Piedāvājums automašīnas iegādei

SUBARU OUTBACK

STANDARTA APRĪKOJUMA GALVENIE ELEMENTI
Komforts

2.5 CVT Summit MY2018
Salona apdare

Melna vai ziloņkaula krāsas āda

Virsbūves krāsa

Metāliska

TEHNISKIE DATI
Cilindru tilpums

2498 cm3

Maks. jauda

175 ZS

Maks. griezes moments

235 Nm/4000rpm

Vidējais degvielas patēriņš

7.3 l/100km

CO2 līmenis izplūdes gāzēs

166 g/km

Degvielas tips
Ātrumkārba

benzīns
automātiskā-bezpakāpju variators

Klīrenss

200 mm

Piedziņa

pastāvīgā simetriskā pilnpiedziņa

EUR 38 500

Automašīnas cena (ar PVN 21%)
Iekļautais papildaprīkojums (ar PVN 21%)

Drošības komplekts (ugunsdz., aptieciņa un veste)
Signalizācija un imobilaizers Pandora Mini
KASKO polise gadam

EUR
EUR
EUR

42
450
700

Reģistrācija CSDD

EUR

220

Kopējā automašīnas cena ar papildaprīkojumu EUR 39 912

Kampaņas atlaide

EUR 4 012

PIEDĀVĀJUMA CENA AR PVN 21%

EUR 35 900

Bezmaksas apkopes uz 15 000, 30 000 un 45 000 km vai ikgadējās.
3 gadu vai 100 000 km nobraukuma garantija, atkarībā, kas iestājas pirmais.
Automašīnas piegāde – 2-3 dienu laikā vai 4 nedēļu laikā, atkarībā no krāsas.

Tel.: 67365858
info@adrem-auto.lv
www.adrem-auto.lv

Navigācijas sistēma (Tom Tom)
Inteliģentā atslēga un starta poga iedarn=bināšanai
Bi-LED tuvās un tālās gaismas lukturi, dinamiskās līkumgaismas
Skārienjūtīgs 8 collu informācijas displejs
SI-Drive (inteliģentais un sporta režīms)
Aptumšojošs centrālais spogulis
Automātiska tuvo / tālo gaismu pārslēgšanas sistēma
Divzonu automātiskā klimata kontrole
Atpakaļskata, priekšējā un labā sāna kameras
Miglas lukturi
Automātiskie logu tīrītāji ar lietus sensoru
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar gaismas diožu pagrieziena rādītājiem
Sānskata spoguļu, vējstikla tīrītāju un aizmugurējā loga apsilde ar taimeri
Multifunkcionāls stūres rats ar ādas apdari un apsildi
Priekšējo un aizmugure sēdekļu apsilde
Vadītāja sēdekļa elektriskā regulēšana ar atmiņu
Elektriski regulējams pasažiera sēdeklis
Elektriskie logu pacēlāji (4)
Adaptīvā kruīza kontrole
X-mode sistēma apvidum
Aklās zonas brīdinājumu sistēma
Start/stop sistēma degvielas ekonomijai
Aizmugurējiem pasažieriem regulējama ventilācija
Centrālā atslēga ar tālvadību, automātiska durvju aizslēgšanās
Elektroniskā stāvbremze
Bagāžas nodalījuma pārsegs
Kosmētikas spoguļi ar apgaismojumu
Nodalījumi sīklietu uzglabāšanai durvīs un viduskonsolē + centrālie
elkoņbalsti
Glāžu turētāji (8)
Multifunkcionāls 3,5 collu displejs instrumentu panelī
DAB Stereo audio sist. CD un radio, Apple Car Play un Android Auto
Integrēta Bluetooth brīvroku sistēma
USB un 3.5mm audio ieeja viduskonsolē, 2 USB aizmugurē
ECO indikators, eco datu analīze
Stūres augstuma un dziļuma regulēšana
Viena pieskāriena pagrieziens
Gumijas paklājiņi salonā
Ādas apdare salonam
Elektriski veramas bagāžas nodalījuma durvis
Logu tonējums aizmugures zonā

Āriene

18’’ vieglmetāla diski
Elektriski atverama stikla jumta lūka
Jumta sliedes
Jumta spoilers

Drošība

EYE SIGHT drošības sistēma (līniju asistents, piestūrēšana, automātiskā
bremzēšana u.c.)
Dinamiskās stabilitātes kontroles sistēma
Vilces kontroles sistēma
Nogāzē noturēšanas sistēma (HILL HOLDER)
SRS priekšējie un priekšējie sānu drošības spilveni
SRS sānu drošības aizkari priekšā un aizmugurē
Vadītāja kāju drošibas spilvens
Sānu drošības šķērsstieņi durvīs
Aklās zonas brīdinājuma sistēma
Active Torque Vectoring – stūrēšanas precizitātes sistēma
Vadītāja kāju drošības spilvens
Galvas balsti visām sēdvietām
Trīspunktu drošības jostas visās sēdvietās
Brake Assist bremzēšanas palīgsistēma
4 kanālu ABS ar EBD bremzēšanas spēka sadali
ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi
Bērnu drošības slēdzis aizmugurējās durvīs
Imobilaizers

