PRÍSLUŠENSTVO

P4: Hliníkový základný nosič, strešný box

02

EXTERIÉR

Prispôsobte si svoje dobrodružstvá.
Pridajte kúsok seba.

1

1

Čierna fólia na vonkajšie spätné zrkadlá
SEZNFL3100
Vonkajšie spätné zrkadlá získajú úplne nový vzhľad.

03

EXTERIÉR

2

2

3

Športová predná maska (čierna lesklá)

3

04

Predné lapače nečistôt

4

Zadné lapače nečistôt

J1010SJ100

J1010SJ001

J1010SJ004

Vložka prednej mriežky so vzorom včelích plástov, ktorá dodá prednej
časti vozidla úplne nový vzhľad.

Zabraňujú znečisteniu hornej časti karosérie od blata,
snehu, asfaltu, kameňov atď.

Zabraňujú znečisteniu hornej časti karosérie od blata,
snehu, asfaltu, kameňov atď.

6

5

5

4

Bočné ochranné lišty

6

Chrániče rohov nárazníka

J101ESJ100

J101ESJ000

Zvýrazňujú exteriér a chránia panely bočných dverí pred poškriabaním
a preliačením.

Dopĺňajú dizajn a chránia rohy nárazníka pred poškriabaním a preliačením.
* Súprava do prednej a zadnej časti.

EXTERIÉR

7

7

8

Sada predných stieračov a zadný stierač

9

Ochranná fólia na kapotu

Ochranná fólia na kľučky dverí

SETRSJ8000 / SETRYA8000

SEZNSJ2100

SEZNF22001

Vylepšené stieranie aj v náročných podmienkach
a pri vysokej rýchlosti.

Priehľadná fólia, ktorá chráni hornú časť kapoty pred
poškriabaním a odletujúcimi kamienkami.

Priehľadná fólia, ktorá chráni oblasť kľučiek dverí pred
poškriabaním.
* Súprava dvoch kusov.

10

10

8

9

Oranžová fólia na zvýraznenie štýlu

11

11

Bočná dekoračná fólia

SEZNSJ4000

SEZNSJ3000

Dodá exteriéru nevšedný vzhľad.

Moderný rozštiepený dizajn zvýrazňuje drsný charakter.

05

EXTERIÉR

12
12

13

Sada deﬂektorov (čierna)
F0010SJ000
Umožňuje vetrať cez otvorené okná aj počas
nepriaznivého počasia.

13

Sada deﬂektorov s chrómovou lištou
F0010SJ010
Umožňuje vetrať cez otvorené okná aj počas
nepriaznivého počasia.

14

Kryt motora, oceľový
E515SSJ100
Chráni spodnú časť motorového priestoru pred
vyčnievajúcimi skalami a kameňmi.

15

Kryt motora, hliníkový
E515SSJ110
Chráni spodnú časť motorového priestoru pred
vyčnievajúcimi skalami a kameňmi.

16

14

Kryt zadného diferenciálu
E515EFL200
Chráni spodnú časť zadného diferenciálu pred
vyčnievajúcimi skalami a kameňmi.

16
15

06

EXTERIÉR

17

18
17

18“ čierne zliatinové disky kolies
28111SJ060
18“ x 7 JJ, ET 48

18

Súprava bezpečnostných matíc
B327EYA000
Špeciálne navrhnuté na ochranu proti krádeži.
Vyžaduje sa špeciálny kľúč na matice.

19
19

Súprava čiernych bezpečnostných matíc
SEMGYA4000
Špeciálne navrhnuté na ochranu proti krádeži.
Súprava obsahuje 16 matíc s logom Subaru, 4 bezpečnostné
matice a jeden špeciálny kľúč na matice.

20

SETSYA4001
Kompaktná súprava s tesniacim tmelom
a minikompresorom. Jednoduché použitie.
21

22

Súprava na opravu defektu pneumatiky

Tekutý stierač

20

21

SETBYA9400
22

Keramická ochrana zliatinových diskov
SETBYA9300
Technologicky vyspelá keramická vrstva tvrdeného skla, ktoré
úplne zapečatí a ochráni lak vozidla, sklo a zliatinové disky
kolies, aby si zachovali lesk novoty.

