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Subaru представя SOLTERRA на Автомобилен Салон София 2022 

 

• Премиера на Subaru SOLTERRA, първи електрически автомобил на марката  

• OUTBACK, най-успешния модел на Subaru в България с най-високото ниво на оборудване 

• FORESTER, обновен за 2022 г.  

• SUBARU XV с задвижващата хибридна система е-BOXER 

• Всички модели на Subaru са вече с 8 годишна гаранция без ограничение на пробега 

• Пресконференцията на Subaru ще бъде на 3-ти юни от 14:30 ч. 

София, 31.05.2022 – На дългоочаквания Автомобилен Салон София 2022 Subaru ще представи 
първия си електрически автомобил SOLTERRA и своите традиционни и добре познати модели. 
 
 
 

◼  SUBARU SOLTERRA 
 
SOLTERRA, четвъртият SUV в европейска ни гама, е 
първият автомобил на Subaru с нулеви емисии. Името 
SOLTERRA съчетава две латински думи: Sol (Слънце) 
и Terra (Земя) – и изразява намерението на  Subaru да 
продължи да се развива, като използва отговорно 
нови, алтернативни технологии.  
SOLTERRA е истински автомобил Subaru със своята 
система за постоянно задвижване на всички колела 
(AWD). Задвижван е от два независими 80 kW 
електрически двигателя (по един на всяка ос - предна и 
задна), които осигуряват 160 kW мощност, 336 Nm 
въртящ момент. С нисък център на тежестта 
SOLTERRA има минимален просвет от 210 мм. 
 
Подобно на другите SUV модели на Subaru, SOLTERRA е оборудван с X -MODE система за 
управление на задвижването на всички колела, която подобрява усещането за безопасност при 
неравни пътища. SOLTERRA разполага с нова функция Grip Control, която се възползва напълно 
от идеалното разпределение на мощността на двата ѝ независими двигателя, за да увеличи 
контрола на сцеплението. 
 
SOLTERRA идва с нов пакет за безопасност, SUBARU Safety Sense, който покрива цялостната 
безопасност в още по-широк набор от ситуации. 
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◼ OUTBACK PREMIUM  

 
Флагманът на Subaru ще бъде представен във версия Premium с най-високото ниво на 
оборудване.   
 
OUTBACK е изградил репутация на основател на нов 
сегмент автомобили – комби кросоувър SUV, 
съчетаващ характеристиките на лек автомобил и SUV. 
 
OUTBACK е автомобилът, който постигна най-добрите 
резултати в теста за безопасност EuroNCAP* 2020-
2021, като записа най-висок общ резултат (88,8%) от 
всички автомобили, оценени от Euro NCAP. *1 
 
Четвъртото поколение технология за подпомагане на 
водача EyeSight обхваща всички технически познания 
за безопасност, изградени от Subaru в продължение на 30 години на развитие.  
 
 
 

◼ FORESTER  
 

През 2022 г. се навършват 25 години от пускането на пазара 
на първия FORESTER. Оттогава този емблематичен модел, 
предшественик на днешните SUV, е избран от над 4,5 
милиона клиенти по целия свят, 357 000 в Европа и е 
спечелил над 90 награди, най-вече по отношение на 
безопасността. 
 
Външният дизайн на модела е преосмислен чрез промени, 
които придават на този SUV по-спортна и агресивна визия. 
 
FORESTER предлага високи нива на безопасност със своя 
разширени функции за безопасност и подобрения в технологията EyeSight за подпомагане на водача. 
 
Автомобилът предлага e-BOXER задвижващата система на Subaru, комбинираща подпомагащ 
електрически мотор и двете основни технологии на Subaru: двигател SUBARU BOXER и Symmetrical 
AWD - Система за задвижване на всички колела. 
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◼ SUBARU XV e-BOXER  

 
Бестселърът на Subaru е със свеж дизайн и богато 
оборудване. 
SUBARU XV съчетава перфектния баланс на ефективността 
на системата e-BOXER и типичното за Subaru представяне, 
като може да се справи и в най-трудните терени. 
 
 
 
 

◼ IMPREZA e-BOXER 
 
Емблематичен модел в гамата на Subaru, 5-то 
поколение IMPREZA изразява своето наследство с 
първия модел IMPREZA e‑BOXER, създаден да 
предложи безопасност от световна класа за пълно 
спокойствие и отличителния спортен дух на Subaru. 
 
 
 
 

◼ SUBARU SAFE8 – удължена гаранция за всички автомобили Subaru 
 
Subaru се позиционира като марка пионер по отношение на грижата за 
клиента, въвеждайки за първи път на автомобилния пазар у нас удължена 
гаранция за 8 години с неограничен пробег. 
 
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). 
 
 
 
*: Независим орган, съставен от европейски правителства и европейски автомобилни и потребителски организации.  
* 1: Налични данни на EuroNCAP съгласно последния приложим протокол 2020-2021. 
 
 
Информация за Субару Италия 

 

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 
Субару Италия, присъства на българския пазар от 2014 г. и има три официални дилъра в страната: Субару Моторс София, 
Веко Ойл Габрово и Бултрако Моторс Пловдив. 

 


