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Сыртқы көрінісі

Жарықдиодты LED шамдар +

Жарық диодты LED күндізгі жүріс  шамдары +

Алысқа түсетін жарықты автоматты басқару жүйесі (НВА) -

Тұманға қарсы LED шамдары +

Бүйір айналарын электрлi жинау -

Бүйір айналарын және жел әйнегі әйнек тазартқыштарының аймағын жылыту +

Артқы әйнек тонировкасы -

Стоп-сигналы бар төбедегі спойлер +

Ішкі көрінісі

Былғары орындықтар матамен тысталған

Барлық орындықты жылытқыш +

Руль дөңгелегінің жылытқыш +

Жүргізуші орындығының электр жетегі -

Автоматты қараятын  салон айнасы -

Ауаны тазалау сүзгісі бар екі зоналы климат-бақылау +

Мультифункционалды рульдiк дөңгелек және былғарымен әрленген БӨП тұтқасы +

"Smart Entry" кілтінсіз автокөлікті ашу жүйесі -

"Push Start" кілтінсіз қозғалтқышты іске қосу -

Жарық және жаңбыр датчиктері +

Электронды тұрақ тежегіші + AutoHold жүйесі +

12V розетка + сыртқы құрылғыларды куаттандыруга арналған USB жалғағыш +

Екінші қатардағы  орындықтардың арқалығын бүктеу +

Тепкіншектердегі алюминий каптамалар -

Берілісті ауыстырып қосқыштың рульдiк жапырақтары +

Аудиожүйесі және ақпараттық жүйе

6.5’ дюймді дисплейі бар SUBARU STARLINK мультимедиялық жүйесі +

6 динамикалы аудиожүйе +

Түрлі түсті дисплейі бар борттық компьютер +

Қауіпсіздік және динамика

Толық жетекті, қозғалтқышты және "X-Mode" трансмиссияны басқарудың зияткерлік 
жүйесі +

Өрге шығу (Hill start assist)  және төмен түсу (Hill descent control) кезіндегі көмек  
жүйесі +

Артқы көрініс камерасы +

Руль дөңгелекте  басқару арқылы  круиз-бақылау +

Тарту  векторын белсенді басқару жүйесі (ATV) +

EyeSight жүргізушісіне көмек көрсету жүйесі және SRVD артынан қозғалатын объектілерді анықтау жүйесінің кешені

Руль дөңгелегінен басқарылатын бейімделгіш круиз бақылау жүйесі -

Апатқа дейін тежеу жүйесі -

Дроссельді жапқышты апатқа дейін басқару жүйесі -

Қозғалыс жолағының ауысуы туралы ескерту жүйесі -

Алдағы автокөліктің қозғалысының басталуы туралы ескерту жүйесі -

Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSD) -

Қозғалыс жолағын ауыстыру кезіндегі көмек жүйесі (LCA) -

Артқы жүріспен қозғалу кезіндегі көмек жүйесі (RCTA) -

Артқы жүріспен қозғалғанда автоматты тежеу жүйесі (RAB) -

SUBARU АВТОКӨЛІКТЕРІ 3 (үш) жыл мерзімге немесе 
100 000 шакырымга дейін 
КЕПІЛДІКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ

* Жоғарыда көрсетілген өнім туралы ұсынылған ақпарат бұл өнімнің сатуға арналған Subaru Дилерінде бар екенін білдірмейді.
Өнімнің болуы туралы ақпаратты Сізге жақын орналасқан Subaru Дилерлерінің  сату бөлімінен  біле аласыз.
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2020 ж. ш. автокөліктеріне қайта сатудың ең жоғары бағасы, теңге1 12 890 000

Техникалық сипаттамасы

Қозғалтқыш 2,0 л., 4-цилиндрлі  DOHC, 16 клапан

Беріліс қорабы СVT "Lineartronic"

Жетек AWD толық 

Ең жоғарғы қуаттылық (ак.айн.мин) 156/6000

Ең жоғарғы айналу сәті  (Нм/айн/мин) 196/4000

Ең жоғарғы жылдамдық  (км/с) 192

Екпін алу уақыты 0-100 км/ч 10,6

Қалада/шосседе жанармай  шығыны (л/100 км)4 10,1/6,2

Жол бетінен биіктігі (мм) 220 мм

Жарақталған массасы (кг) 1426

Жанармай багінің көлемі 63

Жеңіл балқытылған дискілер, шиналар 225/60R17

Нұр-Сұлтан 
«Subaru Motor Astana» ЖШС
Жансүгіров к-сі, 3, т: 8 (7172) 270-111
www.subaru-motor-astana.kz
 
