Спецификация
Базова цена в лв.

SUBARU

FORESTER 2.0TD EM 6MT

59 880

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател:
ТУРБО ДИЗЕЛ, "Common Rail", 4-цилиндров, Хоризонтално разположен, SUBARU - BOXER, DOHC, 16V
Скорсти:
6-Степенна механична скоростна кутия
Задвижване: 4x4, SUBARU Symmetrical All Wheel Drive
Работен обем (см3)
Дължина (мм)
1 998
4 560
Макс. Мощност (к.с./кВ):
147 к.с. /
108 Широчина (мм)
1 780
Макс. въртящ момент (Нм/об. в мин.):
Височина (мм)
350/1800
1 675
Макс. Скорост (км/ч):
Клиренс (мм)
186
215
Ускорение 0-100км/ч (сек.):
Колесна база (мм)
10.4
2 615
Среден разход на гориво (л / 100 км.)
Следа - Отпред / Отзад (мм)
6.3
1530/1530
Емисии CO2 - комбинирано (г/км)
Собствено тегло (кг)
167
1 540
Брой места
Вместимост на резервоара (Литри):
4+1
60
Цвят /код/: Червена перла /9Z Camellia Red/
Цвят на интериора:
Черен "Off - Black" /20/
* SPORTSHIFT: Това е запазена търговска марка на PRODRIVE Ltd.
Symmetrical All Wheel Drive и Lineartronic са регистрирани търговски марки на FUJI HEAVY INDUSTRIES производител на SUBARU. Всички посочени данни и цени са валидни в
момента на печатането на офертата. Всички посочени данни са предоставени от производителя и касаят продуктовата линия в глобален мащаб. Възможни са ралики за
различните региони и различните нива на оборудване. СУБАРУ МОТОРС ООД си запазва правото да прави промени без предварително уведомление. СУБАРУ МОТОРС ООД не
носи отговорност в случай на печатни грешки или погрешно тълкуване на данните. Поради големия обем информация в настоящия списък е възможно да има допуснати
неточности. За това най-учтиво Ви молим, преди подписването на договор да потърсите точна информация за желания модел от Вашия продавач-консултант и по-специално
данните които са важни за Вас и са определящи за покупката. Гаранцията на автомобилите е 3 години до 100 000 км, според предписанията на завода производител, описани в
сервизната книжка и 12 години срещу пробив от корозия.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
Екстериор
16-инчови алуминиеви лети джанти с гуми 215 / 65 R16
Електроуправляеми странични огледала
Система за почистване на фаровете
Задна чистачка с фиксиран интервал и пръскачка
Предни чистачки с програмируем интервал и пръскачки
Подгряване на предните чистачки
Фарове за мъгла
Заден фар за мъгла
Трети стоп отзад
Тонирани стъкла
Антена на покрива
Интериор & Функционалност
Климатроник /Напълно автоматична климатична система/
Информационен дисплей /Бордкомпютър/
Подгряване на страничните огледала
Предни и задни електрически стъкла
Централно заключване с дистанционно управление
Волан регулируме по височина и дълбочина (със сервоусилвател)
Мултифункционален волан
Облицовани в кожа: Волан и Скоростен лост
Подгряване на предните седалки
Регулиране на шофьорската седалка по височина
60/40 Делими падащи облегалки на задните седалки
Hill holder - система за потегляне по наклон (само за МТ моделите)
Self-levelizer - система за саморегулиране на нивото на задното окачване
Круиз контрол
Аудио система 2DIN с 1 CD - MP3 и USB / 4 тонколони
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Ел. нагревател за задното стъкло с таймер
Сенници с вградени огледала (за водача и предния пасажер)
Лампи за четене отпред
Преден подлакътник с отделение за предмети и извод 12-волта
Заден подлакътник
Държачи за чаши отпред
Джобове в предните врати
Осветление за багажното отделение
Щора за багажното отделение - изтегляща се
Извод 12-волта за багажното отделение
Куки за укрепване на багажа в багажното отделение
Отделение за багаж под кората на багажното отделение
Сигурност
4x4 SUBARU Simetrical All Wheel Drive, Перманентно 4 х 4
VDC - Система за активен контрол на сигурността
ABS + EBD (Електронно разпределение на спирачното усилие)
SRS две челни въздушни възглавници за предните места
SRS две старнични въздушни възглавници за предните места
SRS странични възд. Възглавници тип "Завеса" (Отпред и отзад, двете страни)
Подсилващи стоманени греди във вратите
Модулни чистачки
Активни подглавници отпред (за водача и предния пасажер)
3 подглавника за задните места
Система за обтягане на предните колани
Регулиране височината на коланите (за предни и задни странични места)
3 Триточкови предпазни колана за задните места
ISO-FIX система за закрепване на детска седалка
Допълнителна блокировка за задните врати
Имобилайзер
●- серийно
- не се предлага
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Сигурност
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Цена в лв.

Алармена система
Дата на първа регистрация: 04.2010г.
Пробег: 150 600км.

350,-

0%

Цена на допълнителното оборудване:
Отстъпка

Крайна цена в ЛЕВА

350,44 400,-

15 830

