Готови за всичко.
Открийте нови предизвикателства. Изследвайте света. Правете
това, което винаги сте искали. Всяко пътуване ще бъде уникално и
вълнуващо в компанията на новия Forester и неговия приключенски
дух. Насладете се на всеки един момент, като се оставите да се
ръководите от вашите желания.
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Отидете, където пожелаете.
Правете, каквото пожелаете.
Обновеният Forester предлага нужните комфорт, безопасност и
функционалност, за да ви придружава във всички ваши приключения
и да ви насърчава да опитате нови. Със смел дизайн и внушителна SUV
осанка, Forester е идеалният спътник за всяко ваше пътуване, за да
може да се насладите напълно на вълнуващите моменти.
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Представяне, на което можете да се доверите.
Способности, които можете да почувствате.
Обновеният Forester ви дава пълна увереност в шофирането със своята приключенска природа, управление с бърза реакция и изключителен комфорт
на возене. Балансиран и стабилен в завоите дори със своята височина на SUV, Forester е прецизно проектиран, за да намали умората при продължителни
приключения и да осигури приятно пътуване за всеки. А със Системата за задвижване на всички колела Symmetrical AWD и подобрената технология
X-MODE за всички модели можете да стигнете до вашата дестинация в комфорт и спокойствие.

X-MODE и Hill Descent Control

SI-DRIVE

Насладете се на истинския потенциал на Forester с усъвършенстваната технология X-MODE. Изберете режим [SNOW/
DIRT] за хлъзгави повърхности, покрити със сняг, пръст или чакъл, или режим [D.SNOW/MUD] за особено коварни
пътища, като например дълбок сняг или кал. Вместо да се изключва при увеличаване на скоростта, подобрената
система поддържа избрания от вас режим в готовност, за да го възстанови автоматично, след като се върнете към
по-ниски скорости, така че можете да се съсредоточите върху шофирането, без да се налага да го включвате отново.
Наред с това функцията Hill Descent Control осигурява поддържане на контролирана и постоянна скорост дори при
хлъзгави наклони, като ви дава допълнително спокойствие при шофирането.*1

Изберете Интелигентен режим за балансирано, плавно
и екологично шофиране или Спортен режим за бърза и
линейна реакция на дроселовата клапа с висок въртящ
момент за допълнителна динамика. В допълнение, при
път със завои, функцията e-Active Shift Control позволява
по-спортно шофиране чрез автоматично понижаване
на предавката, ако е необходимо, за поддържане на повисоки обороти на двигателя, което също допринася за
по-мощно ускорение при излизане от завой.

Висок пътен просвет
Forester е проектиран не само с висок пътен просвет
на SUV, но и с внимателно обмислени преден ъгъл
на заход, заден ъгъл на отход и междуосов ъгъл.
Всичко е оптимизирано, за да можете да преодолявате
препятствия, без да повредите автомобила или да
затънете.

Заден ъгъл
на отход*2

Междуосов ъгъл*2

Преден ъгъл
на заход*2

Минимален пътен просвет

*1 Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране. Ефективността на системата Hill Descent Control зависи от много фактори като поддръжка на автомобила, атмосферни условия,
характеристиките на гумите и пътната настилка.
*2 Данните се отнасят за версии на модела с 18-инчови гуми.
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Достатъчно място за
всичките ви спомени.
Разширено товарно отделение, по-лесна за използване електрическа задна
врата*1, осветление в багажника и практични куки за багаж*2 са само част от
нещата, които правят Forester най-универсалния и най-удобния досега. Верен
на вашия активен начин на живот, Forester е готов да ви помогне да вършите
всичко, което обичате, и да направи всяко приключение незабравимо.
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01 Товарно отделение
Широкият отвор с квадратна форма улеснява товаренето, разтоварването и подреждането дори на големи предмети, без да
е необходимо да ги накланяте. Гърбовете на сгъваемите задни седалки (съотношение 60/40) са оптимизирани за по-плосък
товарен под, което улеснява поставянето на по-дълги предмети, когато седалките са сгънати. Наред с това страните на товарното
отделение са изработени от лесен за почистване и здрав материал, върху който замърсяванията и драскотините трудно се
забелязват, така че можете спокойно да се наслаждавате на своите излети.

