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Postaven premianty pro 
perfekcionalisty.
Levorg byl vyvinut s hrdostí a maximální pozorností ke každému detailu. 

To proto, že je určen pro řidiče, kteří chtějí jen to nejlepší. S originálním 

příslušenstvím SUBARU si můžete svůj Levorg upravit a vylepšit tak, aby ještě 

lépe vyjádřil Váš životní styl. Máte jistotu, že originální příslušenství SUBARU 

je vždy navrženo tak, aby ideálně pasovalo na Váš Levorg, dokonale sloužilo a 

vydrželo. 
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Vylepšený vzhled. Lepší funkce.
Buďte hrdí na svoji investici a ochraňte si ji.

V n ě j š í  v ý b a v a

Ochranná fólie předního nárazníku
SEZNVA2200
Průhledná fólie chránící přední nárazník před poškrábáním a poškozením od kamínků.

Boční lišty
J1010VA600NN
Pomáhají chránit boky Vašeho vozu.
*dodávají se nelakované

Dekorativní fólie
SEZNVA3000
Dekorativní polep, který zvýrazní sportovní charakter Vašeho SUBARU Levorg.

Boční lišty - karbonový vzhled
J105EVA100
Atraktivní boční lišty, které zároveň pomáhají chránit boky Vašeho vozu.
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V n ě j š í  v ý b a v a

Ochranná fólie střechy
SEZNVA2100
Průhledná fólie chránící hranu střechy před poškozením.

Aero lapače nečistot (přední)
J1010VA001NN
Pomáhají chránit Váš vůz před znečištěním.
*dodávají se nelakované.

Ochranná fólie nakládací hrany (průhledná)
SEZNVA2000
Chrání zadní nárazník před poškozením.

Mlhové světlomety
H4510VA020
Zlepšují výhled z Vašeho vozu při špatném počasí.

Sada deflektorů oken
F0010VA000
Umožňuje ponechání otevřených oken za účelem větrání při zhoršeném počasí.

Aero lapače nečistot (zadní)
J1010VA004NN
Pomáhají chránit Váš vůz před znečištěním.
*dodávají se nelakované.

Dekorativní fólie zrcátek (stříbrná)
SEBDVA3000
Polep krytu zpětných zrcátek s logem SUBARU.

Sportovní výfuk
SEREVA5000
Vychutnejte nádherný zvuk motoru boxer pracujícího pod kapotou vašeho vozu.

Ochrana karoserie pod klikami dveří
SEZNF22000
Transparentní fólie ochrání karoserii před poškrábáním.
*Sada 2ks.

Dekorativní lišta okna kufru
SEZNVA3200
Dekorativní lišta chromového vzhledu s logem Levorg.

Dekorativní fólie zrcátek (karbonový dekor)
SEBDVA3010
Stylový karbonový polep zpětných zrcátek.
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Povzneste svůj zážitek z jízdy.

Navrženo tak, aby vylepšilo styl, výkon a sebejistotu 

řidiče. Všechny doplňky STI jsou navrženy tak, aby 

zvýšily zážitek z jízdy ve všech ohledech. Inženýři STI se 

vždy snaží navrhovat díly a doplňky STI tak, aby spojení 

řidiče s vozidlem bylo co nejsilnější tím, že vylepšují 

vozy SUBARU tak, aby byly více komunikativní, 

ovladatelnější a poskytovali neustálou radost z jízdy.

V n ě j š í  v ý b a v a D o p l ň k y  S T I

Ochrana karoserie a interiéru
SETBYA9400

Ochrana ráfků z lehkých slitin
SETBYA9300
Technologicky vyspělá ochrana laku, skel, ráfků s obsahem keramických částic, která 
Vám pomůže ochránit Váš vůz a uchovat vzhled a lesk nového vozu.

Kola z lehkých slitin 15-ti paprsková (19")
SECWFG4000 / SECWFG4010 / SECWFG4020
SECWFG4000 stříbrná, 19"x8.5JJ ET 55.
SECWFG4010 antracitová, 19"x8.5JJ ET 55.
SECWFG4020 zlatá, 19"x8.5JJ ET 55.
*Nutné použít kryt na náboj.

STI boční prahové spoilery
SEFHVA3200
Upravuje proudění vzduchu kolem vozu zepředu dozadu. Příspívá tak ke zlepšení 
stability při vysokých rychlostech a zároveň poskytuje stylový vzhled.

Bezpečnostní matice
B327EYA000
Poskytují ochranu před krádeží kol.

STI spoiler předního nárazníku
SEFHVA3001
Upravuje proudění vzduchu procházející pod přední nárazník, a tak generuje extra 
přítlak. Přispívá tak ke zlepšení stability při vysokých rychlostech a zároveň poskytuje 
stylový vzhled.

