АВТОМОБИЛИ SUBARU ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ
сроком на 3 (три) года или до достижения пробега 100 000 км.
в зависимости от того обстоятельства, что наступит ранее.
E7VF

E7BM

Standard 2,0i

Elegance 2,0i-L

+

+

Экстерьер
Светодиодные LED фары
Светодиодные LED дневные ходовые огни

-

-

Противотуманные фары

-

+

Электроскладование боковых зеркал

-

+
+

Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла

+

Электропривод двери багажного отсека с памятью

-

-

Тонировка задних стекол

-

+

Спойлер на крыше со стоп-сигналом

-

+

Люк с электроприводом

-

-

обивка тканью

+

Интерьер
Кожаная обивка сидений
Подогрев всех сидений

только передних

+

Подогрев рулевого колеса

-

+

Электропривод водительского сиденья

+

+

однозонный

+

Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой

Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха

-

+

Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry"

-

-

Запуск двигателя без ключа "Push Start"

-

-

Датчики света и дождя

+

+

Электронный стояночный тормоз + система AutoHold

+

+

Функция памяти водительского сиденья

-

+

12V розетка + USB разъем для зарядки внешних устройств

+

+ USB разъемы для задних
пассажиров

Складование спинок сидений второго ряда в одно касание "One-touch"

-

-

Алюминиевые накладки на педали

-

-

Подрулевые лепестки переключения передач

-

-

6,5" дюймов

+

Аудиосистема с 6 динамиками

+

+

Премиальная аудиосистема Harman Kardon с сабвуфером

-

-

монохромный

+

Интеллектуальная система управления полным приводом,
двигателем и трансмиссией "X-Mode"

+

+

Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control)

+

+
+

Аудиосистема и информационные системы
Мультимедийная система SUBARU STARLINK с дисплеем 8,0" дюймов

Бортовой компьютер с цветным дисплеем
Безопасность и динамика

Камера заднего вида с омывателем

-

Камера бокового правого обзора

-

-

Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе

-

+

Система активного управления вектором тяги (ATV)

+

+

Система SI Drive с управлением на рулевом колесе (2 режима)

-

+

Система помощи водителю EyeSight и комплекс систем обнаружения объектов, движущихся сзади SRVD
Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе

-

-

Система предаварийного торможения

-

-

Система предаварийного управления дроссельной заслонкой

-

-

Система предупреждения о смене полосы движения

-

-

Система предупреждения о начале движения идущего впереди втомобиля

-

-

Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD)

-

-

Система помощи при смене полосы движения (LCA)

-

-

Система помощи при движении задним ходом (RCTA)

-

-

Система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB)

-

-

* Представленная информация о вышеуказанной продукции не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров Subaru для продажи.
Информацию о наличии продукции Вы можете уточнить в отделе продаж у ближайших к Вам Дилеров Subaru.

E7VF

E7BM

Standard 2,0i

Elegance 2,0i-L

13 140 000

14 490 000

Выгода по Subaru Finance или МК-Финанс2

525 600

579 600

Выгода по Subaru Trade-in3

525 600

579 600

12 614 400

13 910 400

12 614 400

13 910 400

Максимальные цены перепродажи на автомобили 2019 г.в., тенге1

Цена с учетом выгоды по Subaru Finance или МК-Финанс2
Цена с учетом выгоды по Subaru Trade-in3
Технические характеристики
Двигатель

2,0 л., 4-цилиндровый DOHC, 16 клапанов

Коробка переключения передач

Вариатор "Lineartronic"

Привод

Полный AWD

Максимальная мощность (лс.об.мин)

156/6000

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)

196/4000

Максимальная скорость (км/ч)

193

Разгон 0-100 км/ч

10,3

Расход топлива в городе/шоссе (л/100 км)4

9,9/6,3

Дорожный просвет (мм)

220 мм

Снаряженная масса (кг)

1526

Объем топливного бака
Легкосплавные диски с шинами
1.

Указанные цены являются максимальными ценами
перепродажи, могут меняться в одностороннем
порядке и без предварительного уведомления.
Сведения о ценах носят информационный характер. Приобретение вышеуказанной продукции
(автомобилей) осуществляется в соответствии с
условиями индивидуального договора купли-продажи. Для получения информации о наличии продукции (автомобилей) и подробных сведений Вы
можете уточнить в отделе продаж у ближайших к
Вам Дилеров Subaru.