02 Електрическа задна врата*1
Електрическата задна врата позволява достъп до товарната зона с натискане на един бутон дори когато ръцете ви са заети.
Вътрешният превключвател за заключване на вратите ви позволява удобно да затворите задната врата и едновременно да
заключите всички врати.

03 Оборудване в товарното отделение
Захранване 12V, бутон за сгъване на задната седалка и куки за багаж са удобно разположени за лесна употреба. Халки за привързване
на товара са монтирани в четирите ъгъла на багажника за лесно използване на мрежа за багаж.
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*1 Предлага се за версии STYLE, 4DVENTURE и PREMIUM.
*2 Не са подходящи за закачване на тежки предмети. Максималната товароносимост на една кука за багаж е 3 кг.
Моля, обърнете се към вашия дилър на Subaru за повече подробности.
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Комфорт за всички.
Forester осигурява комфорт на всеки пътник на всяка седалка. Удобството
започва още преди да влезете в автомобила, тъй като отворите на вратите са
специално проектирани, за да може всеки пътник лесно да влезе и излезе. Системата
за достъп до автомобила без ключ*4 улеснява допълнително влизането в автомобила.
След като влезете, ще забележите широкото и просторно купе с удобства, като
например джобове на облегалката на седалката и вентилационна система за пътниците
отзад, а в тихото купе са ограничени нежелания шум и вибрациите от пътя, така че
всички да се наслаждават заедно на качествено пътуване.
*4 Предлага се за версии STYLE, 4DVENTURE и PREMIUM.

Кутия в централната конзола

Електрически люк*3

Кутията в централната конзола е достатъчно голяма,
за да съхранява електронните ви устройства, като
например малки таблети и смартфони. За ваше
удобство тя предлага и захранване 12V.

Големият отвор на люка осигурява усещане за
простор, като същевременно оставя достатъчно
вътрешно пространство.

Бъдете свързани,
където и да сте.
Използвайте безопасно функциите на вашия смартфон с приложенията Apple
CarPlay*1 и Android Auto*2. Проектиран да бъде изключително функционален и
удобен, Forester предлага иновативни инфотейнмънт технологии и интуитивното
им управление. Удобните предни седалки ви карат да се чувствате като у дома,
независимо колко далечно приключение предприемате.

Apple CarPlay*1 и Android Auto*2

Мултифункционален дисплей

Използвайте най-популярните приложения с
Apple CarPlay*1 и Android Auto*2. Благодарение на
функцията за разпознаване на говор, позволяваща
работа без ръце, можете да останете фокусирани
върху пътя.

6.3-инчовият мултифункционален дисплей в горната
част на таблото ви предоставя ясна и полезна
информация. Когато навигационната система*3
се използва, тя се свързва с мултифункционалния
дисплей и показва необходимата информация за
пътуването завой по завой.

*1 Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
*2 Android и Android Auto са търговски марки на Google Inc.
*3 Предлага се за версии 4DVENTURE и PREMIUM.
Apple CarPlay и/или Android Auto може да не са налични за всички модели и региони. Моля, обърнете се към вашия дилър на Subaru за повече подробности.
Водачът винаги е отговорен за безопасното и внимателно шофиране. Моля избягвайте използването на сензорния екран по време на шофиране.
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Основни технологии
на Subaru
Технологиите на Subaru ви дават уникално усещане
за шофиране, което можете да намерите само
в Subaru. Тези основни системи позволяват на
автомобилите Subaru да предлагат високи стандарти
за ефективност, комфорт, безопасност и надеждност,
като същевременно спазват обещанието си да доставят
удоволствие и спокойствие на всички пътници.
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02

Двигател SUBARU BOXER

Symmetrical All-Wheel Drive (AWD)

Боксер двигателят или хоризонтално разположеният двигател е конфигурация на двигателя,
при която буталата му се движат едно срещу друго в хоризонтална посока. Subaru
разработва изключително двигателя SUBARU BOXER в продължение на повече от 50 години,
заради многобройните му предимства пред останалите видове двигатели, осигурявайки
дълготрайност и надеждно представяне на своите автомобили.