Kola z lehkých slitin stříbrná / černá leštěná
SEBBAL4000 / SEBBAL4100
SEBBFJ4000 stříbrná, 17"x7JJ ET 48.
SEBBFJ4100 černá leštěná, 17"x7JJ ET 48.
*Včetně krytu na náboj.

STI 15-ti paprsková kola 18"
B3110AL051CE
Poskytnou Vašemu SUBARU Levorg punc a styl STI.

Černě lakované bezpečnostní matice
SEMGYA4000
Designové bezpečností matice s logem SUBARU pro ochranu Vašich kol. 

STI spoiler zadního nárazníku
SEFHVA3100
Upravuje proudění vzduchu kolem vozu. Příspívá tak ke zlepšení stability při vysokých 
rychlostech a zároveň poskytuje stylový vzhled.

Opravná sada na pneumatiky
SETSYA4001
Kompresor a lepící roztok sloužící ke snadnému zacelení děr v osobních pneumatikách.

STI hlavice voliče převodovky
C1010SG101
Stylová hlavice voliče převodovky v designu STI.
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Žít život svou cestou. Naplno.
Dělejte to, co máte rádi tak často, jak je to možné. Originální příslušenství Subaru Vám nabízí na míru vyvinuté doplňky pro Váš SUBARU Levorg, který si můžete 
snáze přizpůsobit Vašemu životnímu stylu tak, že budete méně času trávit přípravami a více času Vám zbyde na to, co opravdu rádi děláte.

P ř e p r a v a

Střešní box (krátký)
E361EYA802
Rozměry: 1,792 x 797 x 355 mm. Objem: 380 litrů.
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

Tažné zařízení (odnímatelné/pevné)
 L101EVA010 / L101EVA000
*Maximální hmotnost přípojného vozidla se může lišit podle specifikace vozu. 
Prosím kontaktujte Vašeho prodejce pro upřesnění.

Nosič lyží (maximálně 4 páry)
E365EAG500
Pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy.
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

Zadní nosič kol (2 kola)
E365EFJ200
Přepraví 2 jízdní kola na tažném zařízení.
*Vůz musí být vybaven tažným zařízením.
Nosnost : 1 kolo - 20kg, 2 kola - 36kg.

Stylový střešní box 
SEAFVA8001
Střešní box o objemu 430 litrů (2 250x810x350mm) vybavený LED osvícením, 
rychloupínacím systémem Quick Grip System pro bezpečnou a rychlou montáž. Tento 
střešní box je také vybaven bezpečnostním "nosem", který zamezí špatně upevněnému 
nákladu proražení boxu v případě kolize.  
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

Nosič kol (základní)
E365ESC100
Nosič pro 1 kolo.
*Perfektně sedne na střešní nosič. Montáž na střešní nosič.
Nosnost : 17kg.

Nosič lyží (maximálně 6 párů)
E361EAG550
Pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

Zadní nosič kol (3 kola)
E365EFJ400
Přepraví 3 jízdní kola na tažném zařízení.
*Vůz musí být vybaven tažným zařízením.
Nosnost : 1 kolo - 20kg, 3 kola - 45kg.

Hliníkový střešní nosič
E365EVA000
Dokonalé aerodynamické profily pro snadnou montáž celé řady nosičů.
*Obsahuje sadu snižující aerodynamický hluk.

Nosič kol (Premium)
E361ESA501
Aerodynamický střešní nosič kol. Snadná instalace kola. 
*Perfektně sedne na střešní nosič. Montáž na střešní nosič.
Nosnost : 20kg.

Nosič lodi
SETHAL7000
Pro 1 kajak.
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.
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P ř e p r a v a

Ochrana nakládací hrany (provedení plast)
E775EVA000
Chrání zadní nárazník před poškozením.

Zvýšená ochrana zadních opěradel
J501EVA300
Chrání sklopená zadní opěradla před znečištěním.
*V kombinaci s vanou do zavazadlového prostoru.

Ochrana zadního prahu a nakládací hrany
E101EAJ500
Chrání zadní nárazník a práh kufru před poškozením.

Dekorativní lišta 5-tých dveří
E755EVA000
Ozdobná lišta 5-tých dveří s chromovou úpravou.

Ochrana nakládací hrany (provedení kov)
E7710VA000
Chrání zadní nárazník před poškozením.

Síťka pro přepravu zavazadel (postranní)
F551EVA000
Pro čistý a uklizený nákladový prostor. Perfektní doplněk pro přepravu nákladu.
*Sada 2 ks. Nelze kombinovat s vysokou vanou do zavazadlového prostoru.

