
Базова цена BGN

 SUBARU FORESTER 2.0TD DYNAMIC 6MT 76 480

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

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛ С РЕГИСТРАЦИЯ

Задвижване:     4x4, SUBARU Symmetrical All Wheel Drive
Работен обем (см

3
) 1 998 Дължина  (мм) 4 595

Макс. Мощност (к.с./кВ): 147 к.с.    / 108 Широчина  (мм) 1 795
Макс. въртящ момент (Нм/об. в мин.): 350/1600 Височина  (мм) 1 735
Макс. Скорост (км/ч): 190 Клиренс (мм) 220
Ускорение 0-100км/ч (сек.): 10.2 Колесна база (мм) 2 640
Среден разход на гориво (л / 100 км.) 5.9 Следа - Отпред / Отзад  (мм) 1545/1550
Емисии CO2 - комбинирано (г/км) 156 Собствено тегло (кг) 1 593
Брой места 4+1 Вместимост на резервоара (Литри): 60
Цвят /код/: Светло сив металик /1U Ice Silver/ Цвят на интериора: Черен "Off - Black" /20/

* SPORTSHIFT: Това е запазена търговска марка на PRODRIVE Ltd.

Екстериор
FORESTER 2.0TD 

DYNAMIC 6MT

18-инчови алуминиеви лети джанти с гуми 225 / 55 R18   ●

Електроуправляеми и осгъваеми странични огледала с вградени LED мигачи ●

Дневни светлини ●

Фарове ксенон ●

Сензор за дъжд и светлина ●

Надлъжни рейки на покрива - Сребристи ●

Тонирани дръжки на вратите ●

Огледала за обратно виждане с цвета на купето ●

Почистващи дюзи на фаровете ●

Подгряване на предните чистачки ●

Фарове за мъгла ●

Спортна предна броня ●

Спойлер на 5-та врата ●

Тонирани стъкла ●

Антена на покрива ●

Интериор & Функционалност
Интериор & 

Функционалност

Панорамен люк - електроуправляем ●

Двузонален климатроник ●

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 ●

Старт/Стоп бутон и система за безключов достъп ●

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



Облицовани в кожа: Волан и Скоростен лост ●

Кожен салон с ел. регулиране на седалката на водача ●

Подгряване на предните седалки ●

Регулиране на шофьорската седалка по височина ●

60/40 Делими падащи облегалки на задните седалки ●

Круиз контрол ●

"Bluetooth" hands-free с управление от волана ●

Камера за обратно виждане с цветен дисплей ●

Премиум аудио ситема HARMAN / KARDON с 8 говоритела ●

Алуминиеви педали ●

Преден подлакътник с отделение за предмети и извод 12-волта ●

Заден подлакътник ●

Държачи за чаши отпред ●

Масичка със два държача за чаши отзад - с илюминация ●

Джобове в предните врати ●

Осветление за багажното отделение ●

Щора за багажното отделение - изтегляща се ●

Извод 12-волта в средната конзола и багажното отделение ●

Куки за укрепване на багажа в багажното отделение ●

Отделение за багаж под кората на багажното отделение ●

Сигурност Сигурност

4x4 SUBARU Simetrical All Wheel Drive,  Перманентно 4 х 4 ●

VDC - Система за активен контрол на сигурността ●

Асистент за изкачване (hill assist system) ●

Автоматично регулиране нивото на задния мост ●

SRS челни и странични въздушни възглавници за предните места ●

SRS Въздушна възглавница за коленете на водача ●

SRS странични възд. Възглавници тип "Завеса" (Отпред и отзад, двете страни) ●

Предни вентилирани дискови спирачки ●

Задни дискови спирачки ●

Подсилващи стоманени греди във вратите ●

ISO-FIX система за закрепване на детска седалка ●

Допълнителна блокировка за задните врати ●

Имобилайзер ●

Цвят металик или перла 880,-                       

Оригинални гумени стелки Субару /J505ESG010, J505ESG020/ 165,-                       

Алармена система 350,-                       

Секретни гайки /B327EYA000/ 105,-                       

Допълнителен комплект Алуминиеви джанти 17 цола със зимни гуми

●- серийно                                             - не се предлага                            

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Дата на първа регистрация: 29.5.2015

Пробег 105 000 км

Оглед с предварителна уговорка!

0% 42 100,-                      

Оглед с предварителна уговорка! 35 880

Специална отстъпка

Специална промоционална цена в ЛЕВА

Всички цени са с начислено ДДС при ставка 20%