Системата на Subaru за задвижване на всички колела - Symmetrical AWD разпределя мощността
към всички колела за по-добро сцепление на мокри и хлъзгави пътища. Оформена в
хоризонтално симетрична равнина, тази система осигурява нисък център на тежестта и добър
баланс за безопасно и стабилно шофиране.

Естествено балансиран
Плоският дизайн на двигателя е стабилен и
самобалансиращ се, затова генерира по-малко
вибрации, отколкото другите видове двигатели.

Повишена стабилност
Ниският център на тежестта и плоският дизайн
осигуряват по-добра странична стабилност,
отколкото при другите видове двигатели.
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Lineartronic + AWD с активно разпределение на
въртящия момент
Трансмисията Lineartronic предоставя плавна и безстепенна смяна на предавките, като
поддържа двигателя в най-ефективния му диапазон за ефикасно и равномерно ускорение,
динамика и по-добър разход на гориво. Lineartronic се съчетава със системата AWD с активно
разпределение на въртящия момент, като въртящият момент по подразбиране е добре
балансиран между предните и задните колела и се настройва в зависимост от условията на
сцепление в реално време.

04
Subaru Global Platform
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Глобалната платформа на Subaru (SGP) е основната платформа, на която ще бъдат конструирани новото поколение автомобили
Subaru. Подобрявайки безопасността, тя предоставя много повече от добро представяне, за да ви предложи усещане за шофиране,
което можете да намерите само в Subaru. Това е бъдещето на Subaru - доставя още повече удоволствие и спокойствие на всички
водачи и пътници.

Още по-забавно управление

Комфортна возия

Удобно вътрешно пространство

По-отзивчиво управление означава максимален контрол на
автомобила, като се избягват възможни опасности. Резултатът е
автомобил, който е по-безопасен и по-забавен за шофиране дори
и на дълги пътувания. Дори и с висок просвет, Forester овладява
завоите като лек автомобил.

С подобрения в здравината на шасито, в окачването и в
стабилизиращите щанги се поглъщат ефективно неравностите
по пътя, което предоставя повече комфорт и по-малко умора
при дълги разстояния.

Неприятните вибрации или шум са сведени до минимум, за да
се гарантира, че всички пътници се наслаждават на пътуването.
Подобренията в окачването и шасито с висока здравина
предлагат повече комфорт в купето за всички пътници.
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Цялостна безопасност от
Subaru
За Subaru безопасността е на първо място. Ето защо Subaru тества и подобрява своите
системи за безопасност, разработвани в продължение на 50 години.
С усъвършенствани системи за защита и за предотвратяване на сблъсък и уникални
технологии, като глобалната платформа на Subaru (SGP) и Симетричното задвижване
на всички колела, Subaru непрекъснато се стреми да подобри цялостната безопасност,
за да сведе до минимум риска от произшествия.

ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ

АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Изключителната видимост, оптималната позиция за
шофиране и интуитивните командни органи осигуряват
безопасността ви от момента, в който седнете в
автомобила.

Важни технологии като Симетричното задвижване на всички
колела и SGP позволяват прецизен контрол на основните
елементи на шофирането – управление, завиване,
спиране – за да можете да се наслаждавате на шофирането
със спокойствие.

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ

С модерни технологии за безопасност като EyeSight*1,

Предназначението на пасивната безопасност е да ви

превантивната безопасност ви помага да избегнете

предпазва в случай на сблъсък с решения като въздушни

сблъсъци, преди те да се случат.

възглавници*3 и конструкция на двигателя, проектиран за
предпази купето в случай на сблъсък.

Forester e-BOXER получи най-високата оценка от пет
звезди на EuroNCAP през 2019.*2

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Предни светлини, следващи завоя
Steering Responsive Headlights (SRH)

Асистент за дълги светлини
High Beam Assist (HBA)*4*5

При движение в завои през нощта, снопът светлина се
насочва вляво или вдясно, в зависимост от положението
на волана, за да се осигури по-добра видимост.

