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Pålitlighet, säkerhet och prestanda är den perfekta 
basen för ett aktivt liv. Impreza inspirerar människor att 
leva livet fullt ut. Att ta varje chans att utforska världen 
så att varje ögonblick blir meningsfullt.   

VÄLKOMMEN 
TILL 
PLATSERNA 
DÄR LIVET 
HÄNDER.
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SMIDIG, FLEXIBEL  
OCH VACKER. 
PRECIS SOM DU.

Impreza är lika underhållande att köra som den är 
vacker att titta på. Den är kapabel, välbyggd och den 
har allra högsta säkerhet. Varje form, varje material, 
varje designuttryck har valts av en anledning och  
stärker både form och funktion. Det vackra och 
moderna designspråket sammanfattar allt det som 
Impreza representerar. 
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Vart du än kör, vad du än gör så ser Impreza till att 
du och dina passagerare är i säkra händer. Tack vare 
Subarus välbeprövade teknik är Impreza komfortabel 
och avkopplande för både dig och dina passagerare. 
Impreza är din pålitliga och trygga partner som ger dig 
självförtroende oavsett vilket äventyr som väntar.

LEV LIVET  
FULLT UT, ÄVEN 
OM KALENDERN  
ÄR FULL.
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Människor som lever livet, behöver bagageutrymme. Impreza 
erbjuder rejält med lastyta för såväl vardagssysslorna som 
aktiviteterna du älskar. Generöst med plats för mycket bagage 
uppmanar Impreza dig att leva livet och lägga mindre tid på att 
drömma och mer tid på att göra.

MÅNGSIDIG DESIGN 
FÖR ALLT DU ÄLSKAR 
ATT GÖRA.

Bagageutrymme

Bagageutrymmet är mycket lättanvänt.  
Med stor lastöppning och breda inner-
utrymmen är Impreza klassledande med  
en flexibilitet som tilltalar alla som lever  
ett aktivt liv. 
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Den tysta kupén erbjuder en behaglig åkupplevelse, som blandas med lyxiga 
intryck från vackra material och eleganta, noga genomtänkta former. Impreza 
kombinerar karossens skönhet och sportighet med en luftig och rymlig kupé.  
Alla passagerare kan njuta av resan, oavsett om de sitter fram eller bak.

NJUTNING FÖR ALLA.
S T I L ,  KO M F O R T O C H 

2. Armstöd för baksätespassagerarna

1. Framsäten

Impreza erbjuder förstklassig 
komfort för alla passagerare. 
Armstödet bak har integrerade 
mugghållare.

Impreza vackert designade 
framsäten ger bästa möjliga 
stöd, komfort och avkoppling.
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1.Apple CarPlay och Android Auto™

Använd de mest populära apparna med Apple 
CarPlay och Android Auto. Tack vare röststyrning 
kan du hålla händerna på ratten och ögonen på 
vägen. Allt för din och dina passagerares säkerhet.

2. Multifunktionsdisplay*

6,3-tumsdisplayen ger dig och dina passagerare 
lättläst och nyttig information. Om din bil har 
navigation, ger den också meddelanden i förväg  
när det är dags att svänga.

4. Backkamera* 5. SUBARU STARLINK

När du lägger i backen visar skärmen allt som finns 
bakom bilen för att du enkelt ska kunna parkera eller 
manövrera i trång stadsmiljö. Linjerna hjälper dig 
hitta rätt i p-fickan.

Ett infotainmentsystem som ger dig  tillgång till 
internetradio, appar och en rad andra funktioner  
via pekskärmen eller via kontroller på ratten.

HÅLL KONTAKTEN. 
KOPPLA UPP DIG.

Impreza är utrustad med ett infotainment-system som låter dig vara uppkopplad 
vart du än kör. Utöver detta visar multifunktionsdisplayen allt du behöver veta om 
bilens status. Samtliga bilens displayer är naturligtvis sammankopplade – enkelt, 
bekvämt och tryggt.

3. Meter Display*

I den 4,2 tum stora skärmen får du all användbar 
information om din körning på ett enkelt sätt med 
ett kort ögonkast.

* 1.6i Active / 2.0i Active.