Vana do zavazadlového prostoru
J515EVA000
Ochrana prostoru pro přepravu zavazadel před znečištěním.

Osvětlení nákladového prostoru
H4610VA000
Přídavná LED světla pro osvětlení nákladového prostoru.

Ochrana prahu kufru
E1010VA100
Chrání práh kufru před poškozením.

Vysoká vana do zavazadlového prostoru
J515EVA200
Zvýšená ochrana nákladového prostoru.
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Jediný svého druhu.

V n i t ř n í  v ý b a v a

Jednou na místě, ochrana navždy.
Vylepšete cestu. Užijte si řízení.

Modré osvětlení interiéru
H701SFJ001
Modře násvítí prostor pro nohy.

Podlahové koberce Standard
J505EVA101
Na zakázku zhotovené autokoberce s logem Subaru. 
*Sada předních a zadních koberců.

Podlahové koberce Premium
J505EVA300
Na zakázku zhotovené autokoberce s logem Levorg. 
*Sada předních a zadních koberců.

Gumové podlahové koberce (sada předních)
J501EVA000
Odolné pryžové rohožky, které chrání interiér vozu před blátem 
a sněhem.

Gumové podlahové koberce (sada zadních)
J501EVA010
Odolné pryžové rohožky, které chrání interiér vozu před blátem 
a sněhem.

Prahové lišty (nerez)
E1010VA200
Elegantní prahové lišty s názvem modelu.
*Sada pro přední a zadní prahy.

Ochrana nástupního prostoru
SEZNVA3100
Fólie, která ochrání zadní nástupní prostor před poškrábáním.

50
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*1 Řidič je vždy odpovědný za dodržovaní bezpečnosti během řízení vozu. Prosím zdržte se ovládání dotykového displeje během řízení. Poplatky za internetové připojení budou účtovány podle Vašeho tarifu.
*2 Hlasové ovládáni je dostupné pouze ve vybraných jazycích.  *3 Apple, iPhone a iPod jsou registrované ochranné značky společnosti Apple Inc. 

N a v i g a c e  a  b e z p e č í

Hmotnost Věk

15-36kg 3R-12L

Hmotnost Věk

15-36kg 3R-12L

Hmotnost Věk

9-18kg 8M-4R

Hmotnost Věk

0-13kg 0-15M

Navigace ALPINE 6,1"
SEALFJ6600
6,1” WVGA dotykový displej, iPod®*3 a USB připojení, DVD/DivX/CD-R +/-R /RW, 4 x 
50W vysoko-výkonový zesilovač, iGO PRIMO 2 navigace, Bluetooth®, MirrorLinkTM, 
ovládání z volantu, odnímatelný panel, Touch, Drag and Flick Control, Text to Speech 
(TTS), TMC-tuner 3D Landmark icons, 3D city maps.

Originální navigace s funkcí DAB
86271VA950
Je to jako mít vestavěný smartphone ve Vašem voze. Informační systém Subaru 
Starlink*1 Vám umožní přístup k internetovému rádiu, zábavným aplikacím a mnohem 
dalším. Ovládejte je jako tablet se 7" displejem, ovladači z volantu nebo pomocí 
hlasového ovládání *2. Nemůžete najít svou oblíbenou hudbu, připojte Váš iPhone*3, 
smartphone nebo jiný hudební přehrávač pomocí USB nebo pomocí AUX konektoru. 
*Vyžaduje montáž GPS antény,  vstupu AUX a kabelový svazek.

Systém pro lepší zvuk
SECNYA6000
Řešení pro upgrade zvuku Plug & Play s integrovaným kabelovým svazkem. Digitální 
třída D. 4-kanálový zesilovač, technologie MOSFET pro brilantní zvuk. RMS výstup při 
4 Ohm 4 x 50W, maximální výkon 300W. Výškové reproduktory Audiophile 29mm s 
hlasovou cívkou TETOLON a magnetem NEODYL.
*Není určen pro vozidla vybavená audiem Harman Kardon.

Dětská autosedačka SUBARU Baby safe plus
F410EYA105 
Bezpečné upevnění sedačky pomocí základny systému ISOFIX 
F410EYA900.

Automatické sklápění zpětných zrcátek
SEECAL3100
Zpětná zrcátka se automaticky sklopí při zamčení vozu a znovu 
se automaticky vyklopí po zapnutí zapalování.

Sada náhradních žárovek
SEHAVA8000
Neobsahuje LED diody. Skutečný obsah se může lišit od 
vyobrazeného.