Подобрява видимостта и безопасността при движение
през нощта, като може автоматично да сменя
светлините между дълги и къси, според пътните
условия.

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Система за следене на мъртвата
зона и страничния трафик
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)*4

Автоматично спиране на заден ход
Reverse Automatic Braking (RAB)*4*5

Системата използва сензори, за да ви информира за
автомобили, намиращи се във вашата мъртва зона при
смяна на ленти и може да ви предупреди за опасност от
удар, при движение назад и наличен страничен трафик.

Когато се движите на заден ход, тази система използва
четири сензора в задната броня, за да открие
препятствия зад автомобила. Ако открие препятствие,
системата може да предупреди водача чрез звуков
сигнал и автоматично да задейства спирачките, за да
избегне сблъсък или да намали щетите от такъв.

ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ

АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Видимост във всички посоки

Фотохроматично огледало за задно
виждане*5

Пръстенообразна усилена рама

Защитаващо купето оформление

Пръстенообразната усилена рама използва стоманени
панели с висока якост и е конструктивно проектирана за
по-ефективно поглъщане на енергия от удари от всички
посоки.

Подсилените колони и рамка, заедно със SGP, позволяват
на Forester да поеме енергията, причинена от удар от
различни страни, за да защити всички пътници.
В случай на челен сблъсък, двигателят и скоростната
кутия са проектирани така, че да не навлязат в купето.

Оптималната позиция на водача, височината на
прозорците и разположението на предните колони
предоставят на Forester отлична видимост във
всички посоки с изключително добро зрително поле
и намаляване на мъртвите точки.
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ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Новото фотохроматично огледало подобрява
комфорта и безопасността при шофиране,
като намалява заслепяването от светлините на
автомобилите, които се движат отзад.

АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Система за контрол на динамиката

Избягване на опасност

Въздушни възглавници (SRS)*3

Системата за контрол на динамиката регулира
разпределението на въртящия момент, мощността
на двигателя и действието на спирачките на всяко
колело, за да подпомогне автомобилът да се
задържи към правилния курс. Активното векторно
управление на въртящия момент задейства
спирачките и разпределя по-малко въртящ момент
към вътрешните колела и повече към външните
колела. Това помага за по-прецизно пътно поведение
на автомобила и вземане на остри завои.

Конструкцията с нисък център на тежестта,
подобреното окачване и повишената устойчивост
на шасито обуславят автомобил, който реагира
незабавно, помагайки да се избегнат опасности на
пътя.

Новият Forester е серийно оборудван с предни и предни
странични въздушни възглавници, въздушни възглавници
завеси и възглавница за колената на водача. Това
допринася за високото ниво на защита на всички пътуващи,
в случай на удар.

*1 EyeSight е система за подпомагане при шофиране, която може да не работи оптимално при всякакви условия на шофиране.
Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата за движение. Ефективността
на системата зависи от много фактори, като например поддръжката на превозното средство, метеорологичните и пътни
условия. Консултирайте се с Ръководството за експлоатация за пълни подробности относно работата на системата и нейните
ограничения, включително функции, упоменати в тази брошура.
*2 EuroNCAP (European New Car Assessment Programme): Независим орган, съставен от европейски правителства и европейски
автомобилни и потребителски организации.
*3 SRS: Допълнителна предпазна система. Тя е ефективна, когато се използва в съчетание с предпазните колани.
*4 Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата за движение. Не разчитайте
само на функциите на Разширения пакет за безопасност за безопасно шофиране. Съществуват ограничения на разпознаващите
функции на тази система. Консултирайте се с Ръководството за експлоатация за пълни подробности относно работата на
системата и нейните ограничения. Обърнете се към вашия дилър на Subaru за повече подробности.
*5 Предлага се за версии STYLE, 4DVENTURE и PREMIUM.
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Система за спиране преди сблъсък*2

Subaru EyeSight.*
Технология за
подпомагане на водача.
1

EyeSight*1, авангардната система на Subaru за подпомагане на управлението служи като втори
чифт очи за пътя пред вас, използвайки две стерео камери, улавящи триизмерни цветни
изображения с отлично качество на разпознаване, близко до човешкото око. Когато установи
потенциална опасност, като автомобили, мотоциклети, велосипеди и пешеходци*2, системата
предупреждава водача и дори задейства спирачките при необходимост, което позволява още
по-уверено шофиране и спокойствие на духа.

