2021 SUBARU OUTBACK
Visu laiku labākais Outback

Brīvības gatve 246, Rīga
Rīgas iela 103, Valmiera
www.adrem-auto.lv

Jauna ātrumkārba un 2,5 l benzīna dzinējs
Dzinēja jauda: 169 zs
Griezes moments: 252 Nm
Degvielas patēriņš: 8,6 l / 100km
CO2: 193 g / km

Kas jauns jaunajam Outback?
- Lielāks automobilis visos virzienos: ārpuse un
iekšpuse, ieskaitot bagāžas nodalījumu
- Būvēts uz jaunas platformas (Subaru Global platforma)
- Eleganta Nappa āda (Limited un Touring aprīkojumos)
- Vairāk komforta / mazāk trokšņu
- Uzlaboti sēdekļi
- Standarta stereo sistēma ar ļoti labu skaņu
- Jaunākās paaudzes EyeSight sistēma ar vairāk
funkcijām (plašāks redzes lauks, vibrējoša stūre u.c.)
- Vadītāja uzraudzības sistēma ar sejas atpazīšanu
- 18 collu diski visos aprīkojuma līmeņos
- Uzlabots 2.5 l benzīna boxer tipa dzinējs
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Izmēri

Riteņu bāze: 2745mm (0mm)
Garums: 4870mm (+50mm)
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Platums: 1875mm (+35mm)

Augstums: 1675mm (+70mm)

Vilkšanas jauda: 2000kg

Klīrenss: 213mm (+13mm)

Outback aprīkojuma līmeņi
TOURING
LIMITED

FIELD
ADVENTURE

ADVENTURE aprīkojuma līmenis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34 990 €

Jaunākās paaudzes EyeSight sistēma ar 12 funkcijām un plašs
pārredzamības lauks
E-call (SOS zvans)
Vadītāja uzraudzības sistēma ar sejas atpazīšanu
Automātiskā bremzēšana aizmugurē
Parkošanās sensori aizmugurē
Atpakaļskata kamera ar mazgātāju
18 collu diski tumši sudrabotā krāsā
Bi-LED ar līkumgaismām
Adaptīvās tālās gaismas
10 veidu elektriski pielāgojams vadītāja sēdeklis un 8 veidu
elektriski pielāgojams pasažiera sēdeklis
2 soļu X-Mode bezceļu asistents
11,6” HD informācijas un izklaides ekrāns, 6 skaļruņi, Apple
CarPlay/ AndoidAuto
Šķērsstieņa tipa jumta sliedes
Premium auduma apdare ar kontrastējoši baltām šuvēm
Bezkontakta atslēga ar start/stop pogu
Tonēti logi
Elektriski apsildāmi priekšējie un aizmugurējie sēdekļi un stūre

Piemaksa par metālisku krāsu 500 Eur visām krāsām, izņemot baltu.

LIMITED aprīkojuma līmenis

37 490 €

Papildus Adventure aprīkojumam:
• Melna Nappa ādas apdare ar kontrastējoši baltām šuvēm
• Instrumentu panelis pārklāts ar melnu Nappa ādu
• Elektriski atverams / aizverams bagāžnieka vāks
• Navigācijas sistēma
Piemaksa par metālisku krāsu 500 Eur visām krāsām, izņemot baltu.
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Outback aprīkojuma līmeņi
TOURING
LIMITED

FIELD
ADVENTURE

TOURING aprīkojuma līmenis

40 490 €

Papildus Adventure aprīkojumam:
• Melna Nappa ādas apdare ar kontrastējoši baltām šuvēm
sēdekļiem vai..
• Brūna Nappa ādas apdare ar kontrastējoši baltām šuvēm
sēdekļiem (papildus 390 EUR)
• Instrumentu panelis pārklāts ar Nappa ādu
• Stūres apdare ar mīkstu Nappa ādu
• Atmiņas funkcija vadītāja sēdeklim un spogulim
• Elektriski atverams / aizverams bagāžnieka vāks
• Priekšējā un sānu kamera
• Harman/Kardon premium skaņas sistēma (11 skaļruņi, pastiprinātājs, frekvences skaļrunis)
• Navigācijas sistēma
• Jumta lūka
• Hromēti elementi uz atpakaļskata spoguļiem un priekšējās restes
• Sudraba elementi uz jumta stieņiem
• 18 collu diski, pulēta virsma / tumši sudrabots starp spieķiem
• Alumīnija pārklājums pedāļiem
Piemaksa par metālisku krāsu 500 Eur visām krāsām, izņemot baltu.

FIELD aprīkojuma līmenis
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36 990 €

Papildus Adventure aprīkojumam:
• Melns/pelēks StarTex ūdensnoturīgs interjers ar kontrastējoši
zaļām šuvēm
• Elektriski atverams / aizverams bagāžnieka vāks
• Glancētas melnas ekterjera detaļas
• Glancēta melna priekšējā reste
• Glancēti atpakaļskata spoguļi
• Priekšējie/aizmugurējie bamperu aizsargi melnā krāsā
• Priekšējo miglas lukturu rāmji melnā krāsā
• Melnas emblēmas uz bagāžas vāka
• Zaļš Outback logo uz aizmugurējām durvīm
• Alumīnija pārklājuma pedāļi
• 18 collu diski tumšā metāliskā krāsā
• Fiksētas kāpņu-tipa jumta sliedes ar zaļas krāsas akcentiem
• Jumta sliedes paredzētas smagām slodzēm ( 318kg stāvot, 100kg
braucot)
Piemaksa par metālisku krāsu 500 Eur visām krāsām, izņemot baltu.