Алматы
«Subaru Motor Almaty» ЖШС
Түлкібас к-сі, 2, т: 8(727) 333-19-09
www.subaru-motor-almaty.kz 

Ақтау
«Astana Motor Aktau» ЖШС
16 ш/а, №30 ғимарат, «Актан» ТҚС
т:8(7292) 410-308

Ақтөбе
«Көл-Авто-Моторс» ЖШС
Сәнкібай батыр  д-лы, 171 «Г»  
т :8(7132) 948-948 

Атырау
«Hyundai Premium Atyrau» ЖШС 
Құрманғазы к-сі, 78 
т: 8(7122) 930-101/930-088 

Қарағанды
«Субару Центр Караганда» («Кристалл-Авто» ЖШС)
Приканальная к-сі, 37/6 т: 8(7212) 940-154
www.subaru-kristall.kz

Көкшетау
«Фоворит Моторс» ЖШС
Мира к-сі, 22 «Б» 
т: 8 (7162) 318-848 

Қостанай
«Автодом Костанай» ЖШС
Баймағамбетов к-сі, 151
т: 8 (7142) 500-456 

Қызылорда
«Кристал-Авто» ЖШС
Н.Назарбаев к-сі, 52 «А» 
т: 8 (747) 094-07-83

Павлодар
«Қамқор-Авто» ЖШС
Торговая к-сі, 1
т: 8 (7182) 650-065  

Петропавл
«ВиВаГа-Лада» ЖШС
Володарский к-сі, 83
т: 8 (7152) 397-962 

Талдықорған
«Дас-Авто» ЖШС
Центральная к-сі, 46 «А» 
т: 8(7282) 400-007

Орал
«Zhayik Motors»  ЖШС
Жамбыл к-сі, 253 «Б» 
т: 8(7112)242-002 

Өскемен
«Hyundai Premium Oskemen» ЖШС
К.Сатпаев к-сі, 62/3
т: 8 (7232) 203-302 

Шымкент
«Eurasia Motor Shymkent» ЖШС 
Темірлан тас жолы, 90 «А» 
т: 8 (7252) 555-340

АВТО ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ КОНТАКТЫЛАРЫ:

1. Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғары 
бағасы болып табылады, бір жақты тәртіппен 
және алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін. 
Бағалар туралы мәліметтер ақпараттық сипатта 
болады. Жоғарыда көрсетілген өнімді (автокөлік-
терді) сатып алу жеке сатып алу-сату шартының 
талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Өнімнің 
(автокөліктерді) болуы туралы ақпаратты және 
толық ақпаратты алу үшін Сізге жақын орналасқан 
Subaru дилерлерінің сату бөлімінен біле аласыз.                                             
Дилерлердің бағаны рұқсатсыз көтеру жағдайла    

ры туралы мына  электрондық мекенжайға 
хабарлауды өтінеміз:  n.guseynova@subaru.
kz, s.tortbayev@subaru.kz, da.kuzmin@subaru.kz 
немесе сайтқа www.subaru.kz

2. Өндіруші Subaru Finance, MyCarFinance және 
Subaru Trade-in бағдарламаларының әрекетін бір 
жақты тәртіппен тоқтату құқығын өзіне қалдырады. 
Бағдарламалар мен пайданың мөлшері өзара 
жинақталмайды

3. Бағдарламалар Trade-in бойынша жаңа Subaru 
автокөлігін  сатып алған кезде әрекет етеді. Сіздің 

автокөлігіңізді Trade-in-ге қабылдау туралы түпкілікті 
шешім дилерлік орталықта қалады. Бұл ұсыныс 
Trade-in қызметі бар Subaru дилерлік орталықтарын-
да әрекет етеді.

4. Жанармай шығыны туралы деректер өндіруші 
зауытта текшелік сынақтар барысында, жүргізу мә-
нерінің әсерін, сондай-ақ жанармай шығынына әсер 
ететін жол, ауа райы және басқа да жағдайларды 
ескерместен алынған. Жанармай шығысының нақты 
көрсеткіштері көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін


