hlavné prvky výbavy

Model 2018

CENA
Výbava
Bezpečnosť
Airbag

Systém EyeSight

Balík pokročilej bezpečnostnej výbavy

Disky a pneumatiky
Kotúčové brzdy
Zliatinové disky
Rozmer pneumatík
Rezervné koleso
Exteriér
Vonkajšie spätné zrkadlá

Zatmavené sklá
DRL
Svetlomety

Hmlové svetlá
Zadné kombinované svetlá
Mriežka chladiča
Anténa
Zadný spojler
Interiér
Klimatizácia
Operadlo zadných sedadiel
Zadná lakťová opierka s držiakom na nápoje
Kozmetické zrkadlo s osvetlením
Úprava prístrojového panela
Multifunkčný displej
Koža
Systém inteligentného vstupu a štartovania tlačidlom
Nastavenie sedadla
Združený prístroj
Reproduktory
Audiosystém

Zážihový motor a prevodovka Lineartronic (CVT)
1.6i ES
1.6i-S ES
19 990 €
25 490 €
Classic
Style NAVI
Hlavový
Kolenný (pre vodiča)
Bočný
Funkcia automatického protikolízneho brzdenia
Funkcia adaptívneho tempomatu
Funkcia protikolízneho riadenia škrtiacej klapky
Funkcia upozornenia na rozjazd vozidla vpredu
Funkcia upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
Funkcia upozornenia na nerovnomernú jazdu v pruhu
Funkcia udržiavania vozidla v jazdnom pruhu
Zrkadlo s automatickým stmievaním
Asistent diaľkových svetiel
Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)

(ASP)
(ASP)
(ASP)

Vpredu/vzadu

Elektrické sklápanie
Farba
Smerové svetlá
vo svetlometoch
v nárazníku
Diaľkové svetlá
Stretávacie svetlá
Automatické nastavovanie sklonu lúča
Vnútorná farba
SRH
Ostrekovač
Predné
Zadné

Strecha/dvere batožinového priestoru
Automatická
Automatická dvojzónová

Hlavica radiacej páky a volant
Pre vodiča
Pre spolujazdca
Farebný LCD/TFT displej

Navigácia
DAB+
Iné
Asistenčné systémy pre vodiča

Komfortné funkcie

Konvenčný tempomat
Cúvacia kamera
Automatický systém štart/stop
Vyhrievanie sedadiel (vpredu)
Vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel
Odmrazovač stieračov

(CWP)
(CWP)
(CWP)

*1 Anténa v tvare žraločej plutvy je určená len pre prijímač AM/FM. Na príjem vysielania DAB+ slúži nalepovacia anténa na čelnom skle.
SRH: svetlomety s funkciou natáčania do zákrut
DRL: denné svietenie
(ASP): Balík pokročilej bezpečnostnej výbavy
(CWP): Balík do studeného počasia

www.subaruslovakia.sk
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15“ V/16“ V
–
205/55 R16
Súprava na opravu defektu

15“ V/16“ V

205/50 R17
Súprava na opravu defektu

–
Vo farbe karosérie
–
–
–

Halogénové
Halogénové
–
Čierna
–
–
–

LED
Strieborná
V tvare žraločej plutvy*1
 (vo farbe karosérie)


Vo farbe karosérie



–
LED
LED

Čierna




LED
Chrómová
V tvare žraločej plutvy*1
 (vo farbe karosérie)


–
6:4
–
–
Čierna
Štandard
–
–
Manuálne (v 6 smeroch)
Manuálne (v 4 smeroch)

4
3.0 Base-2
–


–

6:4


Strieborná
High


Manuálne (v 6 smeroch)
Manuálne (v 4 smeroch)

6
3.0 Navi-2



–
–

–
–
–

–