Föraren ansvarar alltid för att fordonet förs fram på ett säkert sätt. Undvik att använda 
pekskärmen i onödan under körning.
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SUBARUS  
TEKNISKA 
EGENSKAPER
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BALANS

Motorns platta design är i sig styv och 
självbalanserad, vilket genererar ökad 
hållbarhet, tillförlitlig prestanda  
samt mindre vibrationer än V-typ eller 
4-cylindriga radmotorer i samma klass.

LÅG TYNGDPUNKT

Eftersom Subarus Boxermotor har en platt  
profil och ligger lägre i chassit, är hela for- 
donet mer stabilt balanserat och mer mot- 
ståndskraftigt mot sidorörelser än andra bilar.

I en Boxermotor arbetar kolvarna horisontellt, vilket ger 
minimala vibrationer. Subaru har i mer än 50 år förlitat sig 
på den hållbara och pålitliga konstruktionen, som blivit ett 
signum för varumärket.

SUBARU
BOXERMOTOR1

Subarus symmetriska fyrhjulsdrivning ger kraft till alla hjul för 
en säker framfart på våta och hala underlag. Symmetrin ger 
bilen bra balans och låg tyngdpunkt.

SYMMETRISK
FYRHJULSDRIFT2

Lineartronic är en automatlåda som växlar utan steg för att 
hålla motorn i sitt mest effektiva varvtal, vilket ger mjuk 
acceleration och bra bränsleekonomi. Tillsammans med 
Subarus aktiva drivkraftsfördelning ser till att det alltid  
skickas kraft till de hjul som har bäst fäste.

LINEARTRONIC +
ACTIVE TORQUE SPLIT AWD3

Subarus teknologiska kunnande är basen för vårt 

varumärke och skapar den unika körupplevelse som du 

bara kan få i en Subaru. Vår teknologi skapar bilar där 

prestanda, komfort, säkerhet och pålitlighet går hand 

i hand med körglädje och avkoppling för alla passagerare. 

4
Subaru Global Platform debuterar i Impreza och kommer  
att utgöra grunden för alla framtida modeller från Subaru.  
Den nya plattformen ger högsta tänkbara säkerhet samtidigt 
som konstruktionen bjuder mer komfort och bättre dynamik  
än någonsin tidigare.

Snabbare styrrespons gör att bilen följer förarens inten-
sioner mer distinkt, vilket också ökar möjligheterna att 
undvika hinder. Detta gör bilen säkrare och roligare att 
köra. Trots sin generösa markfrigång beter Impreza sig 
snudd på lika alert som en sportbil.

Obehagliga vibrationer och oljud har minimerats för 
en bättre kvalitetsupplevelse. Den mjukare sättningen 
bjuder också förstklassig komfort för alla i bilen.

Hela chassit är nytt och nästan dubbelt så vridstyvt. Detta 
gör att våra ingenjörer kunnat finjustera stötdämpare och 
fjädring för en mjukare gång som sväljer alla ojämnheter. 
Detta ger högre komfort även under långa körpass.

SUBARU GLOBAL 
PLATFORM

3. Tystare kupé

2. Komfort

1. Mer körglädje
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FRAMSTOLAR MED WHIPLASHSKYDD

Aktiva nackskydd ser till att minska risken för whiplashskador. De aktiva 
nackskydden rör sig framåt vid en krock och hjälper därmed till att fånga 
upp de åkandes huvuden.

KROCKKUDDAR

Impreza har hela sju krockkuddar som standard. Allt för att ge bästa 
tänkbara skydd om olyckan skulle vara framme.

FÖRBÄTTRADE BÄLTEN

En längre låstunga förhindrar att bältet glider ur position, vilket 
minskar påfrestningar på kroppen med ökad säkerhet och mindre 
skador vid en eventuell olycka.

KROCKSÄKER MOTORUPPHÄNGNING

Motor och växellåda sitter lågt placerade och är designade för att 
tryckas ner under bilen vid en eventuell olycka. Detta säkerställer  
att kupén hålls intakt och passagerarna skyddas.

RINGFORMAD SÄKERHETSBUR

En så kallad säkerhetsbur omgärdar hela kupén. De förstärknings-balkar 
som går till taket, dörrstolparna och golvet är extremt starka för att 
motstå och absorbera kraften från alla typer av kollisioner.