Когато усети предстоящ сблъсък с моторно превозно
средство или друго препятствие отпред, Системата
за спиране преди сблъсък може да предупреди
водача със звуков сигнал и светлинен индикатор на
таблото. Ако водачът не предприеме действия, за
да избегне сблъсъка, системата може да задейства
спирачките, за да предотврати сблъсъка или
намали удара. Ако водачът на превозното средство
предприеме действия за избягване на инцидента,
Системата за спиране преди сблъсък може да
помогне на водача за цялостно задействане на
спирачките.

Асистент за спазване на лентата в
извънредна ситуация
Ако системата открие следващи или приближаващи
се превозни средства или такива в съседство,
когато се открие напускане на лентата, тя издава
звуково предупреждение, с предупредителен екран
се сигнализира на водача и се задейства воланът
независимо от работата на мигачите.

Когато Системата за спиране преди сблъсък не
е достатъчна, функцията Автономно завиване в
извънредна ситуация използва стерео камерата
и задния радар за да разпознае хоризонталната
маркировка, за да прецени дали има достатъчно
място за избягване на сблъсък с обекта отпред. Ако
прецени, че е безопасно, системата спомага да се
избегне сблъсъка, чрез автоматично задействане на
волана.

Контрол за центриране в пътната лента
и Адаптивен контрол на завиването
спрямо предния автомобил
Намалява умората и стреса на водача, като
разпознава пътната маркировката на лентата и
превозното средство отпред, за да подпомогне
работата на волана и да помогне да останете в
центъра на пътя.

Предотвратяване на напускане на
лентата

Управление на дроселовата клапа
преди сблъсък

Намалява напрежението на дълъг път, като ви
помага да се движите в лентата си. Като разпознава
хоризонталната маркировка и задейства волана,
тази функция ви помага да задържите автомобила
си в лентата. Помага за предотвратяване на неволно
напускане на пътя, дори по пътища без хоризонтална
маркировка. Разпознавайки граници на пътя,
като трева, тази функция може да помогне при
управлението на волана, за да задържи автомобила
ви в лентата.

Когато системата EyeSight*1 открие препятствие пред
вас, но вие потеглите с автомобила напред, вместо
назад, Управлението на дроселовата клапа преди
сблъсък издава звукови сигнала, включва мигащ
индикатор и намалява мощността на двигателя, за да ви
помогне да избегнете възможен челен удар или намали
щетите.

Изображенията са с илюстративна цел. Не е реално измерване.
*1 EyeSight е система за подпомагане при шофиране, която може да не работи оптимално при всякакви условия на шофиране.
Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата за движение. Ефективността
на системата зависи от много фактори, като например поддръжката на превозното средство, метеорологичните и пътни
условия. Консултирайте се с Ръководството за експлоатация за пълни подробности относно работата на системата и нейните
ограничения, включително функции, упоменати в тази брошура.
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Автономно завиване в извънредна
ситуация

*2 Системата за спиране преди сблъсък може да не работи при всички ситуации. Не всяка ситуация може да отговаря на
необходимите условия, в които системата EyeSight работи оптимално. Това зависи от разликата в скоростта до обектите,
височината на обектите и други условия.
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・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

НОВАТА ЗАДВИЖВАЩА
ХИБРИДНА СИСТЕМА НА SUBARU
SUBARU e-BOXER е комбинация от 2.0-литров бензинов
двигател с директно впръскване и подпомагащ
електрически мотор. Системата управлява
разпределението на мощността в зависимост от
условията на движение за тихо, плавно и мощно
представяне и комфортно пътуване във всяка ситуация.
Електрическият мотор и батерията са надлъжно
разположени по осовата линия и спомагат за ниския
център на тежестта и добрия баланс от двигателя
SUBARU BOXER и Системата за задвижване на всички
колела Symmetrical AWD.