Dětská autosedačka SUBARU Duo plus
F410EYA003
Zvýšená ochrana při bočním nárazu a bezpečné upevnění 
sedačky pomocí systému ISOFIX.

Přední parkovací senzory / (černé)
SECOVA2100 / SECOVA2300
Bezpečné parkování pomocí 4 senzorů. Akustická signalizace.

Popelník
F6010SC000
Popelník pohárkovitého tvaru pasující přesně do držáku nápojů 
ve středové konzoli.

Dětská autosedačka SUBARU KID plus
F410EYA216
Zvýšená ochrana při bočním nárazu.

Zadní parkovací senzory / (černé)
SECOVA2200 / SECOVA2400
Bezpečné parkování pomocí 4 senzorů. Akustická signalizace.

Zapalovač cigaret
H6710FJ000
Změní 12V zásuvku na zapalovač cigaret.

Dětská autosedačka SUBARU KIDFIX XP
F410EYA230
Extra ochrana, jak proti nárazu z boku, tak i proti nárazu ze 
předu. Uchycení pomocí systému ISOFIX.

Prachový a pylový kabinový filtr
SEDNFJ9000
Velmi kvalitní a účinný kabinový filtr, který zabraňuje průniku 
pachů, atmosférického prachu a pylu do kabiny Vašeho vozu. 
Jeho antivirové, antibakteriální, protiplísňové a antialergické 
vlastnosti zajistí dokonale čistý vzduch v prostoru pro cestující.

Interiérové LED osvětlení
SEHAFL1000
Náhrada žárovek interiérového osvětlení pro lepší světlo a 
úsporu energie. Včetně žárovek pro osvětlení SPZ.
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S e z n a m  p ř í s l u š e n s t v í

UPOZORNĚNÍ:
1. Čísla dílů a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
2. Potvrďte si prosím předem místní požadavky a předpisy.
3. Použitelnost jednotlivého příslušenství záleží na výbavě vozidla. V případě nejasností kontaktujte prosím svého dealera SUBARU.

No. NÁZEV DÍLU ČÍSLO DÍLU 1,6 GT 1,6 GT-S Poznámka PŮVOD

1 Ochranná fólie předního nárazníku SEZNVA2200   E
2 Dekorativní fólie SEZNVA3000   E
3 Boční lišty J1010VA600NN   Dodávají se nelakované. W
4 Boční lišty - karbonový vzhled J105EVA100   W
5 Ochranná fólie střechy SEZNVA2100   E
6 Sada deflektorů oken F0010VA000   W
7 Ochrana karoserie pod klikami dveří SEZNF22000   Sada 2ks. E
8 Ochranná fólie nakládací hrany (průhledná) SEZNVA2000   E
9 Dekorativní fólie zrcátek (stříbrná) SEBDVA3000   E

10 Dekorativní fólie zrcátek (karbonový dekor) SEBDVA3010   E
11 Aero lapače nečistot (přední) J1010VA001NN   Nelze kombinovat s prahovými spoilery STI. Dodávají se nelakované. W
12 Aero lapače nečistot (zadní) J1010VA004NN   Nelze kombinovat s prahovými spoilery STI. Dodávají se nelakované. W
13 Dekorativní lišta okna kufru SEZNVA3200   E
14 Mlhové světlomety H4510VA020  − W
15 Sportovní výfuk SEREVA5000   E
16 Ochrana karoserie a interiéru SETBYA9400   E
17 Ochrana ráfků z lehkých slitin SETBYA9300   E
18 Bezpečnostní matice B327EYA000   W
19 Černě lakované bezpečnostní matice SEMGYA4000   W

20
19" Kola z lehkých slitin 15-ti paprsková stříbrná SECWFG4000   Nutné použít kryt na náboj. E
19" Kola z lehkých slitin 15-ti paprsková antracitová SECWFG4010   Nutné použít kryt na náboj. E
19" Kola z lehkých slitin 15-ti paprsková zlatá SECWFG4020   Nutné použít kryt na náboj. E
Kryt na náboj stříbrný SECWAG4010   E
Kryt na náboj zlatý SECWFG4030   E

21
17" Kola z lehkých slitin stříbrná SEBBAL4000   Včetně krytu na náboj. E
17" Kola z lehkých slitin černá leštěná SEBBAL4100   Včetně krytu na náboj. E

