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2020
Стандартні опції

постійний повний привід - AWD
Комфорт
Кермо з регулюванням по висоті і вильоту
Підігрів передніх і задніх сидінь (тільки передніх в комплектації VX)
Підігрів керма (крім комплектації VX)
Обігрів зовнішнніх дзеркал і зони щіток лобового скла
Обігрів заднього скла з таймером
3 розетки на 12В (центральна панель, консоль і багажне відділення)
Управління аудіо-системою на кермі
Електросклопідіймачі (з боку водія і переднього пасажиру з функцією
Багатофункціональний дисплей (кольоровий)
Камери заднього виду (з омивачем) і бокового огляду (крім комплектації VX)
Входи USB та AUX (у відділенні центральної консолі)
Входи USB (2 гнізда) для зарядки пристроїв в задній частині центральної
консолі (крім комплектації VX)
Електропривід стоянкового гальма
Двозонний клімат-контроль (однозонний в комплектації VX)
Повітропровід обігріву задніх сидінь
Підстаканники для водія і пасажирів
Електропривід сидіння водія з (8 напрямків) (крім комплектації VX)
Підрульові перемикачі передач
Датчик світла та дощу
Задній центральний підлокітник з 2-ма тримачами для пляшок
Кермо і ручка перемикання передач зі шкіряним оздобленням (крім
комплектації VX)
Задні сидіння, що розкладаються (60/40)
Система доступу без ключа Smart Entry і запуск двигуна кнопкою (крім
комплектації VX)
Функція автоматичного утримання автомобіля ( АVH )
Навігаційна система GPS (крім комплектації VX)

Системи безпеки і допомоги водію
Система Старт-Стоп
Система курсової стійкості (VDC)
Система SI Drive (Intelligent, Sport) (крім комплектації VX)
Система допомоги при екстреному гальмувані (Brake Assist)
Фронтальні подушки безпеки SRS
Бокові передні подушки безпеки SRS
Подушки-шторки безпеки SRS
Подушка безпеки підколінного простору водія
Система контролю тиску в шинах
4-х сенсорна/4-х канальна система ABS з електронною системою розподілу
Система допомоги при гальмуванні (педаль гальма має пріорітет)

Зовнішній вигляд
Задні комбіновані LED-фари
Передні протитуманні фари (крім комплектації VX) та задній протитуманний
LED ліхтар
Бокові дзеркала з функцією складання та повторювачами повороту (ручне
складання в комплектації VX)
Легкосплавні колесні диски

Охоронні системи
Іммобілайзер

Двигун
Назва комплектації
Код комплектації
Комфорт
Матеріал сидінь
Функція пам'яті електроприводу сидіння водія (2 положення)
Електропривід переднього пасажирського сидіння
Оздоблення приборної панелі
Підлокітники заднього ряду сидінь
Педалі з алюмінієвими накладками

Регулювання нахилу спинок заднього ряду

Мультимедійна система (GPS,CD, BT,USB,Aple CarPlay&AndroidAuto) , 6
динаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)
Аудіо система (1CD + BT + USB), 4 динаміків (дисплей з діагоналлю 6,5
дюймів)
Преміум Аудіо система Harman Kardon (1CD + BT + USB), 10 динаміків
(дисплей з діагоналлю 8 дюймів)
Електропривід дверей багажного відділення з функцією програмування кута
нахилу та автозакриттям всіх дверей
Зовнішній вигляд
Люк
Тоновані задні вікна
LED фари головного світла з омивачами, що висуваються
LED фари головного світла з денними ходовими вогнями та омивачами, що
висуваються
Адаптивні поворотні фари головного світла (SRH)
Пластикові захисні накладки на передній і задніій бампери та на передні і
задні двері
Окантовка передніх протитуманних фар
Рейлінги на даху
Системи безпеки та допомоги водію
X-Mode

Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
Система допомоги при спуску
Дитячі замки задніх дверей
Підголовники для задніх пасажирів - 3 шт.
Преднатягувачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Триточкові ремені безпеки для задніх пасажирів - 3 шт.
Сонцезахисні козирки з дзеркалами з підсвічуванням
Система стабілізації автомобіля з причепом
Система активного керування вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Система допомоги при старті на підйомі
Функція автоматичного утримання автомобіля (AVH)

Центральний замок з дистанційним керуванням
Замок кришки паливного баку

Додаткові опції
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чорна
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хромована
сріблястий

базовий

2-х режимний

Автоматичний поворот бокового дзеркала донизу під час руху заднім ходом

-

-

-

+

Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом (RAB)

-

+

+

+

Cистема виявлення перешкод позаду та по боках автомобіля (SRVD)

-

+

+

+

Система передаварійного гальмування (EyeSight)
Передаварійне керування дросельною заслінкою (EyeSight)
Адаптивний круїз-контроль (EyeSight) з керуванням на кермі
Попередження про початок руху автомобіля попереду (EyeSight)
Система підтримання рядності руху (EyeSight)
Попередження про перетин дорожньої розмітки (EyeSight)

-
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+
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Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)

-

+

+

+

ЦІНИ на автомобілі 2020 р.в., грн.дійсні з 07.08.2020
934 400
1 019 200
1 140 600
Акційна ЦІНА на автомобілі 2020 р.в., грн.
906 400
988 700
1 106 400
Інформація наведена виключно з інформативною метою та не може бути використана як документ, що встановлює зобов’язання продавця. Усі ціни можуть бути змінені на дату
поставки та продажу автомобілів без попереднього повідомлення з урахуваннням змін міжбанківського курсу валют .
ВИРОБНИК: "SUBARU CORPORATION" made in Japan
Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТОВ "Субару Україна"
0-800-507-100
www.subaru.ua