07

P11: Hliníkový základný nosič, strešný box, ťažné zariadenie, zadný nosič na bicykle

08

UŽITOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Choďte kamkoľvek.
Vezmite si čokoľvek.
Podpora pre všetky vaše aktivity.

23

23

Zadný držiak na bicykle (e-bicykle)
SETHYA7000
Slúži na prevoz 2 bicyklov na ťažnom zariadení.
* Vyžaduje sa ťažné zariadenie. Max. hmotnosť: 1 bicykel – 30 kg,
2 bicykle – 60 kg.

09

UŽITOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

24

24

10

25

Zadný držiak na 3 bicykle, 13-pinový konektor

Zadný držiak na 2 bicykle, 13-pinový konektor

E365EFJ400

E365EFJ200

Slúži na prevoz 3 bicyklov na ťažnom zariadení.
* Vyžaduje sa ťažné zariadenie. Max. hmotnosť: 1 bicykel – 20 kg, 3 bicykle – 45 kg.

Slúži na prevoz 2 bicyklov na ťažnom zariadení.
* Vyžaduje sa ťažné zariadenie. Max. hmotnosť: 1 bicykel – 20 kg, 2 bicykle – 36 kg.

26

26

25

Držiak na bicykle

27

27

Nosič na lyže, max. 6.

28

28

Nosič na lyže, max. 4.

E361ESA501

E361EAG550

E365EAG500

Aerodynamický držiak na bicykel s jednoduchým upevnením
bicykla.
* Vyžaduje sa hliníkový základný nosič. Max. hmotnosť: 20 kg.

Slúži na prevoz maximálne 6 lyžiarskych súprav alebo
4 snowboardov.
* Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

Slúži na prevoz maximálne 4 lyžiarskych súprav alebo
2 snowboardov.
* Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

UŽITOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

29

30

31

32

29

31

33

Športový strešný box (čierno-strieborný)

30

Strešný box (čierno-strieborný)

SEAFVA8001 / SEAFVA8200

SEAFYA8000 / SEAFYA8100

Dlhý box s objemom 430 litrov (2 250 x 810 x 350 mm). Súčasťou
je vnútorné LED svetlo, systém rýchleho upínania na bezpečnú
a ľahkú ﬁxáciu, ako aj bezpečnostná predná časť, ktorá
zabraňuje, aby nezaistený náklad prerazil box pri nehode.
* Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

Dlhý box s objemom 430 litrov (2 018 x 905 x 377 mm). Súčasťou
je vnútorné LED svetlo, systém rýchleho upínania na bezpečnú
a ľahkú ﬁxáciu, ako aj bezpečnostná predná časť, ktorá
zabraňuje, aby nezaistený náklad prerazil box pri nehode.
* Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

Hliníkový základný nosič

32

Nosič na kajak

SEMBSJ7000

SETHAL7000

Štýlový základný nosič, ktorý sa dokonale hodí na montáž
špeciálnych nosičov.

Na jeden kajak.
* Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

Odnímateľné ťažné zariadenie

34

33

34

Pevné ťažné zariadenie

L101ESJ500

L101ESJ000

* Maximálna ťažná kapacita sa môže líšiť podľa špeciﬁkácie
vozidla. Podrobnosti vám poskytne predajca.

* Maximálna ťažná kapacita sa môže líšiť podľa špeciﬁkácie
vozidla. Podrobnosti vám poskytne predajca.

11

INTERIÉR

3

3

35

37

Velúrové koberčeky Premium
J501ESJ320 / J501ESJ330
Zdokonaľte si interiér pomocou koberčekov vyrobených na
mieru s logom Forester.
* Komplet sada dopredu aj dozadu.

36

Velúrové koberčeky Standard
J501ESJ340 / J501ESJ350
Zdokonaľte si interiér pomocou koberčekov vyrobených na
mieru s logom Subaru.
* Súprava dopredu a dozadu.

38
37

Súprava predných gumených rohoží
J501ESJ400 / J501ESJ410
Chráni koberec pred opotrebením a poškodením vodou,
blatom a snehom.
* Ideálne spolu so súpravou zadných gumených rohoží.

