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Σας παρουσιάζουμε το νέο Forester. Πλήρως επανασχεδιασμένο 

μέσα και έξω, το Forester έχει φτάσει σε νέα επίπεδα 

άνεσης, ασφάλειας και ευελιξίας για να σας υποστηρίξει 

στην καθημερινή σας πραγματικότητα ενώ ταυτόχρονα σας 

ενθαρρύνει να ανακαλύψετε νέους δρόμους απόλαυσης. 

Με το ανθεκτικό και συμπαγές του σώμα, το οποίο όμως 

είναι ευκίνητο, ευρύχωρο και άνετο, το Forester σας γεμίζει 

ξεγνοιασιά, τόσο εσάς όσο και τους επιβάτες σας.

Καλώς ήλθατε σε ένα κόσμο 
νέων δυνατοτήτων.
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Αντιμετωπίστε νέες προκλήσεις. Εξερευνήστε την υπέροχη 

φύση. Κάνετε όλα όσα θέλατε πάντα να κάνετε. Τώρα είναι 

εύκολο με το νέο Forester που ξυπνάει την επιθυμία σας για 

περιπέτεια.

Με το στιβαρό του στυλ που αποπνέει εμπιστοσύνη και 

ικανότητες, το Forester ικανοποιεί αβίαστα και την πιο 

απαιτητική σας εξόρμηση χαρίζοντάς σας  παράλληλα 

χαμόγελα χαράς, άνεσης και ασφάλειας.

Έτοιμοι – και έτοιμο - για όλα.
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Το ολοκαίνουργιο Forester σάς δίνει απόλυτη εμπιστοσύνη στην οδήγηση, με τη διασκεδαστική φύση του, την απόκριση στο 

χειρισμό και την εξαιρετική άνεση οδήγησης. Ισορροπημένο και σταθερό στις στροφές, ακόμη και με το ύψος ενός SUV, το Forester 

σχεδιάστηκε προσεκτικά για να μειώσει την κόπωση σε μεγάλα ταξίδια για μια ευχάριστη εμπειρία οδήγησης για όλους. Χάρη στη 

Συμμετρική Τετρακίνηση και το βελτιωμένο X-MODE σε όλα τα μοντέλα, φτάνετε στον προορισμό σας με άνεση και σιγουριά.

X-MODE και Hill Descent Control

Υψηλή απόσταση από το έδαφος

SI-DRIVE
Απολαύστε τις νέες δυνατότητες του Forester με το βελτιωμένο X-MODE. Επιλέξτε τη 
λειτουργία [SNOW/DIRT] για ολισθηρές επιφάνειες που καλύπτονται με χιόνι, χώμα ή 
χαλίκι ή τη λειτουργία [D.SNOW/MUD] για ιδιαίτερα επικίνδυνους δρόμους στους οποίους 
μπορεί να κολλήσουν τα ελαστικά, όπως βαθύ χιόνι ή λάσπη. Στην περίπτωση αυτή, το 
X-MODE χρησιμοποιεί την υψηλή ροπή και τη γρήγορη απόκριση του ηλεκτροκινητήρα 
για αποτελεσματική απομάκρυνση, βελτιώνοντας περαιτέρω την απόδοση οδήγησης και 
την αίσθηση ασφάλειας. Επιπλέον, το Hill Descent Control βοηθάει στη διατήρηση μιας 
ελεγχόμενης και σταθερής ταχύτητας ακόμη και σε ολισθηρές κατωφέρειες.*1

Το νέο Forester σχεδιάστηκε όχι μόνο για να έχει την 
υψηλή απόσταση από το έδαφος ενός SUV, αλλά 
και τις βέλτιστες γωνίες προσέγγισης, διαφυγής και 
διέλευσης ράμπας, ώστε να περνάτε τα εμπόδια χωρίς 
να προκύπτει ζημιά ή να κολλάτε.

Επιλέξτε Intelligent Mode για ισορροπημένη, ομαλή 
και φιλική προς το περιβάλλον απόδοση ή Sport Mode 
για άμεση και γραμμική απόκριση γκαζιού, πλούσια 
σε ροπή για σπορ και ομαλή οδήγηση σε οποιαδήποτε 
ταχύτητα. Η υποβοήθηση του βενζινοκινητήρα από τον 
ηλεκτροκινητήρα (motor assist) βελτιώνει περαιτέρω τη 
συνολική απόκριση επιτάχυνσης για ακόμη πιο δυναμική 
και σπορ οδηγική εμπειρία.

*1 Ο οδηγός είναι πάντα υπεύθυνος για την ασφαλή και προσεκτική οδήγηση. Η αποτελεσματικότητα του Hill Descent Control εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες όπως, η συντήρηση του οχήματος, οι καιρικές συνθήκες, τα ελαστικά και οι συνθήκες του δρόμου.

*2 Με ζάντες 18 ιντσών.

Ελάχιστη Απόσταση 
από το Έδαφος

Γωνία  
Προσέγγισης*2

Γωνία  
Διέλευσης Ράμπας*2

Γωνία  
Διαφυγής*2

Επιδόσεις που εμπιστεύεστε. 
Δυνατότητες που αισθάνεστε.
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Ο διευρημένος χώρος του πορτ-μπαγκάζ, η πιο εύκολη στη 

χρήση πίσω πόρτα* και ο φωτισμός του χώρου φόρτωσης είναι 

μερικά μόνο από τα πράγματα που κάνουν το νέο Forester 

ακόμα πιο πρακτικό και βολικό. Υποστηρίζοντας τον πιο 

ενεργό τρόπο ζωής, το Forester είναι έτοιμο να σας βοηθήσει 

να πραγματοποιήσετε όλα αυτά που αγαπάτε, δίνοντας 

περισσότερο νόημα σε κάθε σας περιπέτεια.

Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη 5η πόρτα επιτρέπει 
την πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης με το 
άγγιγμα ενός μόνο διακόπτη, ακόμα και όταν 
τα χέρια σας είναι γεμάτα. Παράλληλα, ο 
εσωτερικός διακόπτης σας επιτρέπει να 
κλείνετε άνετα την 5η πόρτα ενώ κλειδώνετε 
όλες τις πόρτες ταυτόχρονα. 

Οι έξοδοι 12V, ο διακόπτης αναδίπλωσης των 
πίσω καθισμάτων και τα άγκιστρα πρόσδεσης 
σάκων είναι βολικά τοποθετημένα για ευκολία 
στη χρήση. Τέσσερα άγκιστρα είναι επίσης 
τοποθετημένα στις τέσσερις γωνίες του πορτ-
μπαγκάζ για το προστατευτικό δίχτυ φορτίου.

Ηλεκτρικά ανοιγόμενη 5η πόρτα*

Χαρακτηριστικά πορτ-μπαγκάζ

Χώρος πορτ-μπαγκάζ
Το ευρύτερο άνοιγμα και ο τετραγωνισμένος σχεδιασμός διευκολύνουν 
στην οργάνωση, φόρτωση και εκφόρτωση ακόμη και πολύ μεγάλων 
αντικειμένων. Τα αναδιπλούμενα κατά 60/40 πίσω καθίσματα δημιουργούν 
ακόμα πιο επίπεδο πάτωμα, καθιστώντας ευκολότερη την αποθήκευση 
μακρύτερων αντικειμένων. Επιπλέον, οι πλευρές του χώρου φόρτωσης 
είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό που καθαρίζεται εύκολα.

Άφθονος χώρος για όλες 
τις αναμνήσεις σας.

* Εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση.
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Το ύψος του καθίσματος, η τοποθέτηση 
των πλευρικών ορθοστατών και η σχεδίαση 
της κολόνας της πόρτας επιτρέπουν 
ανεμπόδιστη πρόσβαση σε κάθε επιβάτη.

Μεγάλη και εσωτερικά συρόμενη, η 
πανοραμική ηλιοροφή προσφέρει μία αίσθηση 
απεραντοσύνης χωρίς να περιορίζει το ύψος.

Τα μαρσπιέ στις πίσω πλαϊνές πόρτες 
είναι φαρδύτερα, πιο επίπεδα και φέρουν 
αντιολισθητική επιφάνεια.

Το ντουλαπάκι της κεντρικής κονσόλας είναι 
αρκετά μεγάλο ώστε να αποθηκεύει τις 
ηλεκτρονικές σας συσκευές, όπως μικρά 
τάμπλετ. Επίσης υπάρχει και μια πρίζα 
ρεύματος 12V.

Εύκολη πρόσβαση στο κάθισμα

Ηλεκτρική ηλιοροφή*

Μαρσπιέ

Ντουλαπάκι κεντρικής κονσόλας

Το νέο Forester παρέχει άνεση σε κάθε επιβάτη, όπου κι αν κάθεται. Η ευκολία 

αρχίζει πριν ακόμα μπει στο αυτοκίνητο, καθώς τα ανοίγματα των θυρών έχουν 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η είσοδος και η έξοδος για όλους. 

Μπαίνοντας μέσα, διαπιστώνετε την ευρυχωρία και την άνεση, με λεπτομέρειες 

όπως οι θήκες στα πίσω καθίσματα και το πίσω σύστημα εξαερισμού, ενώ η καλά 

ηχομονωμένη καμπίνα μειώνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο και τις δονήσεις από 

τον δρόμο, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να μοιράζονται τις όμορφες στιγμές της 

διαδρομής.

Άνεση για όλους.

* Εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση
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*1 Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις ΗΠΑ και σε 
άλλες χώρες. 
*2 Τα Android και Android Auto είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
*3 Εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση.

Τα Apple CarPlay και/ή Android Auto πιθανόν να μην είναι διαθέσιμα για όλα τα μοντέλα 
και τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 
επίσημο εισαγωγέα SUBARU. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την ασφαλή και 
προσεκτική οδήγηση. Παρακαλούμε αποφεύγετε να λειτουργείτε την οθόνη αφής ενώ 
οδηγείτε.

Απολαύστε με ασφάλεια τις ευκολίες σύνδεσης smartphone ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, με υπηρεσίες όπως το Apple CarPlay*1 και το Android 

Auto*2. Σχεδιασμένο με προηγμένη λειτουργικότητα και ευκολία στη χρήση, το νέο Forester διαθέτει εργονομικά χειριστήρια και σας παρέχει 

τις τελευταίες λειτουργίες ψυχαγωγίας. Σε συνδυασμό με τα άνετα εμπρός καθίσματα που ενθαρρύνουν μια φυσική θέση οδήγησης, θα 

νιώσετε σαν στο σπίτι σας, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά πάτε.

Μείνετε σε επαφή, όπου κι αν πάτε.

Χρησιμοποιήστε τα Apple CarPlay*1 και Android 
Auto*2, τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές του 
σήμερα. Η hands-free λειτουργία αναγνώρισης 
φωνής ενισχύει τον παράγοντα ασφάλεια ενώ 
μειώνει την απόσπαση της προσοχής σας όταν 
βρίσκεστε στο δρόμο.

