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Стандартні опції

постійний повний привід - AWD
Комфорт

Системи безпеки

Електрорегулювання водійського сидиння (у 10 напрямках)
Електросклопідйомники (з функцією автоматичного закрывання/відкривання і захистом
від защемлення)
Електропривід дверей багажного відділення з регулюванням висоти
Кермове управлінння з електропідсилювачем і регулюванням по висоті і глибині
Шкіряна обшивка 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,
радио, зовнішній аудіовхід AUX, 2 входи для USB, Bluetooth) з управлінням на кермі
Apple CarPlay/ Android Auto/ Інформаційно-разважальна система
Навігаційна система (GPS)
Камери фронтальнго та бокового огляду
Камер заднього огляду
Датчики світла та вологи
Двозонна автоматична система кондиціонування повітря з системою вентилювання
Автоматичне управління дальнім світлом фар (HBA)
Електричний підігрів переднього и заднього ряду сидінь
Електропривід регулювання і складання зовнішніх дзеркал
Підгрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла
Підігрів заднього скла з таймером
Система безключового доступу (Smart Entry)
Електропривід стоянкового гальма
Система "Старт-стоп"
Функція автоматичного утримування автомобіля ( AVH )
Тонування задніх вікон
Центральна консоль з відділом для речей і розеткою на 12 вольт +2 USB

Система курсової стійкості (VDC)
Система активного управління вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Система допомоги при гальмуванні (Brake assist system)
Система допомоги при старті
Система контролю тиску в шинах (TPMS)
Система покращення позашляхових характеристик ( X-Mode)
Система допомоги при спуску
Фронтальні подушки безпеки SRS - 2 шт.
Бокові подушки безпеки водія і пасажира SRS - 2 шт.
Шторочні подушки безпеки SRS - 2 шт.
Подушка безпеки підколінного простору водія
Система виявлення об'єктів у "сліпих" зонах (SRVD)
Система зміни режимів руху (SI-DRIVE)
Переднатягувачі та обмежувачі навантаження передніх ремнів безпеки
Ремні 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

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
Бокові дзеркала з електроприводом складання та вказівниками поворотів
Поворотні рейлінги на даху
Декоративні накладки переднього і заднього бамперу
Пластикові захисні накладки на передні і задні двері
18-ти дюймові легкосплавні колісні диски

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

Додаткові опції
Об'єм двигуна
Назва комплектації
Код комплектації
Тканинна обшивка сидінь
Шкіряна обшивка салону
Функція пам'яті водійського сидіння
Електрорегулювання переднього пасажирського сидіння
Механічне регулювання переднього пасажирського сидіння
Люк з електроприводом
Аудіосистема Harman/ Kardon (з сабвуфером і додатковими динаміками)
Круїз-контроль з управлянням на кермі
Багатофункціональний РК-дисплей в центрі панелі приладів, в дюймах
Передаварійне управління гальмуванням (EyeSight)
Передаварійне управління дросельною заслонкою (EyeSight)
Адаптивний круїз-контроль (EyeSight) з управлінням на кермі
Сигнал про початок руху автомобіля попереду (EyeSight)
Система утримання в смузі руху (EyeSight)
Передаварійне гальмування при русі заднім ходом (EyeSight)
Попередження про з'їзд зі смуги руху (EyeSight)
Попередженя про перетин дорожної розмітки (EyeSight)

Роздрібна ціна на автомобілі 2020 р.в.
* Ціни вказані станом на 16.06.2020 року

ВИРОБНИК: "SUBARU CORPORATION" made in Japan
Гаряча лінія дистрибьютора Subaru ТОВ "Субару Україна"
0-800-507-100
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