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ВИРОБНИК: "FUJI HEAVY INDUSTRIES" LTD, Японія

Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТОВ "Субару Україна"

0-800-507-100

Двозонна автоматична система кондиціювання повітря з фільтром для 
вловлювання пилу

Камера заднього огляду

Спортивні передні сидіння з шкіряною оббивкою (з червоною строчкою)

Двигун
Назва комплектації

Комфорт

Круїз-контроль з управлінням на кермі

Передні протитумані фари

Дві подвійні накладки на глушник

Багатофункціональний дисплей, включно з покажчиком тиску наддуву

LED-фари з автоматичним коректором

Электропривід регулювання та складання бічних дзеркал та з 
вбудованим світлодіодним вказівником повороту
Электростеклопідіймачі

Панель приладів з 3,5-дюймовим кольоровим ЖК дисплеєм

Пелюстки перемикання передач на кермі (Для варіатора CVT)

Спортивні передні сидіння з тканиною оббивкою (з червоною строчкою)

Аудиовхід (AUX) та USB в центральній консолі

Задній дифузор
Боковой нижній спойлер

Bluetooth і система hands-free

Кермо з регулюванням по висоті і вильоту
Підсилювач рульового кермування з передавальним числом 14.3:1

WRX 

Омивачі фар

Колінні подушки безпеки
Подушки-шторки безпеки SRS

Задня протитумана фара

Водійське сидіння з ручним регулюванням
Алюмінієві педалі

2-DIN аудіосистема з функцією Bluetooth®*4: 1-CD та 6 динаміків

Привітальне освітлення

Кермо і ручка перемикання передач з шкіряною обробкою
Зовнішній виг ляд

4-сенсорна/4-канальна система ABS із функцією електронного розподілу 
гальмового зусилля

Блокування задніх дверей (дитячий замок)

Спойлер на кришці багажника

3-точкові ремені безпеки для 3 задніх сидінь
Регульовані за висотою вузли кріплення ременів безпеки
Передні ремені безпеки з переднатягувачами та обмежувачами навантаження

Система SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) 

Підголівники для 3 задніх сидінь

Система пріоритетності гальмування

Підігрів передніх сидінь та бічних дзеркал
Обігрів зони склоомивачів

Задні сидіння з функцією складання ( 60 : 40)

Система підсилювача гальм

Сист еми безпеки

Адаптовані кріплення дитячих крісел безпеки ISO-FIX

Передні бокові подушки безпеки SRS 
Фронтальні подушки безпеки SRS 

Обігрів заднього скла з таймером
Вивід пічки для задніх пасажирів

Комфорт

Опорна балка рульової колонки

Обігрів вітрового скла та бічних вікон

17-дюймові алюмінієві диски (темний Gunmetallic)

Система допомоги при рушанні з місця на схилі

Система керування вектором тяги

Підсилені балки бокових дверей (передні та задні, з обох боків)

Ціна автомобіля з Lineartronic, грн.

Травмобезпечні педалі

Додаткові опції

Центральный замок с дистанційним керуванням
Іммобілайзер

Охоронні сист еми

Багаторежимна система VDC (система динамічної стабілізації)

Сидіння водія та пасажира з електроприводом регулювання у 8 

Антенна у вигляді плавника акули на криші

** Ціни на автомобілі дійсні з 06.06.2015 року. Вартість автомобіля на день покупки уточнюйте, будь ласка, у офіційних дилерів Subaru.

Тоновані скла (крім передніх бокових)

Ціна автомобіля з механічною КПП, грн.
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6MT Sport Lineartronic (варіатор)

 мм
 см3

 л 

кВт(л.с)/об./хв
Нм(кгс.м)/об./хв

км/г. 215 240
с 6 6,3

Міський цикл 12,8 11,9
Заміський цикл 7,1 6,7
Комбінований 9,2 8,6
Міський цикл 296 275
Заміський цикл 165 155
Комбінований 213 199

- 3,505-0,544
1-я передача 3,454 3,505 (S#:3,505)
2-я передача 1,947 2,238 (S#:2,405)
3-я передача 1,366 1,641 (S#1,855)
4-я передача 1,029 1,194 (S#: 1,544)
5-я передача 0,825 0,880 (S#1,258)
6-я передача 0,666 0,611 (S#: 1,032)
7-я передача - - (S#: 0,856)
8-я передача - - (S#: 0,716)
Задняя передача 3,636 2,345

4,444 3,900

Центральный дифференціал з 
віскомуфтою LSD

Повний привод с регулюючим передаваням 
крутного момента (AWD) 

передня
задня

 м
передні
задні

мм
мм
мм
мм

Передня  мм
Задня  мм

мм
кг 1465 1528

чол
літр

 *1  - Витрата палива та викиди CO2: у відповідності з EC715/2007-195/2013W

Трансмісія

5,4

Гальмова система Brembo, двопоршневі супорти,
вентильовані дискові гальма

Шасі

Гальма Гальмова система Brembo, 4-поршневі супорти,

Привод

McPherson зі стійкою (перевернутого типу)Підвіска Двоважільна
Мінімальний радіус розвороту     

Зубчасто-рейковый типРульовий механізм

235/45R17, 17x8"J

5

Колія

Кількість сидячих місць                                    

Мінімальний дорожній просвіт                             
Споряджена маса

1540
135

1530

Габаритная ширина          
Габаритна довжина                          

Шини

Головна передача

Діаметр циліндра/хід поршня   
Об’єм                             

Паливна система
Коефіцієнт стискання

Прискорення (0-100 км/год)    

Макс. потужність                    
Макс. крутний момент       
Макс. Швидкість

Об’єм паливного бака                  

Витрата 
палива 

Діапазон В (Sport Lineartronic)
Коробка передач

Передаточне 
число

г/км

л/100 км

460Об’єм багажного відділення*2

*2 - Визначено за VDA.

Габарит и т а ваг а
4595
1795

2650
1475Габаритная висота                              

Колісна база        

Технічні характеристики

Бензиновий, горизонтально-опозитний, 4-циліндровий, 4-тактний, з підсиленим 
турбонаддувом та проміжним охолодженням з великою пропускною здатністю

DOHC с 16-ю клапанами
86x86

Двигун WRX 

Тип

Двиг ун

350(35,7)/2400-5200

Викиди 
CO2*1 

197(268)5600

60

1998
10,6

Багатоточкове послідовне впорскування

Пот ужніст ь
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