Η οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών 6,3 
ιντσών στο επάνω μέρος του ταμπλό των 
οργάνων παρέχει σε εσάς και στους επιβάτες 
σας χρήσιμες πληροφορίες με τρόπο 
απλό και ευανάγνωστο. Όταν το σύστημα 
πλοήγησης είναι σε χρήση, συνδέεται στην 
οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και δείχνει τις 
πληροφορίες σταδιακά, όταν πλησιάζετε σε 
διασταυρώσεις ή σε στροφές.

Η πλήρως έγχρωμη οθόνη LCD 4,2 ιντσών του 
μετρητή σας βοηθά να κατανοήσετε χρήσιμες 
πληροφορίες οδήγησης με μία γρήγορη ματιά 
έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε τα μάτια σας 
στον δρόμο.

Apple CarPlay*1 και Android Auto*2 Ένδειξη Οθόνης Μετρήσεων

Η πλαϊνή κάμερα, τοποθετημένη στο κάτω μέρος 
του εξωτερικού καθρέπτη του συνοδηγού - ένα 
τυφλό σημείο σε πολλές καταστάσεις οδήγησης 
-  προβάλλει εικόνες στην οθόνη πολλαπλών 
λειτουργιών παρέχοντάς σας περισσότερη 
ασφάλεια και ευκολία όταν κάνετε ελιγμούς 
κοντά σε άλλα αντικείμενα.

Όταν κινείστε με όπισθεν, η Κάμερα 
Οπισθοπορείας εμφανίζει στην οθόνη του 
ταμπλό έγχρωμη εικόνα μαζί με κατευθυντήριες 
γραμμές, που σας βοηθούν στο παρκάρισμα. 
Επιπλέον, ένα πλυστικό σύστημα της κάμερας 
την κρατά καθαρή από βρωμιά πλένοντας τον 
φακό της.

Με ηχεία τελευταίας τεχνολογίας, το premium 
ηχοσύστημα προσφέρει μια πλουσιότερη 
ακουστική εμπειρία.

Πλαϊνή Κάμερα*3 Κάμερα Οπισθοπορείας Premium Ηχοσύστημα*3

Οθόνη Πολλαπλών Λειτουργιών
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Οι βασικές τεχνολογίες της Subaru ταυτοποιούν 

την μάρκα Subaru και σας δίνουν τη μοναδική 

αίσθηση οδήγησης που μπορείτε να βρείτε 

μόνο σε ένα Subaru. Αυτά τα βασικά συστήματα 

επιτρέπουν στα αυτοκίνητα Subaru να 

ανταπεξέρχονται στα πρότυπα της εταιρείας 

όσον αφορά τις επιδόσεις, την άνεση, την 

ασφάλεια και την αξιοπιστία, ενώ κρατούν 

την υπόσχεση να προσφέρουν απόλαυση και 

ξενοιασιά σε όλους τους επιβάτες.

ΒΑΣΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SUBARU
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Το χαμηλό κέντρο βάρους και η επίπεδη σχεδίασή 

του δίνουν την καλύτερη πλευρική σταθερότητα 

από ό,τι οι άλλοι τύποι κινητήρων.

 Η επίπεδη σχεδίαση του κινητήρα είναι εγγενώς 

άκαμπτη και αυτο-ισορροπούμενη, παράγοντας 

λιγότερους κραδασμούς από ό,τι οι άλλοι τύποι 

κινητήρων.

Αυξημένη Σταθερότητα

Φυσική Ισορροπία

04

Η Παγκόσμια Πλατφόρμα της Subaru (Subaru Global Platform 

SGP) είναι η θεμελιώδης πλατφόρμα που υποστηρίζει τις 

νέες γενιές των αυτοκινήτων Subaru. Ενισχύοντας την 

ολοκληρωτική ασφάλεια και απόδοση, πηγαίνει πέρα από 

τις καλύτερες επιδόσεις, για να προσφέρει την αίσθηση 

οδήγησης που μπορείτε να βρείτε μόνο σε ένα Subaru. Είναι 

το μέλλον της Subaru — και παρέχει ακόμη περισσότερη 

απόλαυση και ξεγνοιασιά σε όλους τους οδηγούς και τους 

επιβάτες.

Ο πιο άμεσος χειρισμός επιτρέπει στον οδηγό να κατευθύνει 

το αυτοκίνητο όπως έχει προβλέψει, βελτιώνοντας τα 

ποσοστά αποφυγής κινδύνου. Το αποτέλεσμα είναι ένα 

ασφαλέστερο και πιο ευχάριστο στην οδήγηση αυτοκίνητο, 

ακόμη και σε μακρινά ταξίδια. Παρά την υψηλή απόστασή του 

από το έδαφος, το νέο SUBARU XV περνά από τις στροφές 

σαν επιβατικό αυτοκίνητο.

Πιο Διασκεδαστικό Στην Οδήγηση

Άνετος Χώρος Καμπίνας
Οι δυσάρεστοι κραδασμοί ή θόρυβοι έχουν ελαχιστοποιηθεί 

διασφαλίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες απολαμβάνουν το ταξίδι. Η 

βελτιωμένη ανάρτηση και το σασί υψηλής ακαμψίας παρέχουν 

ένα άνετο εσωτερικό καμπίνας για όλους.

Βελτιώσεις στην ακαμψία του σασί, στην ανάρτηση και στις 

αντιστρεπτικές δοκούς βοηθούν στην αποτελεσματικότερη 

απορρόφηση των κραδασμών από τον δρόμο και κρύβουν τις 

ανωμαλίες του δρόμου, επιτρέποντας περισσότερη άνεση και 

λιγότερη κούραση σε μακρινά ταξίδια.

