SUBARU АВТОКӨЛІКТЕРІ КЕПІЛДІКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ
Қайсысы ертерек болатынына қарай, 3 (үш) жыл мерзіміне немесе жүріп өткен жолы
100 000 шақырымға жеткенге дейін.

E7OX

E74Q

PREMIUM

TOURING

Сыртқы көрінісі
Жүксалғыш бөлімінің байланыссыз ашылатын есігінің электр жетегі

+

Электр жетегі бар люк

+

LED-жарықдиодты шамдар

+

«бұрылыста қозғалған кезде жарық
шоғын өзгерту функциясымен (SRH)»

LED-жарықдиодты күндізгі жарық шамдары

+

+

Фаралардың алысқа түсетін жарығын автоматты басқару жүйесі (HBA)

+

LED тұман шамдары

+

+

Бүйірлік айналардың электр жиналуы

+

+

Бүйірлік айналарды жəне алдыңғы əйнектазалағыштардың аймағын жылыту

+

+

Артқы əйнектерді қараңғылау

+

+

Тоқтату сигналы бар төбедегі спойлер

+

+

Матадан

NAPPA

Ішкі көрінісі
Орындықтардың премиум санаттағы былғары қаптамасы
Рульді жылыту

+

Автоматты түрде қараңғыланатын салон айнасы

+

+

Педальдергеарналған алюминий жапсырмалар

+

Жүргізуші жəне жолаушы орындығының 8 бағыттағы электр жетегі

+

электр жетегі

Жүргізуші орындығының жастықшасы ұзындығын реттеу (тізе тірегі)
Барлық орындықтарды жылыту

+
+

+
+

Алдыңғы орындықтарды желдету
Ауаны тазалау сүзгісі бар екі аймақты климат- бақылау

+

+

Көп функциялы руль жəне былғарымен қапталған БАҚ тұтқасы

+

+

«Smart Entry» автокөлікке кілтсіз кіру жүйесі

+

+

«Push Start» қозғалтқышты кілтсіз оталдыру

+

+

Жарық пен жаңбыр датчиктері

+

+

Электрондық тұраққа қою тежеуіші + AutoHold жүйесі

+

+

Сыртқы құрылғыларды зарядтауға арналған 12V розетка + USB ағытпалары

+

+

Екінші қатардағы орындықтардың арқаларын «One -touch» бір рет түрту арқылы бүктеу жүйесі

+

+

Руль астындағы берілістерді ауыстырып қосу жапырақшалары

+

+

4 əйнекті автоматты түрде түсіру/көтеру

+

+

11,6 " дюймдік сенсорлы дисплейі бар SUBARU STARLINK мультимедиялық жүйес

+

+

6 динамигі бар аудиожүйе

+

+

Ақпараттық дисплейі бар борттық компьютер

+

+

Аудиожүйе жəне ақпараттық жүйелер

Қауіпсіздік жəне динамика
Алдыңғы шолу камерасы

+

Оң жақ бүйірлік камера

+

Көтерілген (Hill start assist) жəне түскен (Hill descent control) кездегі көмек жүйелері

+

Қауіпсіздік жастықтары (алдыңғы, тізе, бүйірлік перделер, орындықтардағы бүйірлік жастықтар)

+

2 режим

«X-Mode» интеллектуалды толық жетекті, қозғалтқышты жəне трансмиссияны басқару жүйесі

+

+

Артқы жүріс камерасы

+

+

Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-контроль жүйесі

+

+

Тарту векторын белсенді басқару жүйесі (ATV)

+

+

Руль дөңгелегінен басқарылатын Si Drive жүйесі (2 режим)

+

+

EyeSight Ver. 4 жүргізушіге көмектесу жүйесі жəне SRVD артта келе жатқан объектілерді анықтау жүйесі
Бетті тану функциясы бар жүргізушінің ахуалын қадағалау жүйесі (DMS)

+

Басқарылуы рульде орналасатын бейімделген круиздік бақылау

+

Қозғалыс жолағының ортасында ұстауға көмектесетін жүйе

+

Автоматты түрде төтенше тежеу жүйесі

+

Қозғалыс жолағының өзгеруі туралы ескерту жүйесі

+

Акселераторды апат алды басқару жүйесі

+

Алдыңғы əйнектегі EyeSight жүйесінің жұмыс режимдерін жарықдиодпен проекциялау

+

Рульді дірілдету арқылы жүргізушіге ескерту функциясы

+

Автоматты түрде төтенше маневр жасау жүйесі

+

Алда келе жатқан автокөлік тің қозғалысының басталуын ескерту жүйесі

+

«Соқыр» аймақтардағы нысандарды анықтау жүйесі (BSD)

+

Артқа жүру кезінде автоматты тежеу жүйесі (RAB)

+

Артқа жүрген кездегі көмектесу жүйесі (RCTA)

+

Алдағы автокөлікке еріп жүру кезінде бейімделетін руль жүйесі

+

* Жоғарыда көрсетілген өнім туралы ұсынылған ақпарат бұл өнімнің сатуға арналған
Д Subaru дилерлерінде бар екенін білдірмейді. Өнімнің бар жоғы туралы,
жиынтықтар мен опциялар туралы ақпаратты өзіңізге жақын орналасқан Subaru илерлерінің сату бөлімінен нақт ылауға болады.