VEHICLE DYNAMICS CONTROL SYSTEM (VDC) OCH ACTIVE TORQUE VECTORING

I besvärliga situationer griper våra säkerhetssystem in för att hjälpa 
föraren att hålla kursen. Fyrhjulsdrivningen anpassas och ABS-systemet 
bromsar varje hjul individuellt. Vid snabb kurvtagning aktiveras Active 
Torque Vectoring för att ge mer kraft till ytterhjulen, vilket drar bilen 
säkert genom tvära kurvor.

Den nya designen säkerställer att föraren har full kontroll åt alla håll med 
minimala döda vinklar.

RUNT-OM-SIKT

SNABB STYRRESPONS

Den låga tyngdpunkten, förfinade fjädringen och höga vridstyvheten 
gör att bilen reagerar direkt på rattrörelser, vilket hjälper föraren att 
undvika hinder på vägen och ger säkra undanmanövrar.

AKTIV 
SÄKERHET

PASSIV 
SÄKERHET

Subaru Global Platform ger bilen högre vridstyvhet, mindre vikt, mer styrka 
och bättre styrrespons. Detta är viktiga faktorer för bilens aktiva säkerhet.

SUBARU GLOBAL 
PLATFORM

7

6

8

4

5

1 2

3

SÄKRASTE LILLA FAMILJEBILEN 
ENLIGT EURO NCAP
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2. LINJEVARNARE/KÖRFÄLTSHJÄLPSYSTEM

Om du skulle slumra till vid ratten och bilen börjar glida över 
i det andra körfältet reagerar linjevarnaren direkt med en 
ljudsignal och en indikator börjar blinka. Körfältshjälpsystemet 
aktiveras i hastigheter om ca 60 km/h eller mer. Om du vid 
hastigheter om ca 50 km/h eller mer, råkar glida nära kanten 
av ditt körfält och börjar lämna körfältet utan att signalera, 
varnar istället linjevarnaren dig med en ljudsignal och en 
indikator som blinkar, innan du lämnar körfältet.

4. FILHÅLLNINGSASSISTANS

Vid körning på motorväg, landsväg och liknande vägar håller 
stereokameran koll på filmarkeringarna för att upptäcka om 
bilen oavsiktligt skulle lämna körfältet. Systemet är aktivt 
från cirka 65 km/h och hjälpstyr automatiskt tillbaka bilen i 
körfältet för ökad säkerhet.

1. ADAPTIV FARTHÅLLARE

EyeSight*1 håller inte bara farten som traditionella 
farthållningssystem gör. När den känner av ett fordon 
framför, anpassar den adaptiva farthållaren hastigheten 
för att hålla ett visst avstånd till fordonet genom att 
övervaka avståndet och skillnaden i hastighet. Systemet 
anpassar motorgång, kraftöverföring och inbromsning 
i förhållande till trafiken inom ett brett register (från 
0 km/h till 180 km/h). Systemet är avsett att användas 
på motorvägar, landsvägar och liknande. Om trafiken 
är ryckig reagerar systemet på det framförvarande 
fordonets bromsljus och hjälper dig att hålla en jämn 
hastighet, för ökad komfort under långa körningar.

3. UPPMANING ATT BÖRJA KÖRA

Om din bil står still och EyeSight känner av att fram-
förvarande bil börjar rulla, signalerar systemet till dig att 
agera genom en ljudsignal och en indikator som blinkar.

På Subaru tror vi på heltäckande säkerhet och en viktig del i detta 
är förebyggande krocksäkerhet, som fokuserar på att hindra 
att en olycka inträffar överhuvudtaget. Det är därför Subaru 
har skapat EyeSight*1, vårt eget banbrytande säkerhets- och 
förarassistanssystem. EyeSight använder två stereokameror som 
ett extra par ögon för att fånga tredimensionella färgbilder av 
vägen framför dig med utmärkt bildigenkänning.  
Genom att använda bilder från båda kamerorna för att exakt 
bestämma form, hastighet och avstånd, upptäcker systemet inte 
bara bilar och andra större fordon, utan även motorcyklar, cyklar 
och fotgängare. När systemet upptäcker en potentiell fara, varnar 
det föraren och bromsar även in om det behövs för att undvika en 
olycka. Med den förbättrade säkerhetsprestandan som EyeSight 
erbjuder blir din bilkörning tryggare.