Άνεση Ταξιδιού

Ένας κινητήρας Boxer, ή κινητήρας οριζόντιας 

διάταξης, είναι η διάταξη κινητήρα στον οποίο τα 

έμβολα κινούνται αντίθετα μεταξύ τους σε οριζόντια 

κατεύθυνση. Η Subaru έχει δεσμευτεί αποκλειστικά 

στον κινητήρα SUBARU BOXER για πάνω από 50 

χρόνια λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του 

έναντι των άλλων τύπων κινητήρων, παρέχοντας 

ανθεκτικότητα και αξιόπιστες επιδόσεις στα 

αυτοκίνητά της.

Κινητήρας  
SUBARU BOXER

01

Το Symmetrical AWD της Subaru κατανέμει 

την ισχύ σε όλους τους τροχούς για καλύτερη 

πρόσφυση σε βρεγμένους και ολισθηρούς δρόμους. 

Κατανεμημένο σε οριζόντια συμμετρικό επίπεδο, 

έχει καλά ισορροπημένη σχεδίαση χαμηλού κέντρου 

βάρους για πιο σταθερό και ασφαλές  ταξίδι.

Symmetrical  
All-Wheel Drive (AWD)

Subaru Global Platform

02

Το Lineartronic προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε 

σχέση στο εύρος του για ομαλές και χωρίς βήματα 

αλλαγές ταχυτήτων οι οποίες διατηρούν τον 

κινητήρα στην πιο αποδοτική περιοχή ισχύος για 

αποτελεσματική και ομαλή επιτάχυνση, επιδόσεις 

και καλύτερη οικονομία καυσίμου. Το Lineartronic 

λειτουργεί συνδυαστικά με το σύστημα S-AWD 

Ενεργούς Κατανομής Ροπής. Η προεπιλεγμένη του 

ροπή 60% μπροστά και 40% πίσω ρυθμίζεται μέχρι 

και σε κατανομή 50/50 για να ανταποκριθεί στις 

συνθήκες πρόσφυσης σε πραγματικό χρόνο.

LINEARTRONIC
03
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Για να κάνει κάθε εμπειρία οδήγησης όσο το δυνατόν πιο άνετη, 
ασφαλή και ευχάριστη για όλους, το νέο Forester προσφέρει την πιο 
ευρύχωρη καμπίνα και τον πιο ευέλικτο χώρο αποσκευών από ποτέ.

Πηγαίνετε όπου θέλετε.
Με όποιον θέλετε.
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AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

Ρ
ο

π
ή

 κινη
τή

ρ
α

 (N
m

)Ισ
χ

ύ
ς 

κι
νη

τή
ρ

α
 (

kW
)

Ταχύτητα κινητήρα (rpm)

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.

SUBARU e-BOXER

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

Οδήγηση 
σε μεσαίες στροφές:
Οδήγηση 
με Motor Assist

Οδήγηση 
σε υψηλές στροφές:  
Οδήγηση 
με βενζινοκινητήρα

Επιβράδυνση:
Επαναφόρτιση

0          1,000      2,000      3,000      4,000      5,000      6,000      7,000

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

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.

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.

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.

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. 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).

Κινητήρας SUBARU BOXER + Ηλεκτρική Τεχνολογία

Χειρισμός με άμεση απόκριση και σταθερότητα στις στροφές

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

Ευέλικτη οδήγηση στην πόλη

Οθόνη Ενδείξεων Motor Assist

Κινητήρας 
SUBARU BOXER

Ηλεκτρικός 
κινητήρας

Μπαταρία ιόντων 
λιθίου

Το νέο κινητήριο σύνολο της Subaru

Κινητήρας SUBARU BOXER
Μέγιστη Ισχύς:
150 ΗΡ (110 kW) / 5.600 – 6.000 rpm
Μέγιστη Ροπή:
194 Nm (19,8 kgfm) / 4.000 rpm

Ηλεκτρικός Κινητήρας
Μέγιστη Ισχύς:
16,7 ΗΡ (12,3 kW)
Μέγιστη Ροπή:
66 Nm (6,7 kgfm)
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*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. Διαβάστε στο 
Βιβλίο Χρήσης τις πλήρεις λεπτομέρειες για τη λειτουργία και τους περιορισμούς του συστήματος EyeSight, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.

*2 Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.

Όταν το αυτοκίνητό σας σας δίνει ξεγνοιασιά, η ζωή γίνεται 

πιο ευχάριστη. Γι‘ αυτό στη Subaru, η ασφάλεια έρχεται 

πρώτη. Έχοντας τις ρίζες της στην κατασκευή αεροσκαφών, 

η Subaru δεν έχει σταματήσει να δίνει την προτεραιότητα 

στον Άνθρωπο, με την τελειοποίηση, τον έλεγχο και τον 

επανέλεγχο των προηγμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας 

της, τα οποία αναπτύσσει εδώ και 50 χρόνια. Με τα τελευταία 

συστήματα προστασίας/αποφυγής σύγκρουσης και 

μοναδικές τεχνολογίες όπως η Subaru Global Platform και το 

Symmetrical All-Wheel Drive, η Subaru προσπαθεί συνεχώς να 

βελτιώνει την Ολοκληρωμένη Aσφάλεια και να οραματίζεται 

ένα μέλλον χωρίς ατυχήματα.

Subaru All-Around Safety

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ07

Το πλαίσιο ενίσχυσης σε σχήμα δακτυλίου εκμεταλλεύεται καλύτερα 

τα ελάσματα χάλυβα υψηλής αντοχής και έχει επανασχεδιαστεί 

δομικά για αποτελεσματικότερη απορρόφηση ενέργειας σε 

συγκρούσεις από όλες τις κατευθύνσεις.

