
Forester  

Model 2.0 XT

Cod XT SPORT

Transmisie : LinearTronic CVT

Antenă radio pe plafon ●

Jante din aliaj 18 "- Anvelope 225/55 R18 ●

Geamuri cu protectie UV ●

Faruri adaptive LED auto-reglabile, activarea automată ●

Spãlãtor faruri tip "pop-up" ●

Stopuri cu LED ●

Proiectoare ceaţã / Lampã ceaţã spate ●

Şine portbagaj exterior / Eleron spate ●

Bara fata si grila "SPORT TYPE" ●

Geamuri spate cu tenta inchisa ●

Oglinzi laterale reglabil electric / cu semnalizator incorporat ●

Ştergãtoare pentru parbriz cu senzor de ploaie ●

Trapa din sticlã de mari dimensiuni, cu actionare electrica ●

Tapiţerie piele ●

Scaun reglabil electric in 8 directii sofer cu 2 pozitii de memorare ●

Scaune încãlzite faţã ●

Pachet piele (volan, schimbator si  frana de mana) ●

3 prize de 12 V (consola centrala, cotiera si portbagaj) ●

Geamuri electrice fata si spate cu functie "Auto" pentru sofer (protectie antiprindere) ●

Cotiera fata cu compartiment de depozitare reglabila ●

Deschidere din interior a capacului de la rezervor ●

Consola centrala fata compartimentabila cu suport pentru pahare ●

Portbagaj cu iluminare separata si 4 carlige de amarare ●

Lãmpi de citit fata / spate ●

Cotiera centrala pentru pasagerii din spate ●

Hayon cu actionare electrica ●

Copertinã retractabilã pentru portbagaj ●

Roata de rezerva de dimensiuni reduse ●

SMART ENTRY - Sistem inteligent pentru inchidere &  deschidere + buton start/stop ●

Oglinzi la parasolare ●

X - Mode ●

SI drive - Subaru inteligent drive ( 3 Mode ) 3-mode

Padele pentru schimbarea vitezelor de pe volan pentru acționarea manuală ●

Sistem de ventilatie fata si lateral pentru dezaburire / dezghetare ●

Sistem de climatizare automata  dual zone, cu filtru de polen ●

Luneta încălzită cu temporizator ●

Oglinzi laterale incalzite electric si pliabile elctric ●

Ştergãtoare  pentru parbriz cu degivrare ●

Volan multifunctional - comenzi audio si telefon ●

Mufa auxiliara Jack si 2 suporti USB ●

Sistem audio Premium HARMAN / KARDON  display 7 inch &  Bluetooth: 1 CD cu 8 difuzoare si amplificator - 440W ●

Sistem Navigatie ( include harta Romania) ●

Sistem Infotainment SUBARU StarLink ●

Camera video pentru mersul inapoi ●

Sistem Bluetooth - comenzi volan ●

Display Multifunctional (temperatura, consum mediu / instantaneu, ceas) ●

Display Multifunctional ecran 4,3 inchi (consum, autonomie, functionarea AWD, autodiagnoza) ●

Cruise Control - pilot automat cu comanda pe volan ●

Coloana directie reglabila adancime/profunzime ●

Pedalier aluminiu ●

Asistenta la urcare in rampa ●

Sistem de control al dimamicii VDC - cu posibilitate de dezactivare ●

Symmetrical AWD - Tracţiune integralã simetricã permanenta ●

Hill Descent Control ( Asistenta pentru coborare în condiții de siguranță ) ●

Hill Start Assist ( Asistenta la urcare in rampa ) ●

Sistem de control al dimamicii VDC - cu posibilitate de dezactivare ●

BRAKE OVERRIDE SYSTEM - sistem inteligent de prevenire a accelerarii accidentale ●

Brake Assist System ( Asigură frânarea corectă automat ) ●

ABS cu 4 senzori & 4 canale cu  EBD (distribuţie electronicã a forţei de frânare) ●

TPMS - Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope ●

SRS٭ - airbag-uri cortina fata+ spate ●

SRS٭ - airbag-uri frontale sofer + pasager ●

SRS٭ - airbag-uri laterale  (pentru şofer şi pasager) ●

SRS٭ - airbag genunchi (sofer) ●

ISO FIX - sistem fixare scaun copii ●

Coloana volan deformabilã ●

Ranforsare uşi laterale fata + spate ●

Centuri de siguranţã fata cu pretensionare si  reglabile pe înãlţime ●

A treia centurã spate cu fixare în trei puncte ●

Imobilizator Motor ●

Indicator centruri de siguranta sofer si pasageri ●

Lumini de zi ●

Pedalier retractabil ●

Tetiere spate (3) ●

Blocarea uşilor spate pentru siguranţa copiilor - usi spate ●

Vopsea metalizata - 450 euro 

■  Conditii de livrare: DDU Bucuresti (Delivery Duty Unpaid - fara  TVA), respectiv DDP (Delivery Duty Paid) - include  TVA

■  Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR +1% din data efectuarii platii integrale

■ Toate autoturismele Subaru beneficieaza de o garantie de 36 de luni sau 100.000 kilometri, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie si

    de o garantie anticoroziune de 12 ani

■  Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului. Consumul de 

    carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin 

    de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce 

    consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de auturisme poate fi obtinut gratuit in toate 

    punctele de vanzare din reteaua Subaru.

FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd.

SIGURANTA

OPTIONALE

Informatiile referitoare la preturi, dotari standard sau date tehnice sunt cele  valabile la momentul editarii prezentei liste de preturi. 

SUBARU MOTORS TRADING SRL, Importator Subaru pentru Romania, isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de 

echipare ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea

EXTERIOR

CLIMATIZARE

CONFORT / INTERIOR

CONFORT / UTILITATE

INFO / INSTRUMENTE DE BORD