VÄ R L D S L E DA N D E

FÖRARASSISTANS- 
SYSTEM 

FÖRARASSISTANS
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6

5
6. UPPMÄRKSAMHETSHJÄLP

Om du har ett hinder framför dig och du råkar köra 
framåt istället för bakåt, avger uppmärksamhetshjälp i 
EyeSight flera korta pip, en blinkande indikator tänds 
och gaspådraget minskas för att undvika en kollision.

5. AUTOBROMS*2

Autobroms med kollisionsvarning: När systemet känner av 
att bilen håller på att kollidera med ett fordon eller annat 
hinder framför dig, avger kollisionsvarningen en ljudsignal 
och en indikator börjar blinka på instrumentbrädan. Om du 
trots varningen inte bromsar eller gör en undanmanöver, kan 
systemet automatiskt slå på bromsarna för att dämpa kraften 
i sammanstötningen eller, om möjligt, förhindra en kollision 
helt och hållet. 

Styrhjälp vid risk för kollision: När EyeSight uppfattar en 
potentiell kollision hjälper systemet dig att göra en skarpare 
sväng för att undvika detta.

*1 EyeSight är ett förarassistanssystem som gör din bilkörning tryggare. Dock kan det inte fungera optimalt under alla 
körförhållanden. Systemets effektivitet beror på många faktorer, såsom fordonsunderhåll, väder- och vägförhållanden. Du som 
förare är därför alltid ansvarig för att köra säkert och uppmärksamt och för att gällande trafikregler följs. Se bruksanvisningen för 
fullständig information om systemets funktion och begränsningar, inklusive funktionerna beskrivna här.

*2 Pre-collision Braking System fungerar inte i alla situationer. Beroende på hastighetsskillnaden mellan bilen och det framförvarande 
objektet, dess höjd och andra förhållanden, kan inte alla situationer uppfylla de nödvändiga förutsättningar som krävs för att 
EyeSight ska fungera optimalt.

Synfältet sett genom EyeSight (Exempel, ej faktisk mätning)

KROCKFÖREBYGGANDE FUNKTIONER
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Impreza 1.6i

DIMENSIONER  
MOTOR
STORLEK
MAX. EFFEKT 
MAX. VRIDMOMENT
TRANSMISSION

L x B x H: 4460 x 1775 x 1480 mm
Boxermotor, 4-cylindrig, DOHC, 16 ventiler, bensin 
1600 cm³
114 hk (84 kW) / 6200 v/min
150 Nm (15,3 kgfm) / 3600 v/min
Lineartronic, AWD

MODELLÖVERSIKT

Dark Grey Metallic

Ice Silver Metallic

DIMENSIONER  
MOTOR
STORLEK
MAX. EFFEKT 
MAX. VRIDMOMENT
TRANSMISSION

L x B x H: 4460 x 1775 x 1480 mm
Boxermotor, 4-cylindrig, DOHC, 16 ventiler, bensin
1995 cm³
156 hk (115 kW) / 6000 v/min
196 Nm (20,0 kgfm) / 4000 v/min
Lineartronic, AWD

Impreza 2.0i

BaseActive
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Svart Textil (Active) 

Pure Red

Crystal White Pearl

Venetian Red Pearl

Ice Silver Metallic

Quartz Blue Pearl Dark Blue Pearl

Dark Grey Metallic

LACKFÄRG

KLÄDSEL

Crystal Black Silica

Svart Textil (Base)

På grund av trycktekniska skäl kan färger skilja sig från de som visas i den här broschyren.
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Elektriskt infällbara ytter- 
backspeglar med blinkers*

UTRUSTNING

LED-lampor*  
Kurvljus*1

2

LED-bakljus3

2-zons klimatanläggning med dammfilter*4

USB- och AUX-ingångar5

* Active.
20



TILLBEHÖR

STI sidospoilerSTI framspoiler

Sidopaneler (karbon finish)17-tums aluminiumhjul  
för vinterbruk

Textilmattor

STI växelspaksknopp 18-tums aluminiumhjul*

Impreza är redan i sitt grundutförande en bil med en alldeles egen karaktär. Men vill du, kan du 
sätta din personliga prägel på den genom ett brett urval av tillbehör. Såväl interiört som exteriört 
kan du välja till praktiska och sportiga accessoarer. Mer om tillbehör hittar du på vår hemsida  
www.subaru.se eller närmaste Subaru återförsäljare.