О случаях несанкционированного повышения цен

1568
63
225/60R17

Дилерами, просьба сообщать на электронный
адрес n.guseynova@subaru.kz, s.tortbayev@subaru.kz,
t.tulegenov@subaru.kz или на сайт www.subaru.kz
2.

Производитель оставляет за собой право прекращения действий программ Subaru Finance,
МК-Финанс и Subaru Trade-in в одностороннем
порядке. Программы и размер выгоды между
собой не суммируются. Скидка не распространяется на программы «Рассрочка» и «Льготное
кредитование».

3.

автомобиля Subaru по Trade-in. Окончательное
решение о принятии Вашего автомобиля в
Trade-in остается за дилерским центром. Данное
предложение действует в тех дилерских центрах
Subaru, в которых имеется услуга Trade-in.
4.

Данные о расходе топлива получены в ходе
стендовых испытаний на заводе-изготовителе,
без учета влияния манеры вождения, а также
дорожных, погодных и прочих условий, влияющих
на расход топлива. Реальные показания расхода
топлива могут отличаться от указанных.

Программы действуют при покупке нового

КОНТАКТЫ АВТОЦЕНТРОВ:
Нур-Султан
ТОО «Subaru Motor Astana»
ул. Жансугурова, 3, т.: 8 (7172) 270-111
www.subaru-motor-astana.kz

Караганда
«Субару Центр Караганда» (ТОО «Кристалл-Авто»)
ул. Приканальная, 37/6 т.: 8 (7212) 940-154
www.subaru-kristall.kz

Алматы
ТОО «Subaru Motor Almaty»
ул. Тюлькубасская, 2, т.: 8 (727) 333-19-09
www.subaru-motor-almaty.kz

Кокшетау
ТОО «Фаворит Моторс»
ул. Мира, 22 «Б», т.: 8 (7162) 318-848

Актау
ТОО «Astana Motor Aktau»
16 мкр., здание №30 СТО «Актан»,
т.: 8 (7292) 410-308
Актобе
ТОО «Көл-Авто-Моторс»
пр. Санкибай Батыра 171 «Г»,
т.: 8 (7132) 948-948
Атырау
ТОО «Hyundai Premium Atyrau»
ул.Курмангазы, 78,
т.: 8 (7122) 930-101/930-088

Костанай
ТОО «Автодом Костанай»
ул. Баймагамбетова, 151, т.: 8 (7142) 500-456
Кызылорда
ТОО «Кристалл-Авто»
ул. Н. Назарбаева 52 «А», т.: 8 (747) 094-07-83
Павлодар
ТОО «Камкор-Авто»
ул. Торговая, 1, т.: 8 (7182) 650-065

Петропавловск
ТОО «ВиВаГа-Лада»
ул. Володарского, 83, т.: 8 (7152) 397-962
Талдыкорган
ТОО «Дас-Авто»
ул. Центральная, 46 «А», т.: 8 (7282) 400-007
Уральск
ТОО «Zhayik Motors»
ул. Джамбула, 253 «Б», т.: 8 (7112) 242-002
Усть-Каменогорск
ТОО «Hyundai Premium Oskemen»
пр. К. Сатпаева 62/3, т.: 8 (7232) 203-302
Шымкент
ТОО «Eurasia Motor Shymkent»
Тамерлановское шоссе, 90 «А»
т.: 8 (7252) 555-340

SUBARU АВТОКӨЛІКТЕРІ 3 (үш) жыл мерзімге немесе
бұрын болған жағдайға байланысты 100 000 км жүріске жеткенге дейін
КЕПІЛДІКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ.
E7VF