Πλαίσιο Ενίσχυσης 
σε Σχήμα Δακτυλίου Τοποθετημένα χαμηλότερα από ποτέ λόγω της σχεδίασης χαμηλού 

κέντρου βάρους της SGP, ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων 

είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην εισχωρούν μέσα στην καμπίνα 

σε περίπτωση σύγκρουσης.

Διάταξη Προστασίας της Καμπίνας

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ01 02

Όταν είστε με όπισθεν, το σύστημα ενεργοποιεί τέσσερις 

αισθητήρες στον πίσω προφυλακτήρα για να ανιχνεύσει εμπόδια 

πίσω από το όχημα. Εάν εντοπιστεί κάτι, το σύστημα μπορεί 

να ειδοποιήσει τον οδηγό με προειδοποιητικούς ήχους και να 

εφαρμόσει αυτόματα τα φρένα για να αποφευχθεί η σύγκρουση ή να 

μειωθεί η ζημιά από σύγκρουση.

Αυτόματο Φρενάρισμα 
Οπισθοπορείας*3*4

ΒΑΣΙΚΗ
Η Βασική Ασφάλεια αρχίζει από την αρχική φάση σχεδίασης. 

Η εξαιρετική ορατότητα, η βέλτιστη θέση οδήγησης και τα 

εύληπτα όργανα, σας βοηθούν να είστε ασφαλείς από τη στιγμή 

που μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
Με εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως το EyeSight*1, η 

Προληπτική Ασφάλεια σας βοηθά να αποφεύγετε τις 

συγκρούσεις πριν συμβούν.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Χάρη στις τεχνολογίες όπως η Subaru Global Platform και 

το Symmetrical All-Wheel Drive, η Ενεργητική Ασφάλεια 

επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο του οχήματος επεμβαίνοντας 

στα βασικά στοιχεία όπως οδήγηση, στρίψιμο, φρενάρισμα, 

για να απολαμβάνετε ξένοιαστοι την κάθε διαδρομή σας.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η προστατευτική διάταξη της καμπίνας και οι αερόσακοι 

SRS*2 είναι μερικά από τα στοιχεία της Παθητικής Ασφάλειας 

που έχει σχεδιαστεί για να σας κρατάει ασφαλείς σε 

περίπτωση σύγκρουσης.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ08

Η Υποβοήθηση Μεγάλης Σκάλας (High Beam Assist) αυξάνει την 

ορατότητα και την ασφάλεια όταν οδηγείτε την νύχτα, ανάβοντας 

και σβήνοντας αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, ανάλογα με τις 

συνθήκες οδήγησης.

High Beam Assist (HBA)*3*4
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*3 Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την ασφαλή και προσεκτική οδήγηση και για την τήρηση των κανονισμών της κυκλοφορίας. Παρακαλούμε μην βασίζεστε αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά του Εξελιγμένου Πακέτου Ασφαλείας για την 
ασφαλή οδήγηση. Υπάρχουν περιορισμοί στα χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και τους περιορισμούς του συστήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
παρακαλούμε απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα.

*4 Εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση.

Η βέλτιστη θέση οδήγησης, τα ύψη των παραθύρων και οι 

προσεκτικά διατεταγμένες κολόνες παρέχουν εξαιρετική 

ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις για τη μείωση των 

τυφλών σημείων, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε εύκολα 

το περιβάλλον σας.

Ορατότητα

ΒΑΣΙΚΗ04

Αισθητήρες τοποθετημένοι γύρω από το αυτοκίνητο 

σας προειδοποιούν για οχήματα στα πίσω τυφλά σημεία 

για ασφαλέστερες αλλαγές λωρίδων. Σας προειδοποιεί 

επίσης για κίνδυνο πιθανής σύγκρουσης ενώ οδηγείτε 

με όπισθεν προς έναν δρόμο με διασταυρούμενη 

κυκλοφορία.

Σύστημα Ανίχνευσης 
Οπίσθιου Οχήματος 
της Subaru (SRVD)*3

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ05

Αυτοί οι προβολείς λειτουργούν διασυνδεδεμένα με την 

είσοδο του συστήματος διεύθυνσης και την ταχύτητα 

του οχήματος για να κατευθύνουν τα φώτα σας προς την 

κατεύθυνση που στρέφει το όχημά σας, για ασφαλέστερη 

νυχτερινή οδήγηση.

Προβολείς που 
Ανταποκρίνονται στο Τιμόνι 
(SRH)

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ06

Χάρη στην SGP (Subaru Global Platform), η σχεδίαση του χαμηλότερου 

κέντρου βάρους, το εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και οι βελτιώσεις στην 

ακαμψία παρέχουν ένα όχημα με άμεση απόκριση όταν γίνονται από τον οδηγό 

ελιγμοί αποφυγής κινδύνου στο δρόμο. 

Αποφυγή κινδύνου

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ11ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ10

Όταν το όχημα βρίσκεται σε πλήρη στάση, το Auto Vehicle Hold το κρατά στη 

θέση του ακόμα και όταν ελευθερωθεί το πεντάλ φρένου, μειώνοντας την 

κούραση του οδηγού σε διαδρομή υψηλής κυκλοφορίας.