2022 жылы шығарылған автокөліктер ді қайта сатудың ең жоғары бағасы, теңге

E7OX

E74Q

PREMIUM

TOURING

20 890 000 теңге

23 990 000 теңге

Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш

2,5 л., 4-цилиндрлі DOHC, 16 клапан

Берілістерді ауыстыру қорабы

CVT «Lineartronic»

Жетек

Толық AWD

Ең жоғары қуат (а.к./айн/мин)

188/5800

Ең жоғары айналу сəті (Нм/айн/мин)

245/3400-4600

Ең жоғары жылдамдық (км/сағ)

198

Үдету 0–100 км/сағ

9,5

Қаладағы/тас жолдағы жанармай шығыны (л/100 км)<

10,1/6,2

Жол саңылауы (мм)

213

Жарақталған массасы (кг)

1697...1772

Жанармай багының көлемі

63

Шиналардың өлшемі, құймалы дискілер

1. Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғары бағалары
болып табылады, бір жақты тəртіппен жəне алдын ала
ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Бағалар туралы мəліметтер
ақпараттық сипатта болады. Жоғарыда көрсетілген
өнімді (автокөліктерді) сатып алу жеке сатып алу-сату
шартының талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

225/60R18

Өнімдердің (автокөліктердің) бар болуы туралы
ақпаратты жəне толық мəліметтерді алу үшін өзіңізге
жақын орналасқан Subaru Дилерлерінің сату бөлімінен
нақтылай аласыз.
2. Дилерлердің бағаны рұқсатсыз көтеру жағдайлары
туралы мына электрондық мекенжайға хабарлауды
өтінеміз: m.chernobrovkina@subaru.kz немесе
сайтқа www.subaru.kz

3. Жанармай шығыны туралы деректер өндіруші
зауыттағы стендтік сынақтар барысында алынған,
жүргізу мəнерінің əсері, сондай-ақ жол, ауа райы жəне
отын шығынына əсер ететін өзге де жағдайларды
есепке алынбаған. Жанармай тұтынудың нақты
көрсеткіштері көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

АВТОКӨЛІК ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ:
Subaru Нұр-Сұлтан
Жансүгіров көш., 3, т.: 8 (7172) 270 111
nur-sultan.subaru.kz

Subaru Қарағанды
Таттимбета 33/3, т.: 8 (7212) 940
-154
karaganda.subaru.kz

Subaru Петропавл
Володарский көш., 83, т.: 8 (7152) 641 642
petropavlovsk.subaru.kz

Subaru Алматы
Түлкібас көш., 2, т.: 8 (727) 333 19 09
subaru-motor-almaty.kz

Subaru Көкшетау
Шығыс өндірістік аймағы,2/1, 22-өтпе жол,
т.: 8 (7162) 33 85 65
kokshetau.subaru.kz

Subaru Талдықорған
Центральная көш., 46 «А», т.: 8 (7282) 400 007
subaru-tdk.kz

Subaru Ақтау
16-ықшам ауд., 30-ғимарат, «Ақтан» ТҚО
т.: 8 (7292) 416 848
aktau.subaru.kz

Subaru Қостанай
Баймағамбетов көш., 151, т.: 8 (7142) 500 456, 500 205
kostanay.subaru.kz

Subaru Орал
Ружейников көш., 16, т.: 8 (7112) 242 002
uralsk.subaru.kz

Subaru Ақтөбе
Сəңкібай батыр даңғ., 171 «Г», т.: 8 (7132) 948 948
aktobe.subaru.kz

Subaru Шымкент
Темірлан та с жолы, 139 «А», т.: 8 (700) 730 30 30
hymkent.subaru.kz

Subaru Өскемен
Қ. Сəтбаев даңғ., 62/9, т.: 8 (701) 324 04 42
subaru-yk.kz

Subaru Атырау
Курмангазы көш., 78, т.: 8 (7122) 930 333
atyrau.subaru.kz

Subaru Павлодар
Торговая көш., 1, т.: 8 (7182) 650 065
pavlodar.subaru.kz

Subaru Тараз
Санырак Батыра көш, 53 Д, т.: 8 (775) 040-07-05