38

40

Súprava zadných gumených rohoží

Interiérové osvetlenie priestoru pre nohy
H461SXC000

Chráni koberec pred opotrebením a poškodením vodou,
blatom a snehom.
* Ideálne spolu so súpravou predných gumených rohoží.

Osvetlite priestor pre nohy v modeli Forester žiarivým
modrým svetlom.

Uvítacie osvetlenie

41

LED osvetlenie dverí batožinového priestoru

H461CSG000E

SELUSJ1000

Pri otvorení dverí sa bude na zem vedľa vozidla premietať
logo Subaru.
* Súprava dvoch kusov.

Dve dodatočné LED svetlá, ktoré osvetlia exteriér po
nadvihnutí dverí batožinového priestoru.

39

12

39

J501ESJ420

40

41

INTERIÉR

42

42

46

Súprava zapaľovača cigariet

43

43

Popolník

44

44

Prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele

45

45

Ochranná fólia pre zadný vstup

H6710AL010

F6010AG000

E1010SJ010

SEZNSJ3100

Zásuvka na príslušenstvo sa zmení na
zapaľovač cigariet.

Vyberateľný popolník možno vložiť do
držiaka na poháre v stredovej konzole.

Elegantná prahová lišta z nehrdzavejúcej
ocele s logom Subaru.
* Súprava dopredu.

Fólia, ktorá chráni zadný vstupný otvor pred
poškriabaním pri nastupovaní.

Súprava prahových líšt do interiéru

47

Oddeľovacia priečka

48

Vešiak na odevy

SEAESJ1100

F551ESJ000

SERAYA1000

Odolný plastový živicový kryt s povrchovou úpravou z lešteného hliníka a logom Forester, ktorý
vylepšuje vzhľad prahových líšt.
* Súprava štyroch kusov.

Slúži na oddelenie sedadiel pre cestujúcich
od batožinového priestoru pri prepravovaní
psov alebo ťažkého nákladu.

Zachovajte si mobilitu s týmto dômyselným
odnímateľným vešiakom na odevy vhodným
domov, do vozidla aj hotela! Vhodný pre
obal s oblekom, sako, nohavice či sukňu.

46

47

48

13

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

49

49

Ochrana nakladacej hrany (vzhľad brúseného hliníka)

14

50

Ochrana nakladacej hrany (čierna)

51

51

Ochrana nakladacej hrany (nehrdzavejúca oceľ)

E771ESJ010

E771ESJ000

E7710SJ000

Odolný plastový živicový kryt s povrchovou úpravou
z lešteného hliníka pomáha chrániť hornú hranu nárazníka.

Odolný plastový živicový kryt pomáha chrániť hornú hranu
nárazníka.

Kryt z nehrdzavejúcej ocele chráni zadný nárazník pred
poškriabaním.

52

52

50

Ochranná fólia nakladacej hrany

53

53

Ochranné lišty batožinového priestoru

54

54

Podložka na hranu batožinového priestoru

SEZNSJ2000

SEAESJ1000

E101EAJ500

Priehľadná fólia na ochranu hornej hrany nárazníka pred
poškriabaním.

Odolný plastový živicový kryt s povrchovou úpravou
z lešteného hliníka pomáha chrániť nakladaciu hranu
batožinového priestoru.

Skladacia podložka, ktorá chráni interiér/lak pred
poškriabaním pri nakladaní a vykladaní nákladu.

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

55

55

Hlboká vaňa do batožinového priestoru

56

Plytká vaňa do batožinového priestoru

57

57

Zvýšená ochrana zadných sedadiel

J501ESJ100

J501ESJ000

J501ESJ200

Dodatočná ochrana batožinového priestoru. Vhodná pre
rybárov a poľovníkov.

Chráni podlahu batožinového priestoru pred prachom
a nečistotami.

Chráni operadlá zadných sedadiel pred prachom
a nečistotami.
* Ideálne spolu s plytkou vaňou do batožinového priestoru.

58

58

56

Protišmyková podložka

59

59

Sieť do zadnej časti batožinového priestoru

60

60

Box na usporiadanie nákladu

SENLYA1000

F551SSJ000

SECMYA1000

Podložka z protišmykového materiálu, ktorá zabráni
posúvaniu batožiny v batožinovom priestore.

