
E7VF E7BM E7OS E7OI E7FW

Comfort 2,0i Elegance 2,0i-L Prestige 2,5i-L ES 2.5i-Sport ES
Premium 2,5i-S 

ES

Сыртқы көрінісі

Жарықдиодты LED шамдар ✓ ✓
бұрылыста қозғалыс кезінде жарық шоғының өзгеру 

функциясымен (SRH)

Жарықдиодты LED күндізгі жүріс  шамдары ✓ ✓ ✓

Тұманға қарсы шамдары ✓ ✓
вертикалдық  

LED
✓

Бүйір айналарын электрлi жинау ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Бүйір айналарын жəне жел əйнегі əйнек тазартқыштарының ай -
мағын жылыту

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Жады бар жүк салғыш бөлігі есігінің электр жетегі ✓ ✓ ✓

Артқы əйнек тонировкасы ✓ ✓ ✓ ✓

Стоп-сигналы бар төбедегі спойлер ✓ ✓ ✓ ✓

Электр жетегі бар люк ✓

Ішкі көрінісі

Былғары орындықтар
матамен 

тысталған
✓ ✓

қызыл-сарғыш 
тігісімен аралас 
мата + былғары 

қаптама

✓

Барлық орындықты жылытқыш тек алдыңғы ✓ ✓ ✓ ✓

Рөл  дөңгелекті жылытқыш ✓ ✓ + ✓

Жүргізуші орындығының электр жетегі ✓ ✓ ✓ ✓
жəне жолаушы -

лар

Ауаны тазалау сүзгісі бар екі зоналы климат-бақылау бір зоналы ✓ ✓ ✓ ✓

Мультифункционалды рөлдік дөңгелек жəне былғарымен əрленген 
БӨП тұтқасы

✓ ✓
қызыл-сарғыш 

тігісімен
✓

"Smart Entry" кілтінсіз автокөлікті ашу жүйесі ✓ ✓ ✓

"Push Start" қозғалтқышты кілтсіз оталдыру ✓ ✓ ✓

Жарық жəне жаңбыр датчиктері ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Электронды тұрақ тежегіші + AutoHold жүйесі ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12V розетка + сыртқы құрылғыларды куаттандыруға арналған USB 
жалғағыш 

✓ артқы жолаушыларға арналған USB жалғағыш

"One-touch"-ке бір рет жанасу арқылы  екінші қатардағы  орын -
дықтардың арқалығын бүктеу 

✓

 Тепкіншектердегі алюминий каптамалар ✓ ✓ ✓

Берілісті ауыстырып қосқыштың рульдiк жапырақтары ✓ ✓ ✓

Аудиожүйесі жəне ақпараттық жүйе

8" дюймді дисплейі бар SUBARU STARLINK мультимедиялық жүйесі 6,5" дюйм ✓ ✓ ✓ ✓

6 динамикалы аудиожүйе ✓ ✓ ✓ ✓

Сабвуфері бар Harman Kardon премиум аудиожүйесі ✓

Түрлі-түсті дисплейі бар борттық  компьютер монохромды ✓ ✓ ✓ ✓

Қауіпсіздік жəне динамика

Толық жетекті, қозғалтқышты жəне "X-Mode" трансмиссияны басқа -
рудың зияткерлік жүйесі 

✓ ✓ ✓
"X-Mode екінші буыны

(Snow/Dirt жəне D.Snow/Mud")

Өрге шығу (Hill start assist)  жəне төмен түсу (Hill descent control) 
кезіндегі көмек  жүйесі

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Жуғышы бар артқы көрініс камерасы ✓ ✓ ✓ ✓

Бүйірлік оң жақ шолу камерасы ✓ ✓ ✓

Алдыңғы шолу камерасы ✓ ✓ ✓

Рөл  дөңгелекте  басқару арқылы  круиз-бақылау ✓ ✓ ✓ ✓

Тарту векторын белсенді басқару жүйесі (ATV) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Рөл  дөңгелекте басқаруы бар SI Drive жүйесі (2 режим) ✓ ✓ ✓ ✓

EyeSight жүргізушісіне көмек көрсету жүйесі жəне SRVD артынан қозғалатын объектілерді анықтау жүйесінің кешені

Жүргізуші жай-күйінің мониторинг жүйесі (DMS) ✓ ✓ ✓

Рөл дөңгелекте басқаруы бар бейінді круиз-бақылау ✓ ✓ ✓

Апатқа дейін тежеу жүйесі ✓ ✓ ✓

Дроссельді жапқышты апатқа дейін басқару жүйесі ✓ ✓ ✓

Қозғалыс жолағының ауысуы туралы ескерту жүйесі ✓ ✓ ✓

Алдағы автокөліктің қозғалысының басталуы туралы ескерту жүйесі ✓ ✓ ✓

Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSD) ✓ ✓ ✓

Қозғалыс жолағын ауыстыру кезіндегі көмек жүйесі (LCA) ✓ ✓ ✓

Артқы жүріспен қозғалу кезіндегі көмек жүйесі (RCTA) ✓ ✓ ✓

Артқы жүріспен қозғалғанда автоматты тежеу жүйесі (RAB) ✓ ✓ ✓

Артқы жүріспен қозғалғанда автоматты тежеу жүйесі (RAB) ✓ ✓ ✓

∗ Жоғарыда көрсетілген өнім туралы ұсынылған ақпарат бұл өнімнің сатуға арналған Subaru Дилерінде бар екенін білдірмейді.
Өнімнің болуы туралы ақпаратты Сізге жақын орналасқан Subaru дилерлерінің  сату бөлімінен  біле аласыз.