GÖR DIN IMPREZA 
TILL DIN EGEN
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SUBARU Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning 
utan föregående information. Specifikationer och utrustning kan variera beroende 
på lokala förutsättningar och regler. Kontakta din återförsäljare för information 
om ändringar som kan bero på lokala förhållanden. Bilarna som visas i broschyren 
är internationella och kan visa utrustning som inte är tillgänglig för den svenska 
marknaden. För att säkerställa att du har den senaste informationen, besök  
vår hemsida www.subaru.se

SPECIFIKATIONER MÅTT

mm 
1.6i Base 1.6i Active 2.0i Active

Lineartronic
Motor

Typ Boxermotor, kamkedja, 4-cylindrig, vätskekyld, bensin
Borrning x slag mm 78,8 x 82,0 84,0 x 90,0
Cylindervolym cm3 1600 1995
Kompressionsförhållande 11,0 12,5
Bränslesystem Multipointinsprutning Direktinsprutning
Bränsletank lit. 50

Effekt
Max. effekt hk (kW)/v/min. 114 (84) / 6200 156 (115) / 6000
Max. vridmoment Nm (kgfm) /v/min. 150 (15,3) / 3600 196 (20,0) / 4000
Max. hastighet (högsta växeln) km/h 180 205
Acceleration (0-100 km/h) sec. 12.4 9.8

Bränsleförbrukning*1

Stad liter/100 km 7,7 8,0 8,4

Landsväg liter/100 km 5,3 5,5 5,6

Blandad liter/100 km 6,2 6,4 6,6

CO2 utsläpp*1

Stad g/km 173 180 196

Landsväg g/km 121 125 132

Blandad g/km 140 145 152

Miljöklass Euro6c

Mått och vikt

Längd mm 4460

Bredd mm 1775

Höjd mm 1480

Hjulbas mm 2670

Spårvidd
Fram mm 1540

Bak mm 1545

Markfrigång mm 130

Lastutrymme*2 med baksätet uppfällt/ med baksätet nedfällt lit. 385/1310

Antal sittplatser personer 5

Tjänstevikt kg 1358 1376 1379

Max. tillåten släpvagnsvikt kg 1200

Max. tillåten släpvagnsvikt med B-körkort kg 1200

Transmission

Permanent fyrhjulsdrift, normaldrift fram/bak Active Torque Split AWD system

(kraftfördelningssystem)

D (Lineartronic) 3,600 – 0,512

1:a växeln — 3,600 (manuellt läge)

2:a växeln — 2,155 (manuellt läge)

3:e växeln — 1,516 (manuellt läge)

4:e växeln — 1,092 (manuellt läge)

5:e växeln — 0,843 (manuellt läge)

6:e växeln — 0,667 (manuellt läge)

7:e växeln — 0,557 (manuellt läge)

Backväxeln 3,687

Slutväxel 3,900 3,700

Chassi

Styrning Kuggstång med elservo

Fjädring
Fram MacPherson fjäderben

Bak Multi-link

Vändcirkeldiameter m 10,6

Bromsar
Fram Ventilerade skivbromsar

Bak Ventilerade skivbromsar

Däck 205/55R16, 16 x 6,5" J 205/50R17, 17 x 7"J

*1Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp enligt EC 715/2007 - 2016/646.     *2 Uppmätt enligt VDA (V214).   

Tjänstevikt varierar beroende på monterad utrustning.
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STANDARDUTRUSTNING

*1 Fönster vid förarplats har automatisk upp/ner-funktion med klämskydd.
*2 Utrustad med WVGA funktionsdisplay.

*3 6,3-tums LCD-skärm som visar: Bränsleförbrukning, Eco-utvärdering, klocka med utetemperatur, service/underhållsschema mm.

