Қозғалтқыштың көлемі
2.0i
2.0i-L
2.5i-L ES
2.5i-S ES
ЖИНАҚТАМАСЫ
STANDARD
ELEGANCE
PRESTIGE
PREMIUM
ЖИНАҚТАМА КОДЫ
VF
BM
LS
FW
БЕРІЛІСТЕРДІ АУЫСТЫРУ ҚОРАБЫ
"Lineartronic" сатысыз вариаторы
ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ ТҮРІ
Көлденең-оппозиттік, 4-цилиндрлік DOHC, 16 клапан
МАКСИМАЛДЫ ҚУАТЫ (ак/айн/мин)
156/6000
171/5800
МАКСИМАЛДЫ АЙНАЛУ КЕЗІ (Нм/айн/мин)
196/4000
235/4100
МАКСИМАЛДЫ ЖЫЛДАМДЫҒЫ (км/сағ)
193
196
ҚАЛАДАҒЫ/ШОССЕДЕГІ ЖАНАРМАЙ ШЫҒЫНЫ (л/100км) эксперимент барысында мінсіз жағдайларда
9,9/6,3
11,5/6,8
100 км/сағ дейін үдеуі (с)
10,3
9,9
ЖОЛ БЕТІНЕН БИІКТІГІ (мм)
220
ҰЗЫНДЫҒЫ х ЕНІ х БИІКТІГІ х ДӨҢГЕЛЕКТЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚ (мм)
4625 х 1815 х 1730 х 2670
ЖАБДЫҚТАЛҒАН САЛМАҒЫ (кг)
1526
1568
1586
1617
ЖАНАРМАЙ БАГІНІҢ КӨЛЕМІ (л)
63
225/60R17
225/55R18
ШИНАЛАРДЫҢ ӨЛШЕМІ, ҚҰЙМАЛЫ ДИСКІЛЕР
STANDARD ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ
Балалардың орындықтарына арналған бекіткіштер (ISOFIX)
Жарық және жаңбыр датчиктері
Ішкі көрінісі
Шиналардағы қысым датчиктері (TPMS)
Орындықтардың мата қаптауы
Артқы қатардағы үш жолаушыға арналған мойын тіреуіштері
Жүргізуші орындығының электр жетегі
Қауіпсіздікті басқару колонкасы
6,5" дюймді түсті сенсорлық дисплейлі, дауыспен басқару функциясы бар
Төтенше жедел қызметтерді шақыру жүйесі ЭРА-ГЛОНАСС
SUBARU STARLINK мультимедия жүйесі (iPod/BT/AUX/USB)
Сыртқы түрі
Жарық шоғырының деңгейін автоматты түрде реттеу функциясы бар жарық диодты LED фаралары
Құралдар панеліндегі қызыл түсті көмескі жарық
Ауаны тазалау сүзгісі бар екі аймақты климат-бақылау жүйесі
Фаралардың сырғымалы жуғышы
Артқы тұманға қарсы шам
Артқы қатар орындықтарына арналған ауа дефлекторы
Еңкейту және шығаруы бойынша рульді қолмен реттеу
Күндізгі жүріс шамдары
Bluetooth байланыс жүйесі
Ультракүлгін сәулеленуге қарсы қорғанысы бар әйнектер
Құралдар панеліндегі түрлі-түсті дисплейі бар борттағы компьютер
"AUTO" режимді алдыңғы әйнек көтергіші
Бүйір айналарының механикалық жолмен жиналуы
Сыртқы құрылғыны қуаттандыруға арналған қосымша USB порттары
Алдыңғы орындықтарды жылыту жүйесі
