Ceník MR2020 Subaru BRZ platný od 2.1.2020.

Motor BOXER

Převodovka

0-100
km/h

Spotřeba
l/100km

Emise CO2
g/km

Cena Kč bez
21% DPH

Cena Kč vč.
21%DPH

SPORT

FA20 147 kW (200k)

6MT

7,6

12,1 / 6,6 / 8,6

275 / 150 / 196

735 537

890 000

SPORT 6AT

FA20 147 kW (200k)

6AT

8,2

11,5 / 6,0 / 8,0

262 / 137 / 183

768 595

930 000

Specifikace

Příplatkové barvy karoserie (barva bez příplatku Červená M7Y)

12 000

Spotřeba a emise jsou uvedeny v pořadí: město / mimo město / kombinace. Ceny jsou nezávazným doporučením.

SUBARU - NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE OSOBNÍCH AUT S POHONEM VŠECH KOL. VYROBENO V JAPONSKU.

ILOS, s.r.o., Letná 646/13
460 01 Liberec XII- Staré Pavlovice
Telefon: 485100896

Fax: 485100897

E-mail: info@subaru-liberec.cz

www.subaru-liberec.cz

Záruka

Bezpečnost

Řízení a elektronické systémy Přístroje / Ovládání Audio & Navi

Topení / Klimatizace

Komfort / Pohodlí

Sedadla / Čalounění

Vnější výbava

SPORT
Bi-LED hlavní světlomety s automatickým vyrovnáváním výšky
Režim automatického vypínání/zapínání světel
LED světla pro denní svícení integrovaná v hlavních světlometech
Výsuvné ostřikovače světlometů
LED zadní sdružené svítilny
Přední mlhová světla
Zadní mlhové světlo
Lakované kliky dveří
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v tmavém lakování
Elektricky sklopitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Tónovaná skla s UV ochranou
Přední stírače s cyklovačem
Kola z lehké slitiny 17" (17x7.0J)
Spodní kryt motoru a převodovky
Zadní spoiler na víku kufru
Audio anténa na střeše
Sportovní výfuk (2 koncovky)
Kožený paket: volant, hlavice řadící páky a ruční brzdy
Sportovní sedadla s man. nastavitelnou výškou sedáku řidiče
Tmavý kožený potah sedadel s vyhříváním vpředu - příplatek 50 000 Kč
Sklopitelná opěradla zadních sedadel
Praktická schránka na opěradle předního sedadla spolujezdce
Elektrické ovládání oken s automatikou
Smart key systém - bezklíčkové ovládání centrálního zamykání a startování
Osvětlení zavazadlového prostoru
Sluneční clony s integrovanými kosmetickými zrcátky s podsvícením
Odkládací schránka na středové konzoli
Odkládací schránka před spolujezdcem
Odkládací schránka ve dveřích
Přední držáky nápojů
Ovládání víčka nádrže z místa řidiče
Ovládání víka kufru z místa řidiče
Zásuvka 12V ve středové konzoli
Automatická dvouzónová klimatizace Dual A/C s prachovým filtrem
Ukazatel venkovní teploty
Rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu
Elektricky vyhřívané zadní okno s časovačem
Audio navigační systém se 7" displejem a 6 reproduktory
SUBARU STARLINK Infotainment systém
Hlasové ovládání audia, dálkové ovládání na volantu
USB a AUX vstup (ve středové konzoli)
2 samostatné měřící přístroje, digitální ukazatel rychlosti
Multi-informační displej
V obou osách nastavitelný volant
Sportovní řízení (strmý převod)
Hliníkové sportovní pedály
Řadící páky 6AT převodovky pod volantem
Tempomat
Samosvorný zadní diferenciál LSD
VSC systém - kontrola stability vozu
Režim SPORT a SNOW s možností vypnutí VSC
Režim TRACK
Hill Start Assist - systém pomoci pro rozjezd v kopci
4 kanálové ABS
Elektronické rozdělení brzdného tlaku EBD
Brzdový asistent BA
Traction Control System TRC - kontrola trakce vozu
Elektrický posilovač řízení
Brzdové kotouče přední s vnitřním chlazením 16"
Brzdové kotouče zadní s vnitřním chlazením 15"
SRS přední, boční (pro řidiče a spolujezdce) a hlavové airbagy
SRS kolenní airbag řidiče
Výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu
Řízení s bezpečnostním sloupkem
Bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem a omezovačem tahu
3-bodové bezpečnostní pásy pro všechny cestující
Bezpečnostní konzole pedálů
Uchycení dětské sedačky ISO-FIX na obou zadních sedadlech
Imobilizér
Opravná sada na pneumatiky
Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km a asistenční služby na 5 let v hodnotě 27 900 Kč ZDARMA
Vysvětlivky :

 výbava na přání za příplatek

6MT

6AT































































































































