SUBARU Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning utan föregående information. 
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Exteriör

Självjusterande LED-ljus med automatisk dagsljusfunktion — l l

Kurvljus — l l

Strålkastarspolning l l l

Dimljus fram — l l

LED-bakljus l l l

Dimljus bak l l l

Elektriskt infällbara ytterbackspeglar med blinkers — l l

UV-skydd vindruta och sidorutor fram/bak l l l

Tonade rutor — l l

Intervalltorkare l l l

Regnsensor l l l

Bakrutetorkare med intervallfunktion l l l

16-tumshjul i stål med navkapsel l — —

17-tums aluminiumfälgar — l l

Takspoiler l l l

Antenn av typen “hajfena” l l l

Säten

Läderklädd ratt och växelspaksknopp — l l

6-vägs manuellt justerbart förarsäte l l l

Värmesitsar, fram l l l

Delbart baksäte, 60/40 l l l

5-stegs justerbart nackskydd l l l

Förvaringsficka i ryggstödens baksida, endast 
passagerarplatsen

l l l

Komfort

Elektriska fönsterhissar, fram och bak*1 l l l

Fjärrstyrt centrallås l l l

Kartlampor fram l l l

Bagagerumsbelysning l l l

Makeup-speglar, fram l l l

Mittkonsolbox l l l

2 mugghållare fram l l l

Förvaringsfickor i dörrar med dryckeshållare l l l

Armstöd med 2 mugghållare i baksätet — l l

Öppning av tanklock inifrån l l l

Fjärrkontroll till bakluckan l l l

Två 12v eluttag (i instrumentpanelen och mittkonsolen) l l l

Lastöglor l l l

Inrullningsbart insynsskydd för lastutrymme — l l
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Klimatkontroll

Klimatanläggning med dammfilter l — —

2-zons klimatanläggning med dammfilter — l l

Värmekanal, baksätet l l l

Eluppvärmd framruta i nederkant l l l

Eluppvärmda ytterbackspeglar l l l

Defroster fram och sidor l l l

Eluppvärmd bakruta med timer l l l

Underhållning och kommunikation/navigator

1CD med DAB-radio, 6,5-tums informationsdisplay*2 och  
4 högtalare

l — —

1CD med DAB-radio, 8-tums informationsdisplay*2 och  
6 högtalare — l l

Apple CarPlay/ Android Auto™Infotainment System l l l

Rattmonterade reglage för stereo l l l

Bluetooth® – Handsfree via Blåtand l l l

USB-ingång och AUX ingång l — —

Dubbla USB-ingångar och AUX ingång — l l

Backkamera — l l

Kontroller / Instrument

Multi-informationsdisplay*3 — l l

Ställbar ratt i höjdled och längdled l l l

Adaptiv farthållare l l l

Körhjälpsystem

Avstängningsbart Stopp-start-system l l l

VDC (Antispinn, antisladd och traction control) l l l

Elektrisk parkeringsbroms med hill holder l l l
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Säkerhet

EyeSight (uppmärksamhetshjälp, autobroms med 
kollisionsvarning, adaptiv farthållare, linjevarnare/
körfältshjälpsystem)

l l l

Filbytesassistans l l l

Varningsblinkers går på vid panikinbromsning l l l

Airbags fram l l l

Förar- och passagerarairbag l l l

Sidoairbags fram l l l

Knäairbag, förarplats l l l

Aktiva nackskydd, fram l l l

Nackskydd bak, samtliga 3 sittplatser l l l

Bältesvarnare för föraren i huvudinstrumentet l l l

Bältesvarnare för passagerare i Multi-informationsdisplayen l l l

Höjdjusterbara bältesinfästningar, fram l l l

Trepunktsbälte, samtliga 5 sittplatser l l l

Höjdjusterbara bältesinfästningar, fram l l l

4-sensorers/4-kanalers ABS med elektronisk 
bromskraftfördelning

l l l

Bromsassistanssystem l l l

Bromsprioritering l l l

ISO-FIX barnstolsfästen l l l

Barnsäkra lås i bakdörrar l l l

Startspärr/immobilizer l l l
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