Бүйір айналарының және алдыңғы әйнегінің тазартқыштар аймағының жылытылуы
60/40 шамасында жиналатын артқы қатар орындықтары
Артқы әйнектің өшу таймері бар жылытылуы
Қозғалтқышты кілтсіз оталдыру және тоқтату (Start-Stop) жүйесі
Жүк салуға арналған қара түсті рейлингтер
Орталық консольінде орналасқан электр жетекті тұрақ тежеуіш
Хромдалған радиатор торы
Төбе консоліндегі көзілдірікке арналған бөлім
"Металлик" және "Седеп" түсі қосымша ақысыз
Қауіпсіздік
STANDARD жинақтамасына қосымша ELEGANCE ЖИННАҚТАМАСЫ
Орындықтардың былғары қаптауы
X-Mode (Толық жетектің, қозғалтқыштың және трансмиссияның
интеллектуалды басқару жүйесі)
Руль дөңгелегінің және БАҚ тұтқасының былғарымен қаптауы
Өрге көтерілу кезіндегі көмек жүйесі (Hill Start Assist)
Артқы орындықтарды жылыту жүйесі
Еңістен түсу кезіндегі көмек жүйесі (Hill Descent Control)
Руль дөңгелегінің жылытуы
Тежеудің бұғатталуға қарсы жүйесі (ABS)
8,0" дюймді түсті сенсорлық дисплейлі, дауыспен басқару функциясы бар SUBARU STARLINK
мультимедия жүйесі (iPod/BT/AUX/USB)
Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (VDC)
Тежеу күшін үлестірудің электрондық жүйесі (EBD)
Руль дөңгелегінен басқарылатын SI Drive жүйесі (2 режим)
Шұғыл тежеу күшейткіші (BA)
Артқы жуғышымен көрініс камерасы
Тежегіштің жарақаттануға қарсы қауіпсіз тепкісі (SBPS)
Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-бақылау жүйесі
Тежеу тепкісінің басымдық жүйесі (BOS)
Алдыңғы тұманға қарсы фаралар
Ақ фон жарығымен қамтылған электролюминесцентті құралдар панелі
Алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықтары (SRS)
Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары (SRS)
Түрлі-түсті көпфункционалды дисплей
Ауаны тазалау сүзгісі бар екі аймақты климат-бақылау жүйесі
Жүргізуші тізесінің қауіпсіздік жастықтары (SRS)
Алдын-ала тарту тетігі және жүктеменің шектеушісі бар қауіпсіздік белдіктеріТежеуіш шамы орнатылған шатыр спойлері
Артқы орындықтағы стакан сауыты бар шынтақ сүйеніші
Ұрлыққа қарсы жүйе: иммобилайзер
Корпустары шанақтың түсіне боялған, бүктеліп жиналудың электр жетегі бар артқы көрініс айналары

