Объем двигателя
2.5i-S
2.5i-S ES
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ELEGANCE
PREMIUM
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ
YI
YM
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Бесступенчатый вариатор "Lineartronic"
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (лс/об/мин)
175/5800
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм/об/мин)
235/4000
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)
210
РАСХОД ТОПЛИВА В ГОРОДЕ/ШОССЕ(л/100км) в идеальных условиях в ходе эксперимента
10,1/6,2
РАЗГОН ДО 100 км/ч (с)
9,6
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (мм)
150
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА х КОЛЕСНАЯ БАЗА (мм)
4795 х 1840 х 1500 х 2750
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (кг)
1566
1568
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)
60
225/50R18
РАЗМЕР ШИН, ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ELEGANCE
Отделение для очков в потолочной консоли
Интерьер
Безопасность
Кожаная обивка сидений
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки КПП
Система курсовой устойчивости (VDC)
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
Мультимедийная система SUBARU STARLINK с цветным сенсорным
дисплеем 8,0" дюймов (iPod/BT/AUX/USB) с голосовым управлением
Усилитель экcтренного торможения (BA)
Камера заднего вида
Травмобезопасная педаль тормоза (SBPS)
Система доступа в автомобиль без ключа “Smart Entry”
Система приоритета педали тормоза (BOS)
Запуск двигателя без ключа “Push Start”
Передние и боковые подушки безопасности (SRS)
Обогрев рулевого колеса
Боковые шторки безопасности (SRS) и коленная подушка безопасности водителя (SRS)
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
Сигнал экстренного торможения (EBS)
Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха
Система активного управления вектором тяги (ATV)
Регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету
Ремни безопасности с преднатяжителем и ограничителем нагрузки
Коммуникационная система Bluetooth
Иммобилайзер
Бортовой компьютер с цветным дисплеем на панели приборов
Крепления для детских кресел (ISOFIX)
Порты USB для пассажиров заднего ряда
Подголовники для 3-х пассажиров заднего ряда
Подогрев передних и задних сидений
Датчики света и дождя
Электропривод водительского сидения в 10 направлениях с поясничной Датчики давления в шинах (TPMS)
опорой и с паматью на 2 положения
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Электропривод переднего пассажирского сидения
Экстерьер
Cистема SI Drive c управлением на рулевом колесе (2 режима)
Светодиодные LED фары с автоматической регулировкой уровня светового пучка
Подрулевые лепестки переключения передач
Функция изменения направления светового пучка при движении на повороте (SRH)
4 стеклоподъемника с режимом "AUTO"
Выдвижные омыватели фар
Корпуса зеркал окрашенные в цвет кузова с повторителями поворотов и электроприводом
Алюминиевые накладки на педали
Декоративные вставки в салоне под дерево
складывания
Электропривод стояночного тормоза на цетральной консоли
Передние противотуманные фары

ELEGANCE-13 490 000 тг.

Гарантия 36 месяцев или 100 000 км пробега
Задний противотуманный фонарь
Светодиодные LED дневные ходовые огни
Стекла с защитой от ультрафиолетового излучения
Тонировка задних боковых стекол
Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла
Обогрев заднего стекла с таймером отключения
Цвет "Металлик" и "Перламутр" без дополнительной платы
КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM дополнительно к комплектации ELEGANCE
Система EyeSight - система помощи водителю:
• Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
• Система предаварийного торможения
• Система предаварийного управления дроссельной заслонкой
• Система предупреждения о смене полосы движения
• Система предупреждения о начале движения идущего впереди
автомобиля
Subaru Rear Vehicle Detection - комплекс систем обнаружения
автомобиля, движущегося сзади:
• Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD)
• Система помощи при смене полосы движения (LCA)
• Система помощи при движении задним ходом (RCTA)
Advanced Package - улучшенный пакет:
• Система автоматического управления дальним светом фар (HBA)
• Камера переднего обзора
• Камера передне-бокового обзора (со стороны переднего пассажира)
Салонное зеркало с автоматическим затемнением
Люк с электроприводом

PREMIUM-15 090 000 тг.

* Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан: 2018 г.в.
* О случаях несанкционированного повышения цен Дилерами, просьба сообщать на электронный адрес n.guseynova@subaru.kz, s.tortbayev@subaru.kz, t.tulegenov@subaru.kz или на сайт www.subaru.kz

Адреса официальных дилеров Subaru:
Алматы, ТОО “Subaru Motor Almaty”, ул. Тюлькубасская, 2, т.: 8 (727) 333-19-08, 333-19-09
Астана, ТОО “ Subaru Motor Astana”, ул. Жансугурова, 6/1, т.: 8 (7172) 270-111
Актау, ТОО “Astana Motor Aktau”, 16 мкр., здание №30, СТО "Актан", т.: +7 (7292) 410-308, 416-848
Актобе, ТОО "Көл-Авто Моторс", проспект Санкибай-Батыра, 171 "Г",т.:8 (7132) 948-948
Атырау, ТОО "Caspi Auto Atyrau", ул.Курмангазы, 78, т.: 8 (7122) 93-01-01
Караганда, ТОО "Кристалл-Авто", ул.Таттимбета, 10/5, т.: 8 (7212) 94-01-54
Кокшетау, ТОО "Фаворит Моторс", ул.Мира, 22 б, т.: 8 (7162) 31-88-48

Костанай, ТОО “Автодом Костанай”, ул.Баймагамбетова, 151, т.: 8 (729) 2303-500
Кызылорда, ТОО "Кристалл-Авто", ул. М.Шокая б/н угол пр.Астана, т.: 8 (7242) 24-86-95
Павлодар, ТОО “Камкор-Авто”, ул. Торговая, 1, т.: 8 (7182) 650-065
Петропавловск, ТОО "ВиВаГа-Лада", ул. Володарского, 83, т.: 8 (7152) 397-962
Талдыкорган, ТОО "Дас-Авто", ул.Центральная, 46 А, т.: 8 (7282) 400-007
Уральск, ТОО “Zhayik Motors”, ул. Джамбула, 253 б, т.: 8 (7112) 276-525, 275-797
Усть-Каменогорск, ТОО "Тенгри Авто”, пр. К. Сатпаева, 62/3, т.: 8 (7232) 521-111
Шымкент, ТОО "Aster Auto", пр. Байдибек би 3/1, т.: 8 (7252) 392-828

Данные о расходе топлива получены в ходе стендовых испытаний на заводе-изготовителе. Реальные показания могут отличаться от указанных.
Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данной рекламе/прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях представленная в настоящей рекламе/прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются
максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров Subaru. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в рекламе/прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров
Subaru для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж у ближайших к вам Дилеров Subaru.