Електрически
мотор

Максимална мощност (kW)

SUBARU e-BOXER

Макс. въртящ момент (Nm)

Двигател SUBARU BOXER

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Режим на двигателя (об/мин)

Двигател SUBARU BOXER
Максимална мощност:
110 kW (150 к.с.) / 5 600 - 6 000 об/мин
Максимален въртящ момент:
194 Nm (19,8 kgfm) / 4 000 об/мин

Електрически мотор
Литиево-йонна батерия

Максимална мощност: 12,3 kW (16,7 к.с.)
Максимален въртящ момент: 66 Nm (6,7 kgfm)

Персонализиран комфорт за
всеки водач
Система за наблюдение на водача
Driver Monitoring System (DMS)*1*2
Системата за наблюдение на водача е иновативна система за подпомагане
на безопасността, която използва специална камера и софтуер за лицево
разпознаване, за да следи за появата на умора или липса на внимание у водача.
Системата разпознава до пет предварително запаметени водачи, за да осигури
индивидуални настройки за комфортно, удобно и персонализирано управление.
*1 Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата
за движение. Не разчитайте само на функциите на Driver Monitoring System за безопасно шофиране.
Съществуват ограничения на функциите на тази система. Консултирайте се с Ръководството за
експлоатация за пълни подробности относно работата на системата и нейните ограничения.
Обърнете се към вашия дилър на Subaru за повече подробности.
*2 Предлага се за версии STYLE, 4DVENTURE и PREMIUM.
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Предупреждение
Системата предупреждава водача чрез звукови и
визуални сигнали, ако прецени, че водачът е разсеян
или сънлив.

Автоматично регулиране на
настройките
Независимо от възрастта или структурата на тялото
на водача, DMS автоматично задава позицията на
седалката, страничните огледала и климатичната
система според предварително запаметените
настройки за водача.
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■

e-BOXER

版下指示図

■

e-BOXER

版下指示図

МОДЕ ЛИ

FORESTER 2.0i PREMIUM
Размери

Д x Ш x В: 4 640 x 1 815 x 1 730 мм

Двигател

2.0-литров бензинов хоризонтално разположен четирицилиндров

FORESTER 2.0i FREE/STYLE
・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

FORESTER 2.0i 4DVENTURE

Размери

Д x Ш x В: 4 640 x 1 815 x 1 730 мм

Двигател

2.0-литров бензинов хоризонтално разположен четирицилиндров

двигател с директно впръскване + електрически мотор

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

Размери

Д x Ш x В: 4 640 x 1 815 x 1 730 мм

Двигател

2.0-литров бензинов хоризонтално разположен четирицилиндров

двигател с директно впръскване + електрически мотор

двигател с директно впръскване + електрически мотор

Обем

1 995 см3

Обем

1 995 см3

Обем

1 995 см3

Максимална мощност

Бензинов двигател: 110 kW (150 к.с.) / 5 600 - 6 000 об/мин

Максимална мощност

Бензинов двигател: 110 kW (150 к.с.) / 5 600 - 6 000 об/мин

Максимална мощност

Бензинов двигател: 110 kW (150 к.с.) / 5 600 - 6 000 об/мин

Електрически мотор: 12,3 kW (16,7 к.с.)
Максимален въртящ момент

Електрически мотор: 12,3 kW (16,7 к.с.)

Бензинов двигател: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4 000 об/мин

Максимален въртящ момент

Електрически мотор: 66 Nm (6,7 kgfm)
Трансмисия

Електрически мотор: 12,3 kW (16,7 к.с.)