Кепілдік 36 ай немесе 100 000 км жүріс
Артқы бүйір әйнектерінің күңгірттенуі
Хромдалған шығыс құбырының ұштығы
Артқы орындықтағы жолаушыларға арналған USB порттары
ELEGANCE жинақтамасына қосымша PRESTIGE ЖИННАҚТАМАСЫ
EyeSight жүйесі - жүргізушіге көмектесу жүйесі:
• Руль дөңгелегінен басқарылатын бейімделгіш круиз бақылау жүйесі
• Апатқа дейін тежеу жүйесі
• Дроссельді жапқыштың апатқа дейін басқару жүйесі
• Қозғалыс жолағының өзгеруі туралы ескерту жүйесі
• Алдағы автокөліктің қозғалысының басталуы туралы ескерту жүйесі
Жүру кезінде бұрылыста жарық шоғырының бағытын өзгерту функциясы (SRH)

Жарық диодты LED күндізгі жүріс шамдары
Хромдатылған ақ фон жарығымен қамтылған электролюминесцентті құралдар панелі

Жүк салуға арналған бөлім есігінің орналасу күйінің жады бар электр жетегі
“Smart Entry” автокөлікке кілтсіз кіру жүйесі
“Push Start” қозғалтқышты кілтсіз оталдыру
Күміс тігістелінген құралдар панелі
Артқы орындықтардың арқалығын еңкейтуді реттеу
Тепкіншектердегі алюминий қаптамалар
Руль астындағы берілістерді ауыстыру желектері
Subaru Rear Vehicle Detection - артта келе жатқан автокөлікті анықтау
жүйелерінің кешені:
• "Соқыр" аймақтардағы нысандарды анықтау жүйесі (BSD)
• Қозғалыс жолағын өзгерту кезіндегі көмектесу жүйесі (LCA)
• Артқа қарай жүру кезіндегі көмектесу жүйесі (RCTA)
• Артқа жүру кезіндегі автоматты түрде тежеу жүйесі (RAB)
• Алдыңғы-бүйірлік көрініс камерасы (алдыңғы жолаушы жағынан)
PRESTIGE жинақтамасына қосымша PREMIUM ЖИННАҚТАМАСЫ
Екінші буындағы X-Mode (SNOW / DIRT және D.SNOW / MUD жүйесі)
Электр жетегі бар люк
Екінші қатардағы «Оne-touch» бір рет тию функциялы автоматты бүктелетін
орындықтар
Алдыңғы жолаушы орындығынң электр жетегі
Cабвуфермен бірге жоғары сапалы Harman Kardon аудио жүйесі
Жүк салуға арналған қара және күміс түсті рейлингтер

* Қазақстан Рсепубликасының аумағында Өкілетті Дистрибьютормен белгіленген қайта сатудың максималды бағалары: 2018 ж.ш.

STANDARD-11 690 000 тг.

ELEGANCE-12 990 000 тг.

PRESTIGE-14 690 000 тг.

PREMIUM-15 990 000 тг.

* Дилерлердің бағаны заңсыз көтеру жағдайлары туралы n.guseynova@subaru.kz, s.tortbayev@subaru.kz, t.tulegenov@subaru.ru электрондық мекенжайға немесе www.subaru.kz сайтына хабарлаңыз.

Subaru ресми дилерлерінің мекенжайлары:
Алматы, “Subaru Motor Almaty” ЖШС, Түлкібас көшесі, 2, т.: 8 (727) 333-19-08, 333-19-09
Нұр-Сұлтан, “ Subaru Motor Astana” ЖШС, Жансүгіров көшесі, 6/1, т.: 8 (7172) 270-111
Ақтау, “Astana Motor Aktau” ЖШС, 16 ықшам ауданы, №30 ғимарат "Актан" ТҚКС, т.: +7 (7292) 410-308, 416-848
Ақтөбе, "Көл-Авто Моторс" ЖШС, Сәнкібай батыр даңғылы, 171 "Г",т.:8 (7132) 948-948
Атырау, "Caspi Auto Atyrau" ЖШС, Құрманғазы көшесі, 78, т.: 8 (7122) 93-01-01
Қарағанды, "Кристалл-Авто" ЖШС, Тәттімбет көшесі, 10/5, т.: 8 (7212) 94-01-54
Көшетау, "Фаворит Моторс" ЖШС, Мир көшесі, 22 б, т.: 8 (7162) 31-88-48
Жанармайдың шығыны туралы деректер өндіруші зауытта стендтегі сынақтар барысында алынды. Нақты көрсеткіштер көрсетілгендерден өзгешеленуі мүмкін.

Қостанай, “Автодом Қостанай” ЖШС, Баймағамбетов көшесі, 151, т.: 8 (729) 2303-500
Қызылорда, "Кристалл-Авто" ЖШС, М.Шоқай көшесі, нөмрі жоқ, Астана даңғылымен қиылыс, т.: 8 (7242) 24-86-95
Павлодар, “Камкор-Авто” ЖШС, Торговая көшесі, 1, т.: 8 (7182) 650-065
Петропавл, "ВиВаГа-Лада" ЖШС, Володарский көшесі, 83, т.: 8 (7152) 397-962
Талдықорған, "Дас-Авто" ЖШС, Центральная көшесі, 46 А, т.: 8 (7282) 400-007
Орал, “Zhayik Motors” ЖШС, Жамбыл көшесі, 253 б, т.: 8 (7112) 276-525, 275-797
Өскемен, "Тенгри Авто” ЖШС, Қ. Сәтпаев даңғылы, 62/3, т.: 8 (7232) 521-111
Шымкент, "Aster Auto" ЖШС, Байдібек би даңғылы, 3/1, т.: 8 (7252) 392-828

