ООО «Богдан-Авто Подол» - Официальный дилер Subaru
г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 3, т. (044) 207-41-00

2019 модельний рік
Стандартні опції

ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD
Комфорт

Системи безпеки

Кермо з регулюванням по висоті і вильоту
Підігрів передніх сидінь
Двозонний кліматконтроль
Обігрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла
Підігрів заднього скла з таймером
2 розетки на 12В (центральна панель і консоль)
Вхід для зарядки пристроїв через USB в задній консолі (2 гнізда)
Електросклопідіймачі (зі сторони водія і переднього пасажира з функцією автоматичного
закривання/відкривання і захистом від затискання)
Управління аудіосистемою на кермі
Apple CarPlay/ Android Auto/ Розважальна система
Входи USB і AUX. В комплектації ZG 2 гнізда, в решти - 1 USB гніздо
Камера заднього огляду
Підкермові пелюстки перемикання передач
Багатофункціональний дисплей (кольоровий)
Система "Старт-стоп"
Датчики світла та дощу
Вивід пічки для пасажирів заднього ряду
Оббивка шкірою керма і важеля перемикання передач
Підстаканники для водія і пасажирів
Задні сидіння, що розкладаються у співвідношенні 60/40
Задні комбіновані LED-фари
Задній центральний підлокітник з вмонтованими підстаканниками
Плафон освітлення багажного відділення
Задній центральний підлокітник з вмонтованими підстаканниками
Скло з УФ захистом
Сонцезахисні дашки, обладнані дзеркалами з підсвіткою
Лампа для читання карт
Задня кишеня в сидінні переднього пасажира і кишені в дверях з тримачами для пляшок

Система допомоги при спуску
Система курсової стійкості VDC
Система X-MODE
Система допомоги при екстренному гальмуванні (Brake Assist)
4-х сенсорна/4-х канальна система ABS з електронною системою розподілу
Підголівники для задніх пасажирів - 3 шт.
Фронтальні подушки безпеки SRS
Бокові передні подушки безпеки SRS
Шторкові подушки безпеки SRS
Подушка безпеки для захисту колін
Дитячі замки задніх дверей
Датчик тиску в шинах
Система допомоги при гальмуванні (педаль гальм має пріоритет)
Переднатягувачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
Електропривід паркувального гальма
Система автоматичного утримання автомобіля
Трьохточковий ремінь для задніх пасажирів - 3 шт.

Зовнішній вигляд
Омивачі фар
LED фари головного світла (з денними ходовими вогнями)
Передні протитуманні фари
Задній протитуманний ліхтар
Електропривід складання бокових дзеркал
Хромована ришітка радіатора
Сріблясті рейлінги на даху
Спойлер кришки багажника

Охоронні системи
Імобілайзер
Центральний замок з дистанційним управлінням
Замок кришки паливного бака

Додаткові опції
2.0 атмосф.
Назва комплектації
Тканинна оббивка сидінь
Тканинна оббивка сидінь зі шкіряними вставками
Електрорегулювання водійського сидіння (8 положень)
Підігрів керма
Круїз-контроль з управлінням на кермі
Адаптивний круїз-контроль (EyeSight)
Передаварійне керування гальмуванням (EyeSight)
Передаварійне керування дросельною заслінкою (EyeSight)
Сигнал про рушання автомобіля попереду (EyeSight)
Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)
Попередження про перетинання дорожньої розмітки (EyeSight)
GPS (навігаційна система)
Аудіосистема (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 6,5 дюймів)
Аудіосистема (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)
Автоматичне управління дальнім світлом фар (HBA)
Система виявлення перешкод позаду автомобіля (SRVD)
Адаптивні фари головного світла (SRH)
Педалі з алюмінієвими накладками
Система доступу без ключа Smart Entry
Автоматичне затемненняе дзеркала заднього виду
Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом
Тоновані задні вікна
17-ти дюймові легкосплавні диски
18-ти дюймові легкосплавні диски

Вартість автомобіля 2019 р.в.*
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** Ціни на автомобілі дійсні з 30.08.2019 року

Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який
встановлює обов`язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію
про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, в дилерські центри Subaru.
ВИРОБНИК: "SUBARU CORPORATION", Японія

www.subaru.kiev.ua
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2019 модельний рік
Технічні характеристики
Двигун

2.0i EyeSight

Трансмісія
Тип

Діаметр циліндра і хід поршня
Робочий об'єм
Коефіцієнт стискання
Паливна система
Ємність паливного баку
Макс. Потужність
Макс. крутн. момент
Динаміка розгону від 0 до 100 км/год
Макс.швидкість
місто
Витрата
поза містом
пального*
комбінований
місто
Емісія СО2 * поза містом
комбінований

мм
см3

л
кВт(к.с.)/об./хв
Нм(кгс.м)/об./хв

с
км/год
л/100 км

г/км

Діапазон D
1-а передача
2-а передача
3-а передача
Передаточні
4-а передача
числа
5-а передача
6-а передача
7-а передача
Задній хід
Головна передача
Тип приводу
Кермовий механізм
Підвіска
Мінімальний радіус розвороту

передня
задня
м

Гальмівна система
Шини
Габаритна довжина
мм
Габаритна ширина
мм
Габаритна висота
мм
Колісна база
мм
передня
мм
Колія
задня
мм
Дорожній просвіт
мм
Споряджена маса
кг
Тягове зусилля
кг
Місткість
чол
Об`єм багажного відділення**
л
* Витрата палива і викид CO2 відповідають нормам ECE R101-01.
** Виміряно за методом VDA (V214)

2.0 атмосф.
2.0i-S EyeSight
Lineartronic

Двигун
Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий
16-ти клапаннний з двома розподільними валами
84,0 X 90,0
1995
12,5
Прямий вприск
63
Експлуатаційні характеристики
115 (156)/6000
196 (20,0)/4000
10,4
194
8,6
6
7
201
136
159
Коробка передач
3,600-0,512
3,600
2,155
1,516
1,092
0,843
0,667
0,557
3,687
3900
Трансмісія
Система повного приводу з активним розподілом крутного моменту
Шасі
Зубчато-рейковий тип з електропідсилювачем
Стійки МакФерсон
Двоважільна пружинна
5,4
Дискові, вентильовані
Дискові, вентильовані
225/60R17, 17×7"J
225/55R18, 18×7"J
Розміри і вага
4465
1800
1615
2665
1550
1555
220
1460
1400
5
1220

Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути
використані в якості документа, який встановлює обов`язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою
право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш
детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, в дилерські центри Subaru.