Бензинов двигател: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4 000 об/мин

Максимален въртящ момент

Електрически мотор: 66 Nm (6,7 kgfm)

Lineartronic, Symmetrical AWD

Трансмисия

Бензинов двигател: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4 000 об/мин
Електрически мотор: 66 Nm (6,7 kgfm)

Lineartronic, Symmetrical AWD

Трансмисия

Lineartronic, Symmetrical AWD

Autumn Green Metallic

Horizon Blue Pearl
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Crystal White Pearl
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О Б О Р УД В А Н Е

ЦВЕТОВЕ НА АВТОМОБИЛА

01

02

05

03

06

04

08

09

Crystal White Pearl
(Кристално бял перлен)

Ice Silver Metallic*2
(Сребрист металик)

Magnetite Grey Metallic
(Тъмносив металик)

Horizon Blue Pearl*2
(Син перлен)

Autumn Green Metallic*1
(Зелен металик)

Brilliant Bronze Metallic*2
(Бронзов металик)

Кафява кожа*3

Черен текстил*4

Crystal Black Silica*2
(Кристално черен)

М АТ Е Р И А Л Н А С Е Д А Л К И Т Е
Черна кожа*3

10

07

Странична част на
седалката

01 LED предни светлини
Предни фарове, които комбинират
къси и дълги светлини с функция
за следване на завои, осигуряващи
добра видимост около завоите
през нощта. Новият дизайн на
фаровете подчертава солидния
облик на автомобила.

06 Двузонова автоматична
климатична система

За по-приятна атмосфера в купето
може да настроите климатичната
система с възможност за
различна температура за водача
и пътника отпред. За по-голямо
удобство, може да изберете
желания режим чрез 6.3-инчовия
мултифункционален дисплей.

02 18-инчови алуминиеви джанти*1
Динамичните 18-инчови лети
джанти се предлагат с гуми с
размер 225/55 R18.

07 USB изводи (отпред и отзад)
За да може вашите устройства да
са винаги заредени и готови за
употреба, Forester предлага лесно
достъпни USB изводи отпред и
отзад.

*1 Предлага се за версии PREMIUM и 4DVENTURE (с различен дизайн).
*2 Предлага се за версии STYLE, 4DVENTURE и PREMIUM.
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Сив водоотблъскващ материал*5

03 LED предни фарове за мъгла
Стилните LED фарове за мъгла
покриват голяма зона, като
подобряват видимостта през нощта
или при лоши атмосферни условия.

08 Джобове за съхранение на вещи
в задната част

Практичните джобове с различни
размери на гърба на предните
седалки служат за съхранение
на вещи като списания, мобилни
устройства, таблети и др.

04 Предна решетка
Смелата и изтънчена шестоъгълна
решетка засилва усещането
за здравина на автомобила
благодарение и на новия
динамичен и модерен дизайн на
фаровете.

09 Запаметяване на позицията на
седалките*2

Функцията за запаметяване
позицията на седалките е свързана
с настройките на страничните
огледала за повече комфорт и
удобство. При превключване на
задна предавка дясното странично
огледало автоматично се накланя
надолу за по-добра видимост при
движение назад и паркиране.

05 Релси на покрива
Лесен и удобен достъп до
релсите за покрив с помощта на
страничните степенки на вратите.
Наличните отвори спомагат за
сигурно захващане, за да може
да транспортирате вашите вещи
спокойно и безопасно.

10 Вентилация в задната част
Вентилационни отвори са
монтирани зад централната
конзола, за да може пътниците
на задните седалки да пътуват
комфортно.

Централна част на
седалката

Странична част на
седалката

Централна част на
седалката

Странична част на
седалката

Централна част на
седалката

Странична част на
седалката

Централна част на
седалката

А КС Е СОА Р И

Праг на багажника (пластамаса)*5

Предпазен щит на двигателя от алуминий

Защитно корито за багажника*5

Разделителна решетка за багажното
отделение

Осветление в багажника*5

*1 Не се предлага за версия 4DVENTURE. *2 Не се предлага за версии FREE и 4DVENTURE. *3 Предлага се за версия PREMIUM. *4 Предлага се за версии FREE и STYLE. *5 Предлага се за версия 4DVENTURE.
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.

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

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.

23

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

w w w.subarubg.bg
Интерактивно съдържание Subaru
За по-пълно и вълнуващо изживяване ви
предлагаме богато допълнително дигитално
съдържание като разглеждане в 360° и видеа.

youtube.com/user/SubaruGlobalTV
facebook.com/subarubg.bg

