2021 m. SUBARU OUTBACK
Šauniausias visų laikų OUTBACK

subaru.lt

Nauja pavarų dėžė ir 2,5 l benzininis variklis
Variklio galia: 169 AG
Sukimo momentas: 252 Nm
Degalų sąnaudos, mišrios: 8,6 l/100km
CO2 emisija: 193 g/km

Kas naujo naujajame OUTBACK?
- Didesni naujojo automobilio matmenys (padidėjęs kėbulas,
erdvesnis salonas, įskaitant bagažinę)
- Sukonstruotas ant naujos „Subaru Global“ platformos
- Prabangesnė salono apdaila, didelis HD ekranas
- Elegantiška „Nappa” oda („Limited” ir „Touring” versijose)
- Daugiau komforto, mažiau triukšmo
- Patobulinta sėdynių konstrukcija
- Standartinė stereosistema, užtikrinanti išties gerą garso kokybę
- Naujos kartos pagalbinė vairavimo sistema „EyeSight“ su
papildomomis funkcijomis (didesnis matomumas, kelio juostos
kontrolės sistema, vibruojantis vairaratis ir kt.)
- Vairavimo stebėsenos sistema su veido atpažinimo funkcija
- 18 colių ratlankiai visose modelio versijose
- Atnaujintas 2,5 l benzininis „Boxer“ variklis
- Atbulinės eigos stabdymo sistema

subaru.lt

Matmenys

Atstumas tarp ašių:
2745 mm (0 mm)
Ilgis: 4870 mm (+50 mm)
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Plotis: 1875 mm (+35 mm)

Aukštis: 1675 mm (+70 mm)

Didžiausia leidžiama
vilkimo masė: 2000 kg

Prošvaisa : 213 mm (+13 mm)
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Naujos kartos pagalbinė vairavimo sistema „EyeSight“ su
12 funkcijų ir didesniu matomumu
Skubios pagalbos iškvietimo sistema „E-call“
Vairavimo stebėsenos sistema su veido atpažinimo funkcija
Atbulinės eigos stabdymo sistema
Galiniai parkavimo jutikliai
Galinio vaizdo kamera su nuplovimo funkcija
18 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
Posūkio kryptimi pasisukantys Bi-LED priekiniai žibintai
Pagalbinė tolimųjų šviesų reguliavimo sistema
10 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė ir 8 padėčių
elektra reguliuojama keleivio sėdynė
2 pakopų „X-Mode“ režimas
11,6 colių didelės raiškos ekranas, 6 garsiakalbiai, „Apple
CarPlay” / „AndroidAuto”
Išilginiai stogo bagažinės laikikliai su skersiniais
Aukščiausios kokybės audiniu aptrauktos sėdynės su baltomis
kontrastingomis apdailos siūlėmis
Beraktė prieigos ir užvedimo mygtuku sistema
Tamsinti langai
Elektra šildomos galinės sėdynės ir vairaratis

Papildomai - „Metallic” dažai: 500 € („Christal White Pearl“ spalvai priemoka netaikoma)
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490 €

Papildomai prie „Adventure“ komplektacijos:
• Juodos Nappa odos sėdynės su baltomis kontrastingomis
apdailos siūlėmis
• Juoda Nappa oda aptrauktas prietaisų skydelis
• Elektra valdomos bagažo skyriaus durys su laisvų rankų funkcija
• Navigacinė sistema
Papildomai - „Metallic” dažai: 500 € („Christal White Pearl“ spalvai priemoka netaikoma)
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490 €

Papildomai prie „Adventure“ komplektacijos:
• Juodos Nappa odos sėdynės su baltomis kontrastingomis
apdailos siūlėmis arba
• Rudos Nappa odos sėdynės su kontrastingomis apdailos siūlėmis
(už papildomą 390 € mokestį)
• Nappa oda aptrauktas prietaisų skydelis
• Minkšta Nappa oda aptrauktas vairaratis
• Automatinio vairuotojo sėdynės ir veidrodėlio reguliavimo funkcija
• Elektra valdomos bagažo skyriaus durys su laisvų rankų funkcija
• Kamera priekyje ir šonuose
• Aukščiausios kokybės „Harman / Kardon” garso sistema
(11 garsiakalbių, stiprintuvas ir žemų dažnių garsiakalbis)
• Navigacinė sistema
• Stoglangis
• Chromo detalės ant galinio vaizdo veidrodėlių ir priekinių grotelių
• Išilginiai stogo bagažinės laikikliai su sidabrinėmis detalėmis
• 18 colių tamsios sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
• Aliuminiu dengti pedalai
Papildomai - „Metallic” dažai: 500 € („Christal White Pearl“ spalvai priemoka netaikoma)
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990 €

Papildomai prie „Adventure“ komplektacijos:
• Juodai pilkas neperšlampamos StarTex medžiagos interjeras su žaliomis
kontrastingomis apdailos siūlėmis
• Elektra valdomos bagažo skyriaus durys su laisvų rankų funkcija
• Blizgančios juodos spalvos kėbulo apdailos detalės
• Blizgančios juodos spalvos grotelės
• Blizgantys galinio vaizdo veidrodėliai
• Juodos spalvos priekinio ir galinio buferių danga
• Juodos spalvos rūko žibintų rėmeliai
• Juodos emblemos ant bagažinės
• Žalias „Outback“ logotipas ant galinių durų
• Aliuminiu dengti pedalai
• 18 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai
• Pritvirtinti išilginiai kopėčių tipo stogo bagažinės laikikliai su
žalios spalvos elementu
• Didelį svorį atlaikantys išilginiai stogo bagažinės laikikliai (318 kg stovint,
100 kg važiuojant)
Papildomai - „Metallic” dažai: 500 € („Christal White Pearl“ spalvai priemoka netaikoma)

