SUBARU FORESTER
2.0 Active

Tehniskā informācija
Virsbūves krāsa*

balta

Salona krāsa
Dzinējs
Degvielas tips
Jauda (zs/apgr. min.)

Black (melna)

Vidējais CO2 (g/km) (WLTP)

181

Transmisija

7CVT

1995 cm3 / e-Boxer

Garums (mm)

4625

benzīns / elektrība

Platums (mm)

1815

150+17 / 5600-6000

Augstums (mm)

1730

198+65 / 4000

Pilnā masa (kg)

2185

Griezes moments (Nm/apgr. min.)
Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km) (WLTP)

6,8

Automašīnas standarta cena (ar PVN 21%):

Klīrenss (mm)

220

EUR

35 900

ATLAIDE:

EUR

4 910

ĪPAŠĀ CENA AR ATLAIDI (ar PVN 21%):

EUR

30 990

*Metāliskā krāsa EUR 500 vērtībā nav iekļauta cenā.

Rūpnīcas garantija 3 gadi vai 100 000 km nobraukums, atkarībā no tā kas iestājas pirmais. Bezmaksas servisa apkopes uz 15 000,
30 000 un 45 000 km. Attēlam ir ilustratīva nozīme. Visas cenas un specifikācijas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja
brīdinājuma.

SIA “TC MOTORS” Krasta iela 40, Rīga, Latvija, LV-1003
Tālr.: +371 678 12828, e-pasts: info@tcm.lv, www.tcm.lv

SUBARU FORESTER
2.0 Active

Standarta aprīkojums
Drošība
EyeSight (automātiskās bremzes, adaptīvā kruīza kontrole, brīdinājuma signāls par priekšā stāvošā automobiļa braukšanas uzsākšanu,
joslu maiņas asistents, brīdinājuma signāls par novirzīšanos no
braukšanas joslas, pirmssadursmes bremzēšanas kontrole)
Vadītāja uzraudzības sistēma
Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB)
Subaru automobiļa noteicējs aizmugurē (SRVD)
Sānskata monitors
Tālo gaismu asistents
Priekšējie drošības spilveni
Priekšējie sānu drošības spilveni
Piepūšamie drošības aizkari
Ceļu drošības spilvens vadītāja sēdvietā
Aktīvie galvas balsti (vadītājam un priekšējam pasažierim)
Brīdinājums par nepiesprādzētu drošības jostu (visām sēdvietām)
Četru sensoru/četru kanālu ABS ar elektronisku bremzēšanas spēka sadale
Bremžu asistents
Bremžu pedāļa prioritātes sistēma
ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo atsaišu stiprinājumiem)
e-call automātiskais SOS signāls
Dzinēja imobilizators

Vadāmība
SI-Drive (Subaru Intelligent Drive)
Start un Stop sistēma
X-Mode
Stāvu nobraucienu kontrole
Bremzēšanas palīgsistēma
Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma
Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma
Vilces kontroles sistēma

Izklaide un navigācija
1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 8 collu skārienjutīgs informācijas
displejs, 6 skaļruņi
Piemērots Apple Carplay/Android Auto
Stūrē iebūvēti audiosistēmas slēdži
Bluetooth®
Divas USB pieslēgvietas un papildu audio pieslēgvieta (centrālajā
panelī)
Divas USB pieslēgvietas aiz viduskonsoles (elektriskajai strāvai)
Atpakaļskata kamera ar tīrītāju

Sēdvietas
Stūre un ātrumpārslēga sviras uzgalis ar ādas apdari
Elektriski apsildāms stūres rats
Melni auduma sēdekļi
Priekšējo sēdekļu apsilde
Aizmugures sēdekļu apsilde kreisajā un labajā pusē
Astoņās pozīcijās elektriski regulējams vadītāja un pasažiera
sēdeklis
Sēdekļa atmiņas funkcija (tikai vadītāja sēdeklim)
Proporcijā 60/40 nolokāmi aizmugures sēdekļi

Ērtības
Logu elektropiedziņa
Tālvadības atslēgas sistēma
Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga (inteliģentā
atslēga) ar sēdekļa atmiņas funkciju (vadītāja sēdeklim)
Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Roku balsts ar diviem glāžu turētājiem starp aizmugures sēdekļiem
Trīs 12 voltu pieslēgvietas (instrumentu panelī, viduskonsolē
un bagāžas nodalījumā)
Izlaižams bagāžas pārsegs

Āriene
BI-LED priekšējie lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu un ar
DRL dienas gaitas gaismu luktura priekšpusē
Priekšējie miglas lukturi (LED)
Dinamiskās līkumu gaismas (LED), kas reaģē uz stūres pagriešanu
Izbīdāmi priekšējo lukturu mazgātāji
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi (chrome)
Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē
Lietie diski R17
Jumta sliedes un jumta spoilers
Priekšējā bufera aizsargs, sānu un aizmugures apakšējais
aizsargs (sudrabkrāsas)
Aizmugures spārna galaplāksne un aizmugures dekoratīvs
pārklājums ar spīdumu (melns)

Klimata kontrole
Automātiska divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru
Vējstikla tīrītāja apsilde
Lietus sensors
Apsildāmi sānu spoguļi
Kontrole / mērierīces
Augstas izšķirtspējas daudzfunkciju displejs
Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu
Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām
Adaptīvā kruīza kontrole
Alumīnija pedāļi
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