Slúži na úhľadné usporiadanie nákladu a zabraňuje jeho
posúvaniu počas jazdy. Možno ju uložiť do tašky zo syntetickej
kože.

Skladací box, ideálny na malé potraviny alebo upratanie vecí
v batožinovom priestore.

15

BEZPEČNOSŤ

61

61

62

Detská sedačka Subaru Babysafe i-Size

62

F410EYA300
Hmotnosť

0 – 13 kg

0 – 15
mesiacov

Vek

Hmotnosť

Detská sedačka Subaru Duo Plus ISOFIX

64

16

Vek

65

0 – 15
mesiacov

Detská sedačka Subaru Kidﬁx XP
F410EYA231

9 – 18 kg

Vek

8 mesiacov –
4 roky

Hmotnosť

Predný parkovací asistent

15 – 36 kg

Vek

3 – 12 rokov

Dodatočná ochrana pri bočných a čelných nárazoch. Bezpečné
upevnenie pomocou systému ISOFIX.

Bezpečné upevnenie pomocou systému ISOFIX.

65

0 – 13 kg

64

Bezpečné a rýchle upevnenie pomocou systému ISOFIX a bezpečná
opora pre vašu detskú sedačku. Umožňuje dieťaťu ľahnúť si alebo
sedieť vzpriamene.

F410EYA005
Hmotnosť

Základňa Flex pre detskú sedačku Subaru Babysafe i-Size
F410EYA310

Vylepšená ergonómia a odolnosť pri bočnom náraze.

63

63

66

Zadný parkovací asistent

H481EFL001

H481EFL101

Bezpečné a ľahké parkovanie pomocou 4 snímačov. Výstražný zvukový
signál.

Bezpečné a ľahké parkovanie pomocou 4 snímačov. Výstražný zvukový
signál.

66

67

67

68 / 69

70

71

Rozšírenie pre audiosystém
SECNYA6001
Riešenie typu Plug & Play so špeciálnou kabelážou a integrovanou výhybkou pre
zdokonalenie audiosystému. Digitálny 4-kanálový zosilňovač triedy D s technológiou
MOSFET zaručuje skvelý zvuk. RMS výkon 4 x 50 wattov pri 4 ohmoch, max. výkon 300
wattov. Špičkový výškový reproduktor pre hudobných nadšencov s priemerom 29 mm,
hlasovou cievkou TETOLON a mimoriadne výkonným magnetom NEODYL.

68

LED žiarovky do zadnej časti interiéru a batožinového priestoru
SEHASJ1000
Vymeňte vnútorné žiarovky a zmeňte teplotu farieb. Získate chladnejšie, belšie svetlo,
ktoré zaručuje viac pohodlia a nižšiu spotrebu elektrickej energie.

69

LED žiarovky do interiéru, prah dverí
SEHASJ1100
Vymeňte vnútorné žiarovky a zmeňte teplotu farieb. Získate chladnejšie, belšie svetlo,
ktoré zaručuje viac pohodlia a nižšiu spotrebu elektrickej energie.

70

Antibakteriálny vzduchový ﬁlter
SEDNFL9000
Vysokokvalitný náhradný ﬁlter pohlcuje prach a peľ z ovzdušia a disponuje
dezodorantom a antivírusovými, antibakteriálnymi, protiplesňovými a antialergickými
funkciami, čo zaručuje dokonale čistý vzduch v priestore pre cestujúcich.

71

72

Nabíjateľné svietidlo
SESGFL1000

Nabíjateľné vreckové svietidlo, ktoré sa zapája priamo do zásuvky zapaľovača cigariet.
Svietidlo má svetelný tok 130 lúmenov, dosvit lúčov 100 m a funkciu zaostrenia.

