
SUBARU OUTBACK
2.5 CVT Northern Lights

Tehniskā informācija

Automašīnas standarta cena (ar PVN 21%): EUR   38 000

Iekļautais papildaprīkojums (ar PVN 21%)

Drošības komplekts (ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un veste)  EUR  45
Signalizācija un imobilaizers StarLine E66 BT Mini  EUR  518
Ziemas riepas EUR  739
Reģistrācija CSDD  EUR  250

Kopējā automašīnas cena ar papildaprīkojumu  EUR  39 552
 
Īpašā atlaide:  EUR    - 3 652
PIEDĀVĀJUMA CENA AR PVN 21%:  EUR  35 900

Rūpnīcas garantija 3 gadi vai 100 000 km nobraukums, atkarībā no tā kas iestājas pirmais. Bezmaksas servisa apkopes uz 15 000, 
30 000 un 45 000 km. Attēlam ir ilustratīva nozīme. Visas cenas un specifikācijas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja 
brīdinājuma.

SIA “TC MOTORS” Krasta iela 40, Rīga, Latvija, LV-1003
Tālr.: +371 678 12828, e-pasts: info@tcm.lv, www.tcm.lv

Vidējais CO2 (g/km) (NEDC)   166
Transmisija      7CVT
Garums (mm)     4820
Platums (mm)     1840
Augstums (mm)     1605
Pilnā masa (kg) 2100
Klīrenss (mm) 200

Virsbūves krāsa  metāliska
Salona krāsa  Black (melna)
Dzinējs       2498 cm3

Degvielas tips  benzīns
Jauda (zs/apgr. min.)   175/5800
Griezes moments (Nm/apgr. min.)  235/4000
Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km) (NEDC) 7,3



Standarta aprīkojums

SIA “TC MOTORS” Krasta iela 40, Rīga, Latvija, LV-1003
Tālr.: +371 678 12828, e-pasts: info@tcm.lv, www.tcm.lv

Drošība
• Eye Sight sistēma
• Priekšējie drošības spilveni
• Kāju drošības spilvens (vadītājam)
• Piepūšamie drošības aizkari
• Aklās zonas noteikšana
• Lane Keep Assist - jostas uzturēšanas sistēma
• Aktīvie galvas balsti (vadītājam un priekšējam pasažierim)
• Galvas balsti visām sēdvietām
• ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi
• “Bērnu” slēdzenes aizmugurējām durvīm
• Priekšējā un sānu kamera
• Atpakaļskata kamera  

Vadāmība
• SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)
• X-MODE
• ATV (aktīva vilcējspēka virziena maiņas sistēma)
• Vilces kontroles sistēma
• Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma
• Elektoniskā stāvbremze 
• Stāvu nobraucienu kontrole
• Kalna slīpuma turēšanas mehānisms (Hill Holder)

Kontrole / mērierīces
• Daudzfunkciju ekrāns aprīkots ar 5 collu LED displeju 
• ECO mērierīce
• Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu
• Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām
• Adaptīvā kruīza kontrole
• Start /Stop sistēma
• Tālo gaismu asistents

Sēdvietas
• Sēdekļi ar pusādas apdari
• 10 pozīcijās elektriski regulējams vadītāja sēdeklis 
  (ar jostasvietas atbalstu)
• Sēdekļa atmiņas funkcija (tikai vadītāja sēdeklim)
• Elektriski regulējams pasažieru sēdeklis
• Apsildāmi priekšējie un aizmugurējie sēdekļi
• 60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi
• Ar vienu kustību atlokāmi aizmugures sēdekļi

Ērtības
• Elektriski apsildāms stūres rats
• Tālvadības atslēgas sistēma
• Iekāpšana bez atslēgas un iedarbināšanas pogas
• Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma
• Viduskonsole ar audio USB pieslēgvietu un 12 V rozeti
• Glāžu turētāji priekšā un aizmugurē
• Roku balsts aizmugurē
• Automātiskā durvju aizslēgšanas funkcija
• Savelkams bagāžas pārsegs
• Automātiski aptumšojams interjera spogulis
• Elektriski atveramas aizmugurējās durvis

Izklaide un navigācija
• NAVI sistēma ar SD karti, 1 CD FM/MV DAB stereo
• Apple Car Play 
• Android AutoTM

• Bluetooth®

• 8 collu skārienjūtīgs informācijas displejs ar 12 skaļruņiem
• Vadības pogas uz stūres
• Divas USB ligzdas aizmugurē

Klimata kontrole
• Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar 
  putekļu filtru
• Gaisa kondicionētāja atvere aizmugurē

Āriene
• BI-LED tuvās un tālās gaismas priekšējie lukturi, dinamiskās 
  līkumgaismas
• Priekšējie miglas lukturi
• Izbīdāmi priekšējie lukturu mazgātāji
• Lietie diski R18” melnā krāsā
• Aizmugurējie miglas lukturi
• Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar LED pagriezienu rādītājiem
• Elektriski atverama stikla jumta lūka
• Vējstikla tīrītāja apsilde
• Apsildāmi sānu spoguļi
• Lietus sensors
• Jumta spoileris
• Jumta sliedes
• Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē
• Melns radiatora režģis
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