SUBARU АВТОКӨЛІКТЕРІ 3 (үш) жыл мерзімге немесе 
100 000 шакырымга дейін кепілдікпен қамтамасыз етіледі



E7VF E7BM E7OS E7OI E7FW

Comfort 2,0i
Elegance 

2,0i-L
Prestige 2,5i-L ES 2.5i-Sport ES

Premium 2,5i-
S ES

2021 ж. ш. автокөліктеріне қайта сатудың ең жоғары бағасы, теңге1 14 190 000 15 490 000 18 190 000 18 390 000 19 190 000

Техникалық сипаттамасы

Қозғалтқыш 
2,0 л., 4-цилиндрлі  DOHC, 16

клапан
2,5 л., 4-цилиндрлі DOHC, 16 клапан

Беріліс қорабы CVT "Lineartronic"

Жетек AWD толық 

Ең жоғарғы қуаттылық (ак.айн.мин) 150/6000 184/5800

Ең жоғарғы айналу сəті  (Нм/айн/мин) 196/4000 239/4400

193 207

Екпін алу уақыты  0-100 ш/с 10,3 9,5

Қалада/шосседе жанармай  шығыны (л/100 ш) 9,9/6,3 11,6/6,4

Жол  бетінен биіктігі (мм) 22 мм

Жарақталған массасы (кг) 1526 1568 1586 1617

Жанармай багінің көлемі 63

Жеңіл балқытылған дискілер, шиналар 225/60R17 225/55R18

АВТО ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ КОНТАКТЫЛАРЫ:

үшін Сізге жақын орналасқан Subaru дилерлерінің 

сату бөлімінен біле аласыз                                             

2.

 

Дилерлердің бағаны рұқсатсыз көтеру жағдайлары 

туралы мына  электрондық мекенжайға хабарлауды 

өтінеміз:  n.guseynova@subaru.kz, 

s.tortbayev@subaru.kz, da.kuzmin@subaru.kz 

немесе сайтқа www.subaru.kz

3.

 

Жанармай шығыны туралы деректер өндіруші 

зауытта текшелік сынақтар барысында, жүргізу мə-

нерінің əсерін, сондай-ақ жанармай шығынына əсер 

ететін жол, ауа райы жəне басқа да жағдайларды 

ескерместен алынған. Жанармай шығысының нақты 

көрсеткіштері көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін

1.        Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғары 

бағасы болып табылады, бір жақты тəртіппен

жəне алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін. Бағалар 

туралы мəліметтер ақпараттық сипатта болады. 

Жоғарыда көрсетілген өнімді (автокөліктерді) сатып 

алу жеке сатып алу-сату шартының талаптарына 

сəйкес жүзеге асырылады. Өнімнің (автокөліктерді) 

болуы туралы ақпаратты жəне толық ақпаратты алу

Ең жоғарғы жылдамдық  (ш/с)

Subaru Нұр-Сұлтан 
Жансүгіров көш., 3, т.: 8 (7172) 270 111 
nur-sultan.subaru.kz 

Subaru Қарағанды 
Сарыарқа 37/6, т.: 8 (7212) 940-154 
karaganda.subaru.kz 
 

Subaru Петропавл 
Володарский көш., 83, т.: 8 (7152) 641 642 
petropavlovsk.subaru.kz 

Subaru Алматы 
Түлкібас көш., 2, т.: 8 (727) 333 19 09 
subaru-motor-almaty.kz 

Subaru Көкшетау 
Шығыс өндірістік аймағы,2/1, 22-өтпе жол,                               
т.: 8 (7162) 33 85 65                                                     
kokshetau.subaru.kz 
 

Subaru Талдықорған 
Центральная көш., 46 «А», т.: 8 (7282) 400 007 
subaru-tdk.kz 

Subaru Ақтау 
16-ықшам ауд., 30-ғимарат, «Ақтан» ТҚО                      
т.: 8 (7292) 416 848                                           
aktau.subaru.kz 

Subaru Қостанай 
Баймағамбетов көш., 151, т.: 8 (7142) 500 456, 500 205 
kostanay.subaru.kz 

Subaru Орал 
Жамбыл көш., 253 «Б», т.: 8 (7112) 242 002 
uralsk.subaru.kz 

Subaru Ақтөбе 
Сəңкібай батыр даңғ., 171 «Г», т.: 8 (7132) 948 948 
aktobe.subaru.kz 

Subaru Шымкент 
Темірлан тас жолы, 139 «А», т.: 8 (700) 730 30 30  
hymkent.subaru.kz 

Subaru Өскемен 
Қ. Сəтбаев даңғ., 62/9, т.: 8 (701) 324 04 42  
subaru-yk.kz 

Subaru Атырау 
Амандосов көш., 10, т.: 8 (7122) 930 333 
atyrau.subaru.kz 

Subaru Павлодар 
Торговая көш., 1, т.: 8 (7182) 650 065 
pavlodar.subaru.kz 
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