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Subaru представя SUBARUSAFE8 в България 

Неограничена гаранция от 8 години 

 

 

Субару Италия има удоволствието да обяви въвеждането на SUBARUSAFE8, Удължена 

неограничена гаранция за 8 години за всички нови клиенти на 6-звездната марка в България от 

март 2022 г. 

 

 

SUBARUSAFE8 се ражда на базата на търговския успех на SUBARUSAFE5 и на желанието да 

се инвестира в две от силните страни на марката  – надеждността и издръжливостта, които се 

изразяват в максимално спокойствие за клиентите. 

 

По-конкретно характеристиките на SUBARUSAFE8 са следните:  

 8 години удължена гаранция;  

 без ограничения по отношение на пробега;  

 покритие „от броня до броня“; 

 свързана с номера на шасито (следователно е валидна и  

в случай на прехвърляне на собствеността). 

 

В допълнение към заводската гаранция от 3 години или 100 000 км пробег /което настъпи първо/ 

се добавя удължаване с още 5 години, с което общият брой години,  покрити от гаранцията, 

достига до 8 години. И накрая, условието за неограничен пробег е уникално на пазара и допълва 

офертата на продукт с безспорно висока стойност. 

 

„Subaru се позиционира като марка пионер по отношение на грижата за клиента, въвеждайки за 

първи път на автомобилния пазар удължена гаранция за 8 години „броня до броня“ с 

неограничен пробег“, заяви Никола Тореджани, генерален мениджър продажби и 

следпродажбено обслужване. „Със SUBARUSAFE8 предлагаме на клиентите ни уникална услуга 

за автомобилния пазар, базирана на надеждността на нашите автомобили и повишаваща 

тяхната издръжливост и остатъчна стойност – характеристики, които ни отличават и често са 

решаващи при избора на етап покупка.“ 

 

За повече информация се обърнете към вашия дилър на Subaru. 
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За Subaru Italia S.p.A 

Subaru Italia S.p.A е компания, създадена през 1985 г., занимаваща се с продажба на автомобили, резервни части и 

аксесоари на японската марка. От 2009 г. Subaru Italia е изцяло притежавано дъщерно дружество на Subaru Europe 

NV/SA. 

Със седалище в Милано от 2013 г., Subaru Italia, в допълнение към Италия, отговаря за пазарите на Австрия, 

Словакия, Словения, Хърватия, България и Гърция, на които разпространява превозни средства, резервни части и 

аксесоари чрез мрежа от над 100 търговци и повече от 200 оторизирани сервиза.  
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