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AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。
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AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。
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Ц В Е Т О В Е  Н А  А В Т О М О Б И Л А

А КС Е СОА Р И

Crystal White Pearl 
(Кристално бял перлен)

Ice Silver Metallic 
(Сребрист металик)

Jasper Green Metallic 
(Зелен металик)

Crimson Red Pearl 
(Червен перлен)

Sepia Bronze Metallic 
(Бронзов металик)

Horizon Blue Pearl 
(Син перлен)

Crystal Black Silica 
(Кристално черен)

Magnetite Grey Metallic 
(Тъмносив металик)

М АТ Е Р И А Л  Н А  С Е Д А Л К И Т Е

Централна част на седалкатаСтранична част на седалката

Черна кожа* Кафява кожа*

Стандартното, допълнителното оборудване, моделната гама и изображенията от този 
каталог могат да се променят в зависимост от пазара и не са обвързващи. 
 
 
 
SUBARU CORPORATION си запазва правото да променя спецификациите и оборудването 
без предупреждение. Детайлите в спецификациите и оборудването, наличността на 
цветове и аксесоари може да са различни в зависимост от изискванията на местния 
пазар. Моля, обърнете се към вашия дилър на Subaru за евентуални промени, които могат 
да настъпят за вашия пазар.

Централна част на седалката Централна част на седалкатаСтранична част на седалката

Черен текстил

Размерите са в мм и са измерени съгласно 
стандартите на SUBARU CORPORATION.

Странична част на седалката

РАЗМЕРИ

* Предлага се версия PREMIUM в зависимост от външния цвят.
Оригиналните цветове може да се различават малко от тези показани в брошурата. В допълнение, са възможни разлики във външните цветове и материалите на седалките в зависимост от пазара.

Праг на багажника (Метал) Предпазен щит на двигателя от алуминий LED Осветление на багажното отделениеЗащитно корито за багажника Разделител за багажното отделение
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subaru-global.com
youtube.com/user/SubaruGlobalTV

facebook.com/subarubg.bg

w w w.subarubg.bg

SUBARU ITALIA S.p.A.
Largo Negrelli,1 - 38061 Ala (TN)

За по-пълно и вълнуващо изживяване ви 
предлагаме богато допълнително дигитално 
съдържание, като разглеждане в 360° и видеа.

Интерактвино съдържание Subaru


