba paliva a emisie CO2: podľa nariadenia ES 715/2007 – 2015/45W.
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PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

ISTOTA, KTORÚ POTREBUJETE,
ABY STE DOSIAHLI ŽELANÝ PÔŽITOK Z JAZDY.
Keď testujete hranice vozidla WRX STI, môžete byť pokojní, pretože viete, že automobilka Subaru mu vštepila výnimočné
bezpečnostné vlastnosti. To zahŕňa ochranu poskytovanú odolnejším prstencovým výstužným rámom a kolenným airbagom
vodiča. Za pomoci viacrežimového systému riadenia dynamiky vozidla s funkciou aktívneho smerovania krútiaceho momentu
a výkonných bŕzd Brembo*1 vám vozidlo pomôže predchádzať nebezpečiu, ešte než k nemu dôjde. Vašu schopnosť
predchádzať nebezpečiu ešte zvyšuje jedinečná vyrovnanosť vozidla a priľnavosť kolies, ktorú zabezpečuje symetrický pohon
všetkých kolies.

Airbagy SRS*2

Prstencový výstužný rám

Model WRX STI ponúka predné airbagy SRS*2,
predné bočné a hlavové airbagy SRS*2 a kolenné
airbagy SRS*2, ktoré pomáhajú chrániť dolné
končatiny vodiča.

Prstencový výstužný rám zosilňuje kabínu
pre pasažierov od strechy cez dvere a stĺpiky
až po podlahu. Táto konštrukcia zabezpečuje
rozdelenie energie nárazu v prípade zrážky
a odvádza ju preč od cestujúcich. Podvozok je
vďaka tomu pevnejší a ľahší, čím sa dosahuje
silnejšia ochrana.

Predné sedadlá s ochranou proti
poraneniu krčnej chrbtice

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Model WRX STI je vybavený prednými sedadlami
s ochranou proti poraneniu krčnej chrbtice
a opierkami hlavy, ktoré pohlcujú energiu nárazu.
Pomáhajú tak chrániť cestujúcich vpredu
pred zranením v prípade nárazu zozadu.

Každé Subaru prekračuje z hľadiska bezpečnosti
bežné hranice. Motor SUBARU BOXER
a prevodovka modelu WRX STI sú skonštruované
tak, aby v prípade čelnej zrážky nevnikli do kabíny
a neohrozili cestujúcich.

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ
Pretáčavosť

Ideálna jazda
v zákrutách

Nedotáčavosť

Balík pokročilých bezpečnostných
systémov:
Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)*3

Balík pokročilých bezpečnostných
systémov: Asistent diaľ kových svetiel
(HBA)*3

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD) vás
pomocou senzorov umiestnených na rôznych
miestach vozidla upozorňuje na vozidlá v mŕtvom
uhle vodiča vzadu. Zmena jazdného pruhu je
vďaka tomu bezpečnejšia, pričom systém vás
dokáže vystríhať aj pred potenciálnym rizikom
zrážky počas cúvania do cesty s križujúcou
premávkou.

Model WRX STI prináša vodičovi lepší prehľad
o okolitej situácii a lepšiu viditeľnosť vďaka
systému asistenta diaľkových svetiel (HBA). HBA
dokáže automaticky prepínať medzi diaľkovými
a stretávacími svetlami v závislosti od jazdných
podmienok, ako je rýchlosť a prítomnosť
protiidúcich vozidiel, a zlepšuje tak viditeľnosť.

Viacrežimový systém riadenia dynamiky
vozidla
Viacrežimový systém riadenia dynamiky vozidla
vás chráni v prípade, že zaznamená stratu kontroly
nad vozidlom, pričom ponúka tri rôzne režimy
v záujme ﬂexibilného výkonu. V režime Normal
zasahuje systém naplno. Po prepnutí do režimu
Traction sa zvýši prah aktivácie systému,
čím sa maximálne zvýši kontrola zo strany
vodiča, ako aj množstvo krútiaceho momentu
dodávaného na jednotlivé kolesá. Dokonca
môžete zvoliť režim Off a systém riadenia
dynamiky vozidla vypnúť.