22 Opravná sada na pneumatiky SETSYA4001   E
23 STI spoiler předního nárazníku SEFHVA3001   W
24 STI spoiler zadního nárazníku SEFHVA3100   Nelze kombinovat s tažným zařízením. W
25 STI boční prahové spoilery SEFHVA3200   Nelze kombinovat s Aero lapači nečistot. W
26 STI 15-ti paprsková kola 18" B3110AL051CE   W
27 STI hlavice voliče převodovky C1010SG101   W
28 Střešní box (krátký) E361EYA802   W
29 Stylový střešní box SEAFVA8001   W
30 Hliníkový střešní nosič E365EVA000   W
31 Nosič lyží (maximálně 4 páry) E365EAG500   W
32 Nosič lyží (maximálně 6 párů) E361EAG550   W
33 Nosič lodi SETHAL7000   E

34
Tažné zařízení odnímatelné L101EVA010   Nelze kombinovat se zadním spoilerem STI. W
Tažné zařízení pevné L101EVA000   Nelze kombinovat se zadním spoilerem STI. W
Elektroinstalační sada 13-ti pólová zásuvka se sadou pro indikaci funkce směrových světel přívěsu/karavanu L105EVA020   W
Adaptér z 13-ti pólové zásuvky na 7-mi pólovou L105ESG400   W
Přídavný elektrosvazek pro karavan L105EVA040   W

35 Nosič kol (základní) E365ESC100   Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče. Nosnost : 17kg W
36 Nosič kol (Premium) E361ESA501   Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče. Nosnost : 20kg W
37 Zadní nosič kol (2 kola) 13pin E365EFJ200   Vůz musí být vybaven tažným zařízením. 1 kolo - 20kg, 2 kola - 36kg. W
38 Zadní nosič kol (3 kola) 13pin E365EFJ400   Vůz musí být vybaven tažným zařízením. 1 kolo - 20kg, 3 kola - 45kg. W
39 Ochrana nakládací hrany (provedení plast) E775EVA000   W

No. NÁZEV DÍLU ČÍSLO DÍLU 1,6 GT 1,6 GT-S Poznámka PŮVOD

40 Ochrana nakládací hrany (provedení kov) E7710VA000   W
41 Ochrana prahu kufru E1010VA100   W
42 Ochrana zadního prahu a nakládací hrany E101EAJ500   W
43 Vana do zavazadlového prostoru J515EVA000   W
44 Vysoká vana do zavazadlového prostoru J515EVA200   W
45 Zvýšená ochrana zadních opěradel J501EVA300   W
46 Síťka pro přepravu zavazadel (postranní) F551EVA000   Nelze kombinovat s vysokou vanou do zavazadlového prostoru. W
47 Dekorativní lišta 5-tých dveří E755EVA000   W
48 Osvětlení nákladového prostoru H4610VA000   W
49 Modré osvětlení interiéru H701SFJ001   W
50 Prahové lišty (nerez) E1010VA200   W
51 Ochrana nástupního prostoru SEZNVA3100   E
52 Podlahové koberce Standard J505EVA101   Sada předních a zadních koberců. W
53 Podlahové koberce Premium J505EVA300   Sada předních a zadních koberců. W
54 Gumové podlahové koberce (sada předních) J501EVA000   W
55 Gumové podlahové koberce (sada zadních) J501EVA010   W
56 Navigace ALPINE 6,1" SEALFJ6600   E
57 Originální navigace s funkcí DAB 86271VA950   Pouze pro vozidla vybavená přípravou pro DAB. W

Anténa GPS 86277FJ110   Pro navigace 86271VA400 W
58 Systém pro lepší zvuk SECNYA6000   Není určen pro vozidla vybavená audiem Harman Kardon. E
59 Automatické sklápění zpětných zrcátek SEECAL3100   E

60
Přední parkovací senzory SECOVA2100   E
Přední parkovací senzory (černé) SECOVA2300   E

61
Zadní parkovací senzory SECOVA2200   E
Zadní parkovací senzory (černé) SECOVA2400   E

62 Prachový a pylový kabinový filtr SEDNFJ9000   E
63 Sada náhradních žárovek - pro modely s LED světly SEHAVA8000   Neobsahuje LED diody. Skutečný obsah se může lišit od vyobrazeného. E
64 Popelník F6010SC000   W
65 Zapalovač cigaret H6710FJ000   W
66 Interiérové LED osvětlení SEHAFL1000   E
67 Dětská autosedačka SUBARU Baby safe plus F410EYA105   W

Základna pro dětskou autosedačku Baby safe plus F410EYA900   W
68 Dětská autosedačka SUBARU Duo plus F410EYA003   W
69 Dětská autosedačka SUBARU KID plus F410EYA216   W
70 Dětská autosedačka SUBARU KIDFIX XP F410EYA230   W

[W]=Celosvětový doplněk [E]=Výhradně pro Evropu

:Použitelný    :Podle specifikace vozidla    −:Standardní výbava    :Nelze použít
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