Βοήθεια Εκκίνησης σε Ανωφέρεια 
(Auto Vehicle Hold)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ09

Εάν το όχημα πλησιάζει τα όρια της σταθερότητας, η κατανομή της ροπής 

AWD, η απόδοση του κινητήρα και τα φρένα του κάθε τροχού ρυθμίζονται για 

να βοηθήσουν στη διατήρηση της πορείας του οχήματος. Σε συνδυασμό με την 

Ενεργή Κατεύθυνση Ροπής, εφαρμόζονται τα φρένα και κατανέμεται λιγότερη 

ροπή στους εσωτερικούς τροχούς και περισσότερη στους εξωτερικούς για 

πιο ακριβή χειρισμό, βοηθώντας σας να πάρετε κλειστές στροφές όποτε αυτό 

είναι αναγκαίο.

Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος 
& Ενεργή Κατεύθυνση Ροπής 

Οι μπροστινοί αερόσακοι SRS*3, οι μπροστινοί πλαϊνοί 

αερόσακοι SRS*3, οι αερόσακοι SRS*3 οροφής, και ο 

αερόσακος γονάτων SRS*3 παρέχονται σαν βασικός 

εξοπλισμός στο νέο Forester προσφέροντας στους 

επιβάτες υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε περίπτωση 

σύγκρουσης.

Αερόσακοι με 
Συμπληρωματικό Σύστημα 
Συγκράτησης (SRS)*2

ΠΑΘΗΤΙΚΗ03
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Το EyeSight*1, η καινοτόμος τεχνολογία της Subaru, λειτουργεί σαν ένα δεύτερο ζευγάρι 

μάτια για τον δρόμο μπροστά, χρησιμοποιώντας δύο στερεοσκοπικές κάμερες που 

καταγράφουν τρισδιάστατες εικόνες με εξαιρετική αναγνώριση.  

Μόλις εντοπίσει πιθανό κίνδυνο, όπως οχήματα, μοτοσικλέτες, ποδηλάτες ή πεζούς, 

προειδοποιεί τον οδηγό και μετά επενεργεί στα φρένα, αν είναι απαραίτητο.

Subaru EyeSight: Τεχνολογία Υποστήριξης Οδηγού

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
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Σε ταχύτητες περίπου 60 km/h ή περισσότερο η Προειδοποίηση 

Μετακίνησης εντός της Λωρίδας σας βοηθά να μείνετε σε 

εγρήγορση με ήχο και φωτεινή ένδειξη αν ανιχνεύσει μετακίνηση 

ή αναχώρηση από την λωρίδα. Σε ταχύτητες περίπου 50 km/h ή 

περισσότερο, η Προειδοποίηση Αναχώρησης από την Λωρίδα, με 

την χρήση βομβητή και φωτεινής ένδειξης σας προειδοποιεί αν 

ανιχνεύσει αναχώρηση από τη λωρίδα χωρίς χρήση φλας.

Όταν ανιχνεύσει ένα όχημα μπροστά, το Προσαρμοζόμενο Cruise 

Control ρυθμίζει την ταχύτητα για να διατηρήσει μία καθορισμένη 

απόσταση από το προπορευόμενο όχημα παρακολουθώντας την 

απόσταση και τη διαφορά της ταχύτητας. Ρυθμίζει τον κινητήρα, 

το κιβώτιο ταχυτήτων και τα φρένα για να διατηρήσει την ταχύτητά 

σας σύμφωνα με τη ροή της κυκλοφορίας σε ένα μεγάλο εύρος 

από 0 km/h έως 180 km/h περίπου. Σχεδιασμένο για χρήση σε 

αυτοκινητόδρομους, εθνικές οδούς και παρόμοιους δρόμους, το 

Προσαρμοζόμενο Cruise Control στην πραγματικότητα ανιχνεύει 

ένα προπορευόμενο όχημα και τα φώτα φρένων του. Έτσι μπορεί 

να βοηθήσει να διατηρηθεί ο ρυθμός στο σταμάτημα-ξεκίνημα 

της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου για εσάς— μία άνεση και 

ευκολία σε μακρινές διαδρομές.

Όταν βρίσκεστε σταματημένοι και το EyeSight ανιχνεύσει 

ότι το προπορευόμενο όχημα έχει αρχίσει να κινείται πάλι, 

η Προειδοποίηση Ξεκινήματος Προπορευόμενου Οχήματος 

προτρέπει τον οδηγό να αναλάβει δράση με την χρήση βομβητή και 

φωτεινής ένδειξης που αναβοσβήνει.

Υποβοήθηση Οδηγού

Πρόληψη Ατυχήματος

Προειδοποίηση Μετακίνησης 
εντός της Λωρίδας και Αναχώρησης 
από την Λωρίδα

Adaptive Cruise Control

Προειδοποίηση Ξεκινήματος 
Προπορευόμενου Οχήματος

Διαχείριση Γκαζιού πριν τη ΣύγκρουσηΣύστημα Πέδησης πριν τη Σύγκρουση*2

Όταν υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά και εσείς βάζετε το όχημα σε 

σχέση Drive (κίνηση προς τα εμπρός) αντί για Reverse (όπισθεν), η 

Διαχείριση Γκαζιού Πριν τη Σύγκρουση εκπέμπει ηχητικά σήματα 

και ανάβει μια ενδεικτική λυχνία περιορίζοντας παράλληλα 

την απόδοση του κινητήρα ώστε να μειώσει την πιθανή δύναμη 

κρούσης και τις μετωπικές ζημιές.