Brzdy
Vozidlo WRX STI je vybavené technológiami,
ktoré zdokonaľujú brzdenie a zvyšujú bezpečnosť
cestujúcich. Brzdový asistent pomáha
v núdzovej situácii aktivovať brzdy naplno. Funkcia
prednostného brzdenia zasa pomáha predchádzať
potenciálnemu riziku v situácii, keď súčasne
stlačíte brzdový aj plynový pedál, a uprednostní
brzdový účinok.

*1 Brembo je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brembo S.p.A.
*2 SRS: Supplemental Restraint System (doplnkový zadržiavací systém). Účinný pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.
*3 Za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je vždy zodpovedný vodič. V záujme bezpečnej jazdy sa nespoliehajte výlučne na balík pokročilých bezpečnostných systémov. Schopnosti jednotlivých systémov pri rozpoznávaní nebezpečenstva sú obmedzené.
Úplné informácie o fungovaní jednotlivých systémov a ich obmedzeniach nájdete v používateľskej príručke. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu.
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Ponuka vozidiel

WRX STI
ROZMERY

D x Š x V: 4 595 x 1 795 x 1 475 mm
MOTOR

4-valcový 16-ventilový preplňovaný
zážihový motor s protibežnými piestami
a rozvodom DOHC
OBJEM

2 457 cm3
MAX. VÝKON

221 kW (300 koní) pri 6 000 ot./min
MAX. KRÚTIACI MOMENT

407 Nm (41,5 kgfm) pri 4 000 ot./min
PREVODOVKA

6MT, DCCD AWD

Ice Silver Metallic

WR Blue Pearl
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Farby exteriéru

Crystal Black Silica

Výbava

Crystal White Pearl

Dark Grey Metallic

KOŽA*1

Ice Silver Metallic

Lapis Blue Pearl

Pure Red

WR Blue Pearl

ALCANTARA®*2/KOŽA
*1 Voliteľná výbava.
*2 Alcantara je registrovaná ochranná známka spoločnosti Alcantara S.p.A.
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Funkcie modelu

Vonkajšie spätné zrkadlá s elektrickým sklápaním

Kožené sedadlá WRX STI*1

Dômyselné konštrukčné riešenie, ktoré vďaka väčším
rozmerom zrkadiel ponúka lepšiu viditeľnosť. Zrkadlá majú
navyše špeciálny tvar, ktorý znižuje aerodynamický hluk.

Sedadlo je neoddeliteľnou, hoci častou prehliadanou
súčasťou jazdných vlastností vozidla. V zákrutách vodič
ostáva pevne v strede sedadla, ktoré dokonale prenáša
informácie o dynamike jazdy, čím pomáha udržiavať kontrolu
nad vozidlom. Všetky tieto aspekty boli zohľadnené
pri návrhu kožených sedadiel pre model WRX STI tak,
aby vodičovi poskytovali istotu, kontrolu a pohodlie.

Brzdy Brembo®*2

Veľ ký zadný spojler*1

Bočné prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele

Dvojzónová automatická klimatizácia

Bezkľúčový vstup so štartovacím tlačidlom*1

Ako najlepšia značka v oblasti vysokovýkonného brzdenia
vyrába spoločnosť Brembo®*2 bezvýhradne výkonné brzdy,
ktoré dokážu zvládnuť aj tvrdú jazdu. Veľké strmene
a odvetrávané kotúče zabezpečia dodatočnú úroveň
presnosti a kontroly počas jazdy na hranici schopností
modelu WRX STI.

Zdokonaľte štýl modelu WRX STI pomocou
aerodynamického veľkého zadného spojlera,
ktorý je dostupný za príplatok.

Model WRX STI zdobia elegantné a štýlové bočné prahové
lišty z nehrdzavejúcej ocele, na ktorých sú vyleptané tri
písmená ako synonymum výkonu: STI.

Pomocou dostupnej dvojzónovej klimatizácie môžete
regulovať prúdenie vzduchu a teplotu samostatne na strane
vodiča a spolujazdca. Mikroskopický ﬁlter zároveň zabraňuje
prenikaniu prachu do kabíny.

Inteligentný kľúč vám umožňuje jednoduchý prístup
do vozidla bez použitia tradičného kľúča. Ak chcete
dvere odomknúť, stačí uchopiť kľučku. Motor naštartujete
stlačením tlačidla. Dokonca aj bez použitia inteligentného
kľúča môžete dvere odomknúť pomocou 5-miestneho PIN
kódu.