72

Ultrazvukový systém proti kunám

73

SEGOYA9000
Súprava obsahuje sprej na odpudenie kún a ultrazvukové zariadenie, ktoré pomáha
predchádzať poškodeniu v motorovom priestore spôsobenému kunami.
73

Súprava na starostlivosť o vozidlo
SEBAYA9000
Kompletná súprava na starostlivosť o vozidlo. Obsahuje šampón, čistič interiéru, čistič
diskov kolies, odstraňovač hmyzu a špongiu v taške zo syntetickej kože s logom Subaru.
17

Zoznam dielov príslušenstva

MODEL
Č.

ČÍSLO DIELU

Poznámka
2.0i-L

2.0i-S

1

Čierna fólia na vonkajšie spätné zrkadlá

SEZNFL3100





2

Lesklá čierna predná mriežka so vzorom včelích plástov

J1010SJ100





3

Predné lapače nečistôt

J1010SJ001





4

Zadné lapače nečistôt

J1010SJ004





5

Bočné ochranné lišty

J101ESJ100





6

Chrániče rohov nárazníka

J101ESJ000





Predná lišta stierača

SETRSJ8000





7

Súprava dvoch kusov.

Súprava dopredu a dozadu.

Zadná lišta stierača

SETRYA8000





8

Ochranná fólia na kapotu

SEZNSJ2100





9

Ochranná fólia na kľučky dverí

SEZNF22001





10

Oranžová fólia na zvýraznenie štýlu

SEZNSJ4000





11

Bočná dekoračná fólia

SEZNSJ3000





12

Čierna clona na dvere

F0010SJ000





Súprava dvoch kusov.

13

Clona na dvere s chrómovou lištou

F0010SJ010





Súprava dvoch kusov.

14

Chránič motora, oceľový

E515SSJ100





15

Chránič motora, hliníkový

E515SSJ110





16

Chránič zadného diferenciálu

E515EFL200





17

18“ čierne zliatinové disky kolies

28111SJ060





18

Súprava bezpečnostných matíc

B327EYA000





19

Súprava čiernych bezpečnostných matíc

SEMGYA4000





20

Súprava na opravu defektu pneumatiky

SETSYA4001





21

Sklenená vrstva

SETBYA9400





22

Ochrana pre zliatinové disky kolies

SETBYA9300





23

Zadný držiak na bicykle (e-bicykle)

SETHYA7000





24

Zadný držiak na 3 bicykle, 13-pinový konektor

E365EFJ400





Vyžaduje sa ťažné zariadenie. Max. hmotnosť: 1 bicykel – 20 kg, 3 bicykle – 45 kg.

25

Zadný držiak na 2 bicykle, 13-pinový konektor

E365EFJ200





Vyžaduje sa ťažné zariadenie. Max. hmotnosť: 1 bicykel – 20 kg, 2 bicykle – 36 kg.

Overte si miestne predpisy u predajcu.

Vyžaduje sa ťažné zariadenie. Max. hmotnosť: 1 bicykel – 30 kg, 2 bicykle – 60 kg.

26

Držiak na bicykle

E361ESA501





Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

27

Nosič na lyže, max. 6.

E361EAG550





Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

28
29
30

Nosič na lyže, max. 4.

E365EAG500





Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

Športový strešný box (čierny)

SEAFVA8001





Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

Športový strešný box (strieborný)

SEAFVA8200





Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

Krátky strešný box (čierny)

SEAFYA8000





Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

Krátky strešný box (strieborný)

SEAFYA8100





Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.
Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

31

Hliníkový základný nosič

SEMBSJ7000





32

Nosič na kajak

SETHAL7000





Vyžaduje sa hliníkový základný nosič.

33

Odnímateľné ťažné zariadenie

L101ESJ500





Maximálna ťažná kapacita sa môže líšiť podľa špeciﬁkácie vozidla. Podrobnosti vám poskytne predajca.

34

Pevné ťažné zariadenie

L101ESJ000





Maximálna ťažná kapacita sa môže líšiť podľa špeciﬁkácie vozidla. Podrobnosti vám poskytne predajca.

Kabeláž pre ťažné zariadenie, 13-pinová + C2, ľavostranné
a pravostranné riadenie

H771ESJ000





Adaptér pre kabeláž pre ťažné zariadenie

L105ESG400





Prémiové koberčeky (ľavostranné riadenie)

J501ESJ320





Súprava dopredu a dozadu.