Қозғалтқыштың көлемі
2.5i-S
2.5i-S ES
ЖИНАҚТАМАСЫ
ELEGANCE
PREMIUM
ЖИНАҚТАМА КОДЫ
YI
YM
БЕРІЛІСТЕРДІ АУЫСТЫРУ ҚОРАБЫ
"Lineartronic" сатысыз вариаторы
ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ ТИПІ
Көлденең-оппозиттік, 4-цилиндрлік DOHC, 16 клапан
МАКСИМАЛДЫ ҚУАТЫ (ак/айн/мин)
175/5800
МАКСИМАЛДЫ АЙНАЛУ КЕЗІ (Нм/айн/мин)
235/4000
МАКСИМАЛДЫ ЖЫЛДАМДЫҒЫ (км/сағ)
210
ҚАЛАДАҒЫ/ШОССЕДЕГІ ЖАНАРМАЙ ШЫҒЫНЫ (л/100км) эксперимент эксперимента
10,1/6,2
100 км/сағ дейін үдеуі (с)
9,6
ЖОЛ БЕТІНЕН БИІКТІГІ (мм)
150
ҰЗЫНДЫҒЫ х ЕНІ х БИІКТІГІ х ДӨҢГЕЛЕКТЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚ (мм)
4795 х 1840 х 1500 х 2750
ЖАРАҚТАЛҒАН САЛМАҒЫ (кг)
1566
1568
ЖАНАРМАЙ БАГІНІҢ КӨЛЕМІ (л)
60
225/50R18
ШИНАЛАРДЫҢ ӨЛШЕМІ, ҚҰЙМАЛЫ ДИСКІЛЕР
ELEGANCE ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ
Төбе консоліндегі көзілдірікке арналған бөлім
Ішкі көрінісі
Қауіпсіздік
Орындықтардың былғары қаптауы
Тежеудің бұғатталуға қарсы жүйесі (ABS)
Руль дөңгелегінің және БАҚ тұтқасының былғарымен қаптауы
Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (VDC)
Тежеу күшін үлестірудің электрондық жүйесі (EBD)
8,0" дюймді түрлі-түсті сенсорлық дисплейлі, дауыспен басқару
функциясы бар SUBARU STARLINK мультимедия жүйесі
Шұғыл тежеу күшейткіші (BA)
Артқы көрініс камерасы
Тежегіштің жарақаттануға қарсы қауіпсіз тепкісі (SBPS)
“Smart Entry” автокөлікке кілтсіз кіру жүйесі
Тежеу тепкісінің басымдық жүйесі (BOS)
“Push Start” қозғалтқышты кілтсіз оталдыру
Алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықтары (SRS)
Руль дөңгелегінің жылытуы
Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары (SRS) және жүргізуші тізесінің қауіпсіздік жастықтары (SRS)
Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-бақылау жүйесі
Шұғыл тежеу сигналы (EBS)
Ауаны тазалау сүзгісі бар екі аймақты климат-бақылау жүйесі
Тарту күшінің векторын белсенді басқару жүйесі (ATV)
Еңкейту және шығаруы бойынша рульді қолмен реттеу
Алдын-ала тарту тетігі және жүктеменің шектеушісі бар қауіпсіздік белдіктері
Bluetooth байланыс жүйесі
Ұрлыққа қарсы жүйе: иммобилайзер
Құралдар панеліндегі түрлі-түсті дисплейі бар борттағы компьютер
Балалардың орындықтарына арналған бекіткіштер (ISOFIX)
Артқы орындықтағы жолаушыларға арналған USB порттары
Артқы қатардағы үш жолаушыға арналған мойын тіреуіштері
Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту жүйесі
Жарық және жаңбыр датчиктері
Жүргізуші орындығының бел аймағындағы тіреуіші бар және 2 күй жады Шиналардағы қысым датчиктері (TPMS)
бар 10 бағытты электр жетегі
Төтенше жедел қызметтерді шақыру жүйесі ЭРА-ГЛОНАСС
Алдыңғы жолаушы орындығынң электр жетегі
Сыртқы түрі
Руль дөңгелегінен басқарылатын SI Drive жүйесі (2 режим)
Жарық шоғырының деңгейін автоматты түрде реттеу функциясы бар жарық диодты LED фаралары
Руль астындағы берілістерді ауыстыру желектері
Жүру кезінде бұрылыста жарық шоғырының бағытын өзгерту функциясы (SRH)
"AUTO" режимді 4 әйнек көтергіші
Фаралардың сырғымалы жуғышы
Корпустары шанақтың түсіне боялған, бұрылыс көрсеткіштерінің қайталағыштары және
Тепкіншектердегі алюминий қаптамалар
"ағаш" ендірмелерімен әрленген салон
бүктеліп жиналудың электр жетегі бар артқы көрініс айналары
Орталық консольдегі тұраққа қою тежегішінің электржетегі
Алдыңғы тұманға қарсы фаралар
* Қазақстан Рсепубликасының аумағында Өкілетті Дистрибьютормен белгіленген қайта сатудың максималды бағалары: 2018 ж.ш.

Кепілдік 36 ай немесе 100 000 км жүріс
Артқы тұманға қарсы шам
Жарық диодты LED күндізгі жүріс шамдары
Ультракүлгін сәулеленуге қарсы қорғанысы бар әйнектер
Артқы бүйір әйнектерінің күңгірттенуі
Бүйір айналарының және алдыңғы әйнегінің тазартқыштар аймағының
жылытылуы
Артқы әйнектің өшу таймері бар жылытылуы
"Металлик" және "Седеп" түсі қосымша ақысыз
ELEGANCE жинақтамасына қосымша PREMIUM 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
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)
Advanced Package - жақсартылған топтама:
• Фаралардың алыс жарығын автоматты басқару жүйесі (HBA)
• Алдыңғы көрініс камерасы
• Алдыңғы-бүйірлік көрініс камерасы (алдыңғы жолаушы жағынан)
Автоматты түрде күңгірттену функциясы бар салон айнасы
Электр жетегі бар люк

PREMIUM-15 090 000 тг.

ELEGANCE-13 490 000 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
Астана, “ 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
"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

Атырау,

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, Б.Алпысбаев көшесі, 125/1, т.: 8 (7252) 392-828

