CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Opcja - lakier metalik/perłowy: +400 €

WRX STI 11MY

MODEL

WERSJA

SKRZYNIA BIEGÓW

CENA (SEDAN)

CENA (HATCHBACK)

WRX STI 2.5

S
MR
TOP
TOP Leather

manual (6MT)
manual (6MT)
manual (6MT)
manual (6MT)

49 500 €
49 500 €
55 500 €
56 500 €

48 000 €
53 000 €
54 000 €



-2S
manual (6MT)

WRX STI 2.5 (sedan/hatchback)
MR
TOP
manual (6MT)
manual (6MT)

TOP Leather
manual (6MT)

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

aluminiowe pedały
blokady przed dziećmi w tylnych drzwiach
demontowalna roleta bagażnika
kontrolka obrotów, przy których należy zmienić bieg (ust. przez kierowcę)
dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
elektrycznie sterowane okno dachowe
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi
fotel kierowcy z regulacją wysokości
fotele sportowe RECARO z przodu (tapicerka materiałowa)
fotele sportowe RECARO z przodu (tapicerka skórzana)
fotele sportowe z przodu (tapicerka Alcantara z czerwonymi przeszyciami)
kierownica obszyta skórą (z czerwonymi przeszyciami)
kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
kieszenie w drzwiach z uchwytami na napoje
kieszeń na tylnej części fotela pasażera przedniego
klimatyzacja automatyczna (z filtrem przeciwpyłkowym)
konsola centralna z gniazdem 12V
konsola środkowa (z uchwytami na napoje)
lampki do czytania z przodu
metalowe nakładki progów (z przodu)
nawigacja z ekranem dotykowym, odtwarzaczem DVD i 10 głośnikami
obrotomierz
oparcia tylnych siedzeń dzielone w stosunku 60/40
osłony przeciwsłoneczna z lusterkiem (dla kierowcy i pasażera)
oświetlenie bagażnika
podgrzewana szyba tylna
podgrzewane fotele przednie
system audio: dodatkowe gniazdo wejściowe audio w konsoli centralnej
system audio: przyciski sterowania na kierownicy
system audio: SRS CS Auto z odtwarzaczem CD i 10 głośnikami
system audio: technologia bezprzewodowa Bluetooth
system klucza elektronicznego Keyless Access z przyciskiem elektronicznego systemu Start/Stop
tempomat (z przyciskami sterowania w kierownicy)
termometr zewnętrzny, zegar cyfrowy
wyloty powietrza w tylnej części kabiny (pod siedzeniami)
wyświetlacz wielofunkcyjny
zapasowe koło dojazdowe













hatchback

hatchback

hatchback

hatchback

















































































































































-3S
manual (6MT)

WRX STI 2.5 (sedan/hatchback)
MR
TOP
manual (6MT)
manual (6MT)

TOP Leather
manual (6MT)

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE









































hatchback
sedan

hatchback

hatchback

hatchback




















hatchback

hatchback

hatchback

hatchback









hatchback

hatchback

hatchback

hatchback













































Inteligentny System Ratunkowy (ISR) używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu.
Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.









ISO-FIX
kurtyny powietrzne (przód / tył)
łamiące się w czasie zderzenia pedały
pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
pasy bezpieczeństwa: 3-punktowe dla drugiego rzędu siedzeń
poduszki powietrzne (boczne) kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
SI-DRIVE
Subaru Assistance
Symmetrical AWD - stały napęd wszystkich kół
system wspomagania hamowania awaryjnego
system znakowania pojazdu DNA PROGRAM

















































System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu.
Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określanej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.









VDCS: system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy
wentylowane tarcze hamulcowe Brembo (przód / tył)
wspomaganie układu kierowniczego
wzmocnienia boczne nadwozia
zagłówki w tylnym rzędzie siedzeń

























antena na dachu
elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne
elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
lakier metalik / perłowy
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami
przednie reflektory przeciwmgłowe
przyciemniane tylne szyby
spojler dachowy (duży)
spojler na bagażniku (duży)
spojler przedni
sportowe spojlery boczne
szyby atermiczne
tylny dyfuzor
układ wydechowy z czterema końcówkami
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością
zdalnie sterowany centralny zamek
zderzaki w kolorze nadwozia
TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO

4-kanałowy Super Sport ABS z elektronicznie sterowanym rozdziałem siły hamowania (EBD)
aktywny centralny mechanizm różnicowy DCCD (Driver’s Control Centre Differential)
felgi aluminiowe 18'' BBS o wysokim połysku
felgi aluminiowe 18”
Hill Start Assist
immobilizer
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)

-4-

WRX STI 2.5
sedan

hatchback
manual (6MT)

SILNIK

w układzie bokser, 4 cylindry, 16 V,
silnik benzynowy (chłodzony cieczą) z turbosprężarką

typ i układ silnika
sterowanie mikroprocesorem
wtrysk paliwa
pojemność silnika
moc silnika
maksymalny moment obrotowy
stopień sprężania
norma emisji spalin


3

cm
kW (KM) / obr/min
Nm / obr/min

wielopunktowy wtrysk paliwa
2 457
221 (300) / 6 000
407 / 4 000
8,2:1
Euro 5



OSIĄGI

prędkość maksymalna
przyspieszenie (0-100 km/h)

km/h
s

255

250
5,2

ZUŻYCIE PALIWA / EMISJA CO2

cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany
emisja dwutlenku węgla (CO2)

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km

14,1
8,4
10,5
243

kg
kg

750
1 200

MASA PRZYCZEPY

bez hamulca
z hamulcem
WYMIARY

długość
szerokość
wysokość
prześwit
rozstaw osi
rozstaw kół przednich
rozstaw kół tylnych
maksymalne obciążenie dachu
masa własna
dopuszczalna masa całkowita
ogumienie
rozmiar felg
średnica zawracania
pojemność zbiornika paliwa

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg

4 580

4 415
1 795
1 470
155
2 625
1 530
1 540
80
1 505
1 980
245/40R18
18x8,5J
11.8
60

cale
m
l

BAGAŻNIK

pojemność przestrzeni bagażowej

l (VDA)

420

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.
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