E7BM

Standard 2,0i

Elegance 2,0i-L

+

+

Сыртқы көрінісі
Жарық диодты LED фаралар
Жарық диодты LED күндізгі жүріс шамдары

-

-

Тұманға қарсы фаралар

-

+

Бүйір айналарын электрлi жинау

-

+

Бүйір айналарын және жел әйнегі әйнек тазартқыштарының аймағын жылыту

+

+

Жады бар жүк салғыш бөлігі есігінің электр жетегі

-

-

Артқы әйнек тонировкасы

-

+

Стоп-сигналы бар төбедегі спойлер

-

+

-

-

матамен тысталған

+

Электр жетегі бар люк
Ішкі көрінісі
Орындықтардың былғары тысы

тек алдыңғы

+

Рөлдік дөңгелекті жылыту

Барлық орындықты жылыту

-

+

Жүргізуші орындығының электр жетегі

+

+

Ауаны тазалау сүзгісі бар екі зоналы климат-бақылау

бір зоналы

+

Мультифункционалды рөлдік дөңгелек және былғарымен әрленген БӨП тұтқасы

-

+

"Smart Entry" автокөлікке кілтсіз кіру жүйесі

-

-

"Push Start" қозғалтқышты кілтсіз оталдыру

-

-

Жарық және жаңбыр датчиктері

+

+

Электронды тұрақ тежегіші + AutoHold жүйесі

+

+

Жүргізуші орындығының жады функциясы

-

+

12V розетка + сыртқы құрылғыларды куаттандыруга арналған USB жалғағыш

+

артқы жолаушыларға арналған USB жалғағыш

"One-touch"-ке бір рет жанасу арқылы екінші қатардағы орындықтардың арқалығын бүктеу

-

-

Тепкіншектердегі алюминий каптамалар

-

-

-

-

6,5" дюйм

+

6 динамикалы аудиожүйе

+

+

Сабвуфері бар Harman Kardon премиум аудиожүйесі

-

-

монохромды

+

Толық жетекті, қозғалтқышты және «X-Mode» трансмиссияны басқарудың зияткерлік жүйес

+

+

Өрге шығу (Hill start assist) және төмен түсу (Hill descent control) кезіндегі көмек жүйесі

+

+

Жуғышы бар артқы көрініс камерасы

-

+

Бүйірлік оң жақ шолу камерасы

-

-

Рөлдік дөңгелекте басқару арқылы круиз-бақылау

-

+

Тарту векторын белсенді басқару жүйесі (ATV)

+

+

Рөлдік дөңгелекте басқаруы бар SI Drive жүйесі (2 режим)

-

+

Берілісті ауыстырып қосқыштың рөлдік жапырақтары
Аудиожүйесі және ақпараттық жүйе
8,0" дюймді дисплейі бар SUBARU STARLINK мультимедиялық жүйесі

Түрлі түсті дисплейі бар борттық компьютер
Қауіпсіздік және динамика

EyeSight жүргізушісіне көмек көрсету жүйесі және SRVD артынан қозғалатын объектілерді анықтау жүйесінің кешені
Руль дөңгелегінен басқарылатын бейімделгіш круиз бақылау жүйесі

-

-

Апатқа дейін тежеу жүйесі

-

-

Дроссельді жапқышты апатқа дейін басқару жүйесі

-

-

Қозғалыс жолағының өзгеруі туралы ескерту жүйесі

-

-

Алдағы автокөліктің қозғалысының басталуы туралы ескерту жүйесі

-

-

"Соқыр" аймақтардағы объектілерді анықтау жүйесі (BSD)

-

-

Қозғалыс жолағын ауыстыру кезіндегі көмек жүйесі (LCA)

-

-

Артқы жүріспен қозғалу кезіндегі көмек жүйесі (RCTA)

-

-

Артқы жүріспен қозғалғанда автоматты тежеу жүйесі (RAB)

-

-

* Жоғарыда көрсетілген өнім туралы ұсынылған ақпарат бұл өнімнің сатуға арналған Subaru Дилерінде бар екенін білдірмейді.
Өнімнің болуы туралы ақпаратты Сізге жақын орналасқан Subaru дилерлерінің сату бөлімінен біле аласыз.

E7VF

E7BM

Standard 2,0i

Elegance 2,0i-L

13 140 000

14 490 000

Subaru Finance немесе МК-қаржы бойынша пайда

525 600

579 600

Subaru Trade-in бойынша пайда3

525 600

579 600

Subaru Finance немесе МК-қаржы бойынша пайданы есепке алғандағы баға2

12 614 400

13 910 400

Subaru Trade-in бойынша пайданы есепке алғандағы баға3

12 614 400

13 910 400

2019 ж. ш. автокөліктеріне қайта сатудың ең жоғары бағасы, теңге1
2

Техникалық сипаттамасы
Қозғалтқыш

2,0 л., 4-цилиндрлі DOHC, 16 клапан

Берілісті ауыстырып қосқыш коробкасы

Вариатор "Lineartronic"

Жетек

AWD толық

Ең жоғарғы қуаттылық (ак.айн.мин)

156/6000

Ең жоғарғы айналу сәті (Нм/айн/мин)

196/4000

Ең жоғарғы жылдамдық (км/с)

193

Екпін 0-100 км/ч

10,3

Қалада/шосседе жанармай шығыны (л/100 км)4

9,9/6,3

Жол бетінен биіктігі (мм)

220 мм

Жабдықталған салмағы (кг)

1526

Жанармай багінің көлемі
Шиналардың өлшемі, құймалы дискілер.
1.

Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғары
бағасы болып табылады, бір жақты тәртіппен және
алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін. Бағалар
туралы мәліметтер ақпараттық сипатта болады.
Жоғарыда көрсетілген өнімді (автокөліктерді) сатып
алу жеке сатып алу-сату шартының талаптарына
сәйкес жүзеге асырылады. Өнімнің (автокөліктерді)
болуы туралы ақпаратты және толық ақпаратты
алу үшін Сізге жақын орналасқан Subaru дилерлерінің сату бөлімінен біле аласыз

Дилерлердің бағаны рұқсатсыз көтеру жағдайлары

1568
63
225/60R17

автокөлігіңізді Trade-in-ге қабылдау туралы түпкілікті шешім дилерлік орталықта қалады. Бұл ұсыныс
Trade-in қызметі бар Subaru дилерлік орталықтарында әрекет етеді.

туралы мына электрондық мекенжайға хабарлауды
өтінеміз: n.guseynova@subaru.kz, s.tortbayev@subaru.kz,
t.tulegenov@subaru.kz немесе сайтқа www.subaru.kz
2.

Өндіруші Subaru Finance, МК-Қаржы және Subaru
Trade-in бағдарламаларының әрекетін бір жақты
тәртіппен тоқтату құқығын өзіне қалдырады.
Бағдарламалар мен пайданың мөлшері өзара
жинақталмайды

3.

Бағдарламалар Trade-in бойынша жаңа Subaru
автокөлігін сатып алған кезде әрекет етеді. Сіздің

4.

Жанармай шығыны туралы деректер өндіруші
зауытта текшелік сынақтар барысында, жүргізу мәнерінің әсерін, сондай-ақ жанармай шығынына әсер
ететін жол, ауа райы және басқа да жағдайларды
ескерместен алынған. Жанармай шығысының
нақты көрсеткіштері көрсетілгеннен өзгеше болуы
мүмкін

АВТО ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ КОНТАКТЫЛАРЫ:
Нұр-Сұлтан
«Subaru Motor Astana» ЖШС
Жансүгіров к-сі, 3 т: 8 (7172) 270-111
www.subaru-motor-astana.kz
Алматы
«Subaru Motor Almaty» ЖШС
Түлкібас к-сі, 2 т: 8(727) 333-19-09
www.subaru-motor-almaty.kz
Ақтау
«Astana Motor Aktau» ЖШС
16 ш/а, №30 ғимарат, «Актан» ТҚС
т.: 8 (7292) 410-308
Ақтөбе
«Көл-Авто-Моторс» ЖШС
Сәнкібай батыр д-лы, 171 «Г»
т.: 8 (7132) 948-948
Атырау
«Hyundai Premium Atyrau» ЖШС
Құрманғазы к-сі, 78,
т.: 8 (7122) 930-101/930-088

Қарағанды
«Субару Центр Караганда» («Кристалл-Авто» ЖШС)
Приканальная к-сі, 37/6
т.: 8 (7212) 940-154
www.subaru-kristall.kz
Көкшетау
«Фоворит Моторс» ЖШС
Мира к-сі, 22 «Б»
т.: 8 (7162) 318-848
Қостанай
«Автодом Костанай»
Баймағамбетов к-сі, 151,
т.: 8 (7142) 500-456
Қызылорда
«Кристал-Авто» ЖШС
Н.Назарбаев к-сі, 52 «А»
т.: 8 (747) 094-07-83
Павлодар
«Қамқор-Авто» ЖШС
Торговая к-сі, 1, т.: 8 (7182) 650-065

Петропавл
«ВиВаГа-Лада» ЖШС
Володарский к-сі, 83,
т.: 8 (7152) 397-962
Талдықорған
«Дас-Авто» ЖШС
Центральная к-сі, 46 «А»
т.: 8 (7282) 400-007
Орал
«Zhayik Motors» ЖШС
Жамбыл к-сі, 253 «Б»
т.: 8 (7112) 242-002
Өскемен
«Hyundai Premium Oskemen» ЖШС
К.Сатпаев к-сі, 62/3,
т.: 8 (7232) 203-302
Шымкент
«Eurasia Motor Shymkent» ЖШС
Темірлан тас жолы. 90 «А»
т.: 8 (7252) 555-340

