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Стандартні опції

ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD
Комфорт
Двозонна автоматична система кондиціонування повітря з системою вентилювання і
підігріву зони заднього ряду
Електрорегулювання водійського сидіння (у 8 напрямках)
Електросклопідіймачі (з функцією автоматичного закривання/відкривання і захистом від
защемлення)
Електропривід дверей багажного відділення
Кермове управлінння з електропідсилювачем і регулюванням по висоті і глибині
Шкіряна оббивка керма та важеля перемикання передач
Підігрів керма
Підкермові пелюстки перемикання передач
Круїз-контроль з управлінням на кермі
Аудіосистема з 8-ми дюймовим екраном SUBARU STARLINK (MP3, 1CD, 6 динамиків,
радіо, зовнішній аудіовхід AUX, 2 входи для USB, Bluetooth) з управлінням на кермі
Apple CarPlay/ Android Auto/ Інформаційно-розважальна система
Навігаційна система (GPS)
Показник витрати пального (ЕСО)
Камера заднього виду
Датчики світла головних фар
Датчик дощу
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду
Електричний підігрів переднього і заднього ряду сидінь
Електропривід регулювання і складання зовнішніх дзеркал
Підгрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла
Електричний підігрів заднього скла з таймером
Система доступу і запуску двигуна без ключа (Smart Entry)
Система інтелектуальної зміни режимів руху SI-DRIVE
Система "Старт-стоп"
Підстаканники для водія і всіх пасажирів
Тоновані задні вікна
Центральна консоль з відділом для речей і розеткою на 12 вольт
Задні сидіння з регулюванням кута нахилу спинки, що розкладаються у співвідношенні

Системи безпеки
4-канальна система ABS з 4-ма датчиками і системою електронного розподілення гальмівних зусиль
Система курсової стійкості (VDC) з функцією відключення
Система активного управління вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Система допомоги при гальмуванні (Brake assist system)
Система допомоги при старті та підйомі
Система контролю щеплення з поверхнею
Система X-Mode (два режими)
Система допомоги при спуску
Фронтальні подушки безпеки SRS - 2 шт.
Бокові подушки безпеки водія і пасажира SRS - 2 шт.
Бокові шторки безпеки SRS - 2 шт.
Подушка безпеки для захисту колін водія
Subaru Rear Vehicle Detection (система виявлення об'єктів у "сліпих" зонах)
Електропривід паркувального гальма
Переднатягувачі та обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Ремені безпеки для заднього ряду сидінь з 3-точковим кріпленнням
Підголівники для задніх пасажирів - 3 шт.
Кріплення дитячого крісла стандарту ISO FIX в бокових сидіннях 2-го ряду
Камера фронтального і бокового огляду
High Beam Assist (автоматичне управління дальнім світлом фар)
Система контролю тиску в шинах
Система автоматичного утримання авто (AVH)

2 входи для зарядки пристроїв через USB в задній частині центральної консолі
Дзеркальця з підсвіткою в сонцезахисних козирках
Зовнішній вигляд
LED фари головного світла (з денними ходовими вогнями)
Функція адаптивного повороту фар головного світла (SRH)
Передні протитуманні фари
Задній протитуманний ліхтар
Висувні омивачі фар
Спойлер на даху
Поворотні рейлінги на даху
Пластикові захисні накладки на передній і задній бампер
Пластикові захисні накладки на передні і задні двері
18-ти дюймові легкосплавні колісні диски

Охоронні системи
Імобілайзер
Дитячі замки задніх дверей
Центральний замок з дистанційним управлінням і функцією блокування під час руху

Додаткові опції
Об'єм двигуна
Назва комплектації

Active
4N

2.5i-S EyeSight
Touring
DN

Тканинна оббивка сидінь

+

Шкіряна оббивка салону
Функція пам'яті водійського сидіння
Електрорегулювання переднього пасажирського сидіння
Механічне регулювання переднього пасажирського сидіння
Люк з електроприводом
Преміум Аудіо система Harman Kardon (1CD + BT), 12 динаміків (з сабвуфером)
Круїз-контроль з управлінням на кермі
Багатофункціональний РК-дисплей в центрі панелі приладів, в дюймах
Передаварійне керування гальмуванням (EyeSight)
Передаварійне керування дросельною заслінкою (EyeSight)
Адаптивний круїз-контроль (EyeSight) з управлінням на кермі
Сигнал про рушання автомобіля попереду (EyeSight)
Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)
Попередженя про перетинання дорожньої розмітки (EyeSight)
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+
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Орієнтовна ціна на автомобілі (з місяця виробництва - листопад)*

-

1 174 200

* Ціни вказані станом на 3.12.2020 року
Даний документ надано дистриб’ютором ТОВ "Субару Україна" виключно для інформаційних цілей. Дистриб’ютор залишає за
собою право в будь-який час змінювати вартість товарів, їх комплектації відповідно до внутрішніх процедур щодо ціноутворення та
характеристик товару, що надходить від виробника. Ціна включає в себе ПДВ.

ВИРОБНИК: "SUBARU CORPORATION", Японія
Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТОВ "Субару Україна"

0-800-507-100
www.subaru.ua

Premium
ZO
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1 203 400
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Технічні характеристики
Трансмісія

Lineartronic

Двигун
Горизонтально-опозитний Boxer, 4-х циліндровий, бензиновий
Тип
16-ти клапанний з чотирма розподільними валами (DOHC)
Діаметр циліндра і хід поршня
94/90
мм
Робочий об'єм
2498
см3
Коефіцієнт стискання
10:3:1
Паливна система
Багатоточкова система вприску палива
Ємність паливного баку
л
60
Експлуатаційні характеристики
Макс. потужність (DIN)
129(175)/5800
кВт(к.с)/об./хв
Макс.обертовий момент (DIN)
235(24,0)/4000
Нм(кгс.м)/об./хв
Динаміка розгону від 0 до 100 км/год
10,2
с
Макс.швидкість
км/год
198
місто
9,0
Витрати
поза містом
6,4
л/100 км
пального*1 комбінований
7,3
місто
203
146
Емісія СО2 поза містом
г/км
комбінований
166
Коробка передач
3,600-0,512
Діапазон D (Lineartronic)
3,600
1-а передача
2,080
2-а передача
Передаточні 3-а передача
1,596
1,221
4-а
передача
числа
0,939
5-а передача
0,717
6-а передача
0,512
7-а передача
Задня передача
3,687
Передаточне число головної передачі
4,111
Трансмісія
Тип приводу
Система AWD з активним розподілом обертального моменту
Шасі
Зубчато-рейкового типу з електричним підсиленням керма
Механізм рульового керування
Стійки McPherson
передня
Підвіска
Багатоважільна пружинна
задня
Мінімальний радіус розвороту
5,5
м
Дискові, вентильовані
передні
Гальма
Дискові, вентильовані
задні
Шини
225/60 R18, 18 x 7"J
Розміри і вага
Габаритна довжина
4820
мм
Габаритна ширина
1840
мм
Габаритна висота
мм
1675
Колісна база
2745
мм
1570
передня
мм
Колія
1585
задня
мм
Дорожній просвіт
мм
213
Споряджена маса
1650-1702
кг
Маса буксированого вантажу
1500
кг
Місткість
5
чол
Об'єм
із розкладними сидіннями, л *2
1801
багажника
*1 Витрати палива і викиди CO2:В відповідають нормам EC 715/2007-2017/1151
*2 по системі VDA