Όταν αισθανθεί μία επικείμενη σύγκρουση με ένα όχημα ή άλλο 

εμπόδιο μπροστά, το Σύστημα Πέδησης Πριν τη Σύγκρουση μπορεί 

να προειδοποιήσει τον οδηγό με έναν βομβητή και μια φωτεινή 

ένδειξη στο ταμπλό. Εάν ο οδηγός εξακολουθεί να μην εκτελεί 

ενέργεια αποφυγής της σύγκρουσης, το σύστημα μπορεί να 

εφαρμόσει αυτόματα τα φρένα για να μειώσει τυχόν πρόσκρουση 

ή, εάν είναι δυνατό, να αποτρέψει τη σύγκρουση. Εάν ο οδηγός 

αναλάβει ενέργεια αποφυγής της σύγκρουσης, η Υποβοήθηση 

Πέδησης Πριν τη Σύγκρουση μπορεί να ενεργήσει στα φρένα 

βοηθώντας τον οδηγό στην αποτροπή της σύγκρουσης.     

*1 Το EyeSight είναι ένα σύστημα υποστήριξης της οδήγησης το οποίο μπορεί να μην λειτουργήσει βέλτιστα κάτω από όλες τις συνθήκες 
οδήγησης. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την ασφαλή και προσεκτική οδήγηση και για την τήρηση των κανονισμών της κυκλοφορίας. 
Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η συντήρηση του οχήματος, ο καιρός και οι οδικές 
συνθήκες. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος και τους 
Περιορισμούς για το EyeSight συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργιών σε αυτό το φυλλάδιο.

*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.Η απεικόνιση δεν αφορά πραγματικές μετρήσεις.

Η απεικόνιση δεν αφορά πραγματικές μετρήσεις.
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 Εάν δεν χρησιμοποιείται το φλας, η Υποβοήθηση Διατήρησης της 

Λωρίδας μπορεί να σας βοηθήσει με τη λειτουργία του τιμονιού όταν 

ανιχνεύει την αναχώρηση της λωρίδας, όταν οδηγείτε σε ταχύτητες 

περίπου 60 km/h ή περισσότερο. Επίσης, σε ταχύτητα 60 km/h ή 

περισσότερο, αν το σύστημα εντοπίσει γειτονικά ή προσκρούοντα 

οχήματα, η Επείγουσα Υποβοήθηση Διατήρησης της Λωρίδας                                                                                                                           

συνεχίζει με την βοήθεια στο τιμόνι, ανεξάρτητα από τη λειτουργία 

του φλας.                        

Υποβοήθηση Διατήρησης της Λωρίδας/
Επείγουσα Υποβοήθηση Διατήρησης 
της Λωρίδας
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To DMS* (Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού) υποστηρίζει την ασφαλέστερη 

οδήγηση μέσω μιας αποκλειστικής κάμερας παρακολούθησης του οδηγού και 

προειδοποιεί όταν ανιχνεύσει σημάδια απόσπασης της προσοχής ή υπνηλίας του 

οδηγού.

Εξελιγμένες Τεχνολογίες Subaru
Driver Monitoring System (DMS)
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* Εξοπλισμός σύμφωνα με την έκδοση.
Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την ασφαλή και προσεκτική οδήγηση και για την τήρηση των κανονισμών της κυκλοφορίας. Παρακαλούμε μην βασίζεστε αποκλειστικά στο DMS (Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού) 
για την ασφαλή οδήγηση. Υπάρχουν περιορισμοί στα χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και τους περιορισμούς του συστήματος. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα.

Το DMS αναγνωρίζει έως και πέντε καταχωρημένους οδηγούς για να παρέχει τις ακόλουθες προσαρμοσμένες 

ρυθμίσεις για μια εξατομικευμένη οδηγική εμπειρία.

Ασφάλεια, άνεση και ευκολία για κάθε οδηγό.

To DMS αναγνωρίζει μέχρι και 5 διαφορετικούς οδηγούς, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και σωματότυπου και ρυθμίζει 
αυτόματα την θέση οδήγησης στις καταχωρημένες 
ρυθμίσεις του οδηγού.

Όταν το DMS ανιχνεύσει ότι ο οδηγός έχει τα μάτια του 
κλειστά ή κοιτάζει πλάγια για μεγάλη χρονική περίοδο, 
το DMS κρίνει ότι ο οδηγός έχει αποσπασμένη προσοχή 
ή υπνηλία. Τότε τον προειδοποιεί με οπτικοακουστικές 
ενδείξεις στην οθόνη του πίνακα οργάνων και στην οθόνη 
πολλαπλών λειτουργιών/πληροφοριών.

Το DMS αποθηκεύει και επαναφέρει την τελευταία ρύθμιση 
A/C του κάθε οδηγού ώστε να υπάρχει άνετο και ευχάριστο 
περιβάλλον καμπίνας.

Το DMS ρυθμίζει εύκολα τους εξωτερικούς καθρέπτες στην 
προεπιλεγμένη ρύθμιση του κάθε οδηγού.

Οι τελευταίες επιλεγμένες ρυθμίσεις της MFD 
(οθόνη πολλαπλών λειτουργιών/πληροφοριών), 
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών πληροφοριών 
κατανάλωσης, ανακτώνται αυτόματα για την ευκολία 
οδήγησης.