Prémiové koberčeky (pravostranné riadenie)

J501ESJ330





Súprava dopredu a dozadu.

Štandardné koberčeky (ľavostranné riadenie)

J501ESJ340





Súprava dopredu a dozadu.

Štandardné koberčeky (pravostranné riadenie)

J501ESJ350





Súprava dopredu a dozadu.

Súprava predných gumených rohoží (ľavostranné riadenie)

J501ESJ400





Spolu so súpravou zadných gumených rohoží.

Súprava predných gumených rohoží (pravostranné riadenie)

J501ESJ410





Spolu so súpravou zadných gumených rohoží.

38

Súprava zadných gumených rohoží

J501ESJ420





Spolu so súpravou predných gumených rohoží.

39

Interiérové osvetlenie priestoru pre nohy

H461SXC000





40

Uvítacie osvetlenie

H461CSG000E





35
36
37

18

NÁZOV DIELU

MODEL
Č.

NÁZOV DIELU

ČÍSLO DIELU

Poznámka
2.0i-L

2.0i-S

41

LED osvetlenie dverí batožinového priestoru

SELUSJ1000





42

Súprava zapaľovača cigariet

H6710AL010





43

Popolník

F6010AG000





44

Prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele

E1010SJ010





45

Ochranná fólia pre zadný vstup

SEZNSJ3100





46

Súprava prahových líšt do interiéru

SEAESJ1100





47

Oddeľovacia priečka

F551ESJ000





48

Vešiak na odevy

SERAYA1000





49

Chránič nákladnej hrany (živicový, vzhľad brúseného hliníka)

E771ESJ010





50

Chránič nákladnej hrany (čierny živicový)

E771ESJ000





51

Chránič nákladnej hrany (z nehrdzavejúcej ocele)

E7710SJ000





52

Ochranná fólia nákladnej hrany

SEZNSJ2000





53

Lišta do batožinového priestoru, živicová

SEAESJ1000





54

Podložka na hranu batožinového priestoru

E101EAJ500





55

Hlboká vaňa do batožinového priestoru

J501ESJ100





56

Plytká vaňa do batožinového priestoru

J501ESJ000





57

Chránič operadiel zadných sedadiel

J501ESJ200





58

Protišmyková podložka

SENLYA1000





59

Sieť do zadnej časti batožinového priestoru

F551SSJ000





60

Box na usporiadanie nákladu

SECMYA1000





61

Detská sedačka Subaru Babysafe i-Size

F410EYA300





62

Základňa Flex pre detskú sedačku Subaru Babysafe i-Size

F410EYA310





63

Detská sedačka Subaru Duo Plus ISOFIX

F410EYA005






Spolu s detskou sedačkou Babysafe i-Size.

64

Detská sedačka Subaru Kidﬁx XP

F410EYA231



65

Predný parkovací asistent

H481EFL001





* Snímače nie sú súčasťou.

66

Zadný parkovací asistent

H481EFL101





* Snímače nie sú súčasťou. Nemožno objednať pre vozidlá so systémom automatického brzdenia pri cúvaní (RAB).

Predné snímače parkovacieho asistenta (2 čierne, 2 nalakované
základnou farbou)

SEVOFL2000





Zadné snímače parkovacieho asistenta (4 čierne)

H481EFL500





67

Rozšírenie pre audiosystém

SECNYA6001





68

LED žiarovky do zadnej časti interiéru a batožinového priestoru

SEHASJ1000





69

LED žiarovky do interiéru, prah dverí

SEHASJ1100





70

Zelený vzduchový ﬁlter kabíny

SEDNFL9000





71

Nabíjateľné svietidlo

SESGFL1000





72

Ultrazvukový systém proti kunám

SEGOYA9000





73

Súprava na starostlivosť o vozidlo

SEBAYA9000





Nie je určené pre vozidlá s audiosystémom Harman Kardon.

: Možno objednať : Podľa výbavy vozidla —: Štandardná výbava

: Nemožno objednať

POZNÁMKA:
1. Čísla dielov a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2. Vopred si prečítajte miestne požiadavky a predpisy.
3. Možnosť objednania závisí od výbavy vozidla v jednotlivých krajinách. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestni distribútori.
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