LED svetlomety s automatickým
vyrovnávaním výšky

Stierače čelného skla s automatickým
dažďovým senzorom*1

V okamihu, keď tieto svetlomety zapnete, získate maximálne
osvetlenie, pričom funkcia automatického vyrovnávania
ich nasmeruje pod správnym uhlom tak, aby sa zachovala
optimálna úroveň viditeľnosti.

Keď systém zaznamená dážď, zapnú sa automatické stierače
čelného skla, pričom interval a rýchlosť stierania sa nastavia
podľa situácie.

18-palcové hliníkové disky kolies
(Dark Gun Metallic)
Elegantné, tuhé a pevné 18-palcové hliníkové disky kolies
dodávajú modelu WRX STI kultový vzhľad, ktorý dokonale
ladí s výkonom vozidla.

Volant v tvare písmena D potiahnutý
perforovanou kožou s červeným prešívaním
V každej zákrute budete vďační za kožený volant v tvare
písmena D, ktorým je model WRX STI vybavený. Tento volant
v tvare písmena D so štýlovým červeným prešívaním sa
vyznačuje perforovanou textúrou, ktorá vnáša viac radosti
do riadenia a zlepšuje kontrolu.

Hliníkové pedále
Hliníkové pedále modelu WRX STI majú protišmykové
výstupky, ktoré prispievajú k športovejšiemu charakteru jazdy.

*1 Voliteľná výbava.
*2 Brembo je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brembo S.p.A.
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Príslušenstvo

Digitálny zážitok Subaru

PRISPÔSOBTE SI VOZIDLO
PODĽA SEBA.
Hoci každé vozidlo WRX STI sa môže pochváliť bohatou výbavou, príslušenstvo od spoločnosti
Subaru predstavuje ideálny spôsob, ako si vozidlo prispôsobiť podľa seba a svojho životného
štýlu. Či už chcete zvýšiť pohodlie, rozšíriť funkcie alebo prispôsobiť vzhľad svojho vozidla WRX
STI, príslušenstvo Subaru je vyrobené podľa rovnakých kvalitatívnych noriem ako vaše vozidlo
Subaru. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, požiadajte o katalóg príslušenstva
alebo navštívte najbližšieho predajcu vozidiel Subaru.

INTERAKTÍVNY
ZÁŽITOK SUBARU
Aby ste mohli preskúmať všetko o značke
Subaru, ponúkame vám rôzne digitálne materiály
s množstvom zaujímavého, interaktívneho
obsahu, ako napríklad 360-stupňové zobrazenie
a rôzne videá.

Elektronická brožúra
Deﬂektory na dvere

Koncovka výfuku

Bočná prahová lišta

Vyskúšajte dynamickú elektronickú brožúru
od spoločnosti Subaru a získajte viac podrobností
vrátane videí, fotograﬁí a ešte oveľa viac.
subaru-global.com/ebrochure

Štýlové koberčeky (ľavostranné
riadenie/pravostranné riadenie)

Hlavica radiacej páky STI,
hliník a koža (6MT)

Skrátené radenie STI (6MT)

Rozmery

WR X STI
Rozmery sú odmerané v súlade so štandardným
postupom merania v spoločnosti Fuji Heavy
Industries Ltd.

Web

YouTube

Facebook

Navštívte našu stránku a získajte kompletné
informácie a novinky o vozidlách SUBARU.

Prihláste sa na SUBARU YouTube kanál
a pozerajte najnovšie videá SUBARU.

Buďte v kontakte s komunitou SUBARU na
Slovensku a získavajte najnovšie správy o značke
a produktoch SUBARU.

www.subaruslovakia.sk

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

facebook.com/SubaruSlovakia

Všetky funkcie, voliteľná výbava alebo balíky nie sú dostupné pre všetky modely a regióny. Informácie o dostupnosti nájdete na hárku s technickými údajmi. Podrobnejšie informácie získate od miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Subaru.
Spoločnosť Fuji Heavy Industries Ltd. si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a výbavu bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o technickým parametroch, výbave, dostupnosti farieb a ponuke príslušenstva podliehajú miestnym
podmienkam a požiadavkám. Informujte sa u miestneho predajcu o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa môžu vzťahovať na váš región.
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FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

subaruslovakia.sk