Αυτόματη Ρύθμιση Θέσης Οδήγησης

ΠροειδοποίησηΑυτόματο Air-conditioning

Αυτόματη Ρύθμιση Εξωτερικών Καθρεπτών Αυτόματες Ρυθμίσεις Πίνακα Οργάνων και MFD
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AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

FORESTER 2.0i-S EyeSight

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ

Jasper Green Metallic

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μ x Π x Υ: 4625 x 1815 x 1730 mm 

Οριζόντιας διάταξης, 4-κύλινδρος, 2.0L DOHC 16-βάλβιδος 

Βενζινοκινητήρας + Ηλεκτρικός Κινητήρας

1995 cc

Κινητήρας SUBARU BOXER: 150 ΗP (110 kW) / 5.600 – 6.000 rpm

Ηλεκτρικός Κινητήρας: 16,7 ΗP (12,3 kW)

Κινητήρας SUBARU BOXER: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4.000 rpm

Ηλεκτρικός Κινητήρας: 66 Nm (6,7 kgfm)

Lineartronic, AWD
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AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

FORESTER 2.0i-L EyeSight

Horizon Blue Pearl

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μ x Π x Υ: 4625 x 1815 x 1730 mm 

Οριζόντιας διάταξης, 4-κύλινδρος, 2.0L DOHC 16-βάλβιδος 

Βενζινοκινητήρας + Ηλεκτρικός Κινητήρας

1995 cc

Κινητήρας SUBARU BOXER: 150 ΗP (110 kW) / 5.600 – 6.000 rpm

Ηλεκτρικός Κινητήρας: 16,7 ΗP (12,3 kW)

Κινητήρας SUBARU BOXER: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4.000 rpm

Ηλεκτρικός Κινητήρας: 66 Nm (6,7 kgfm)

Lineartronic, AWD
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

* Εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση.

Με δυνατότητα ατομικού 
συγχρονισμού, το σύστημα 
κλιματισμού δημιουργεί μια 
ευχάριστη ατμόσφαιρα στην 
καμπίνα, και ιδιαίτερα σε κάθε 
θέση επιβάτη. Επιλέξτε από 
τέσσερις τρόπους λειτουργίας 
για να το προσαρμόσετε 
στις ατομικές επιλογές 
θερμοκρασίας.

Παροχές εξαερισμού βρίσκονται 
πίσω από το ντουλαπάκι της 
κεντρικής κονσόλας έτσι οι 
πίσω επιβάτες να ταξιδεύουν με 
άνεση.

Στις πολλαπλές θήκες της 
πλάτης του καθίσματος 
μπορείτε να φυλάσσετε διάφορα 
προσωπικά αντικείμενα.

Η λειτουργία μνήμης καθίσματος 
συνδέεται με τη θέση των 
καθρεπτών για μεγαλύτερη 
άνεση και ευκολία. Επιπλέον, 
ο καθρέπτης του συνεπιβάτη 
γυρίζει προς τα κάτω αυτόματα 
όταν βάζετε όπισθεν για να 
βλέπετε καλύτερα όταν κινείστε.

Υπάρχουν θύρες φόρτισης 
USB για τους επιβάτες των 
εμπρός και πίσω καθισμάτων, 
αυξάνοντας την άνεση για 
όλους.

Διζωνικό Σύστημα Κλιματισμού Πίσω Σύστημα ΕξαερισμούΘήκες πλάτης καθίσματος Λειτουργία μνήμης καθίσματος*USB Έξοδοι 12V  
(εμπρός και πίσω)

Φώτα ομίχλης LED μεγάλης 
φωτιστικής κάλυψης για 
αυξημένη ορατότητα και 
βελτιωμένη ασφάλεια στη 
νυχτερινή οδήγηση με κακό 
καιρό.

Εμπρός Φώτα Ομίχλης LED03

Τα πίσω φωτιστικά σώματα 
LED δίνουν στο νέο Forester 
την ξεχωριστό εμφάνιση 
της Subaru ενώ παράλληλα 
αντιπροσωπεύουν τη 
λειτουργικότητά του.

Πίσω φωτιστικά σώματα LED04

0907 0806 10

Ζάντες Αλουμινίου 18 ιντσών*

Οι δυναμικές ζάντες 18 ιντσών 
συνοδεύονται από ελαστικά 
225/55R18.

02 Ράγες Οροφής

Προσεγγίζετε εύκολα τις ράγες 
οροφής πατώντας στα πλαϊνά 
μαρσπιέ. Οι ράγες διαθέτουν 
θέσεις πρόσδεσης, ώστε 
να μπορείτε να μεταφέρετε 
οποιοδήποτε αντικείμενο με 
σιγουριά.

05Αυτόματοι Προβολείς LED

Οι αυτόματης ρύθμισης στάθμης 
προβολείς LED ανταποκρίνονται 
στο τιμόνι, εξασφαλίζοντας καλή 
ορατότητα στις στροφές τη 
νύχτα.

01
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ΕΞΩΤΕΡΙΚ Α ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Crystal White Pearl Ice Silver Metallic

Jasper Green Metallic Sepia Bronze MetallicHorizon Blue Pearl

Crystal Black SilicaMagnetite Grey Metallic

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κ ΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Πλάτη καθίσματοςΦινίρισμα καθίσματος

Μαύρο Δέρμα (2.0i-S EyeSight)* Καφέ Δέρμα (2.0i-S EyeSight)*

Η SUBARU CORPORATION διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις 
προδιαγραφές και τον εξοπλισμό χωρίς προειδοποίηση.

Πλάτη καθίσματος Πλάτη καθίσματοςΦινίρισμα καθίσματος

Μαύρο Ύφασμα (2.0i-L EyeSight)*

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

Φινίρισμα καθίσματος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά, οι εξοπλισμοί ή τα πακέτα για 
όλα τα μοντέλα και τις περιοχές. Για τις διαθέσιμες εκδόσεις, δείτε το έντυπο 
Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Εξοπλισμών. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα Subaru. 

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

Πλαστικό προστατευτικό 
πίσω προφυλακτήρα

Αλουμινένια προστατευτική 
ποδιά κινητήρα

LED φώτα πόρτας πορτ-μπαγκάζΠροστατευτικό κάλυμμα 
χώρου αποσκευών

Διαχωριστικό αποσκευών
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