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JUSTY 09MY
Wersja
Justy 1.0 JT 000
Justy 1.0 JA 000

Silnik

Pojemność (cm 3 )

Moc (kW/KM)

Skrzynia biegów

benzynowy

998

51/70

manualna

Autoryzowany Partner Subaru:

Subaru Import Polska sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków
tel. 012 665 37 71, fax: 012 665 37 72
www.subaru.pl • centrala@subaru.pl
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w poszczególnych specyfikacjach.
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Justy 1.0
JT

JA
manual

Wyposażenie wnętrza
manualna klimatyzacja
obrotomierz
zegar cyfrowy
system audio z odtwarzaczem CD
dodatkowe gniazdo wejściowe audio dla zewnętrznego odtwarzacza MP3
dwa głośniki
cztery głośniki
kieszeń na tylnej części fotela pasażera przedniego
uchwyty na napoje z przodu
kierownica z regulacją wysokości
fotel kierowcy z regulacją wysokości
oparcia tylnych siedzeń dzielone w stosunku 60/40
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi
lewarek dźwigni zmiany biegów zakończony aluminiowym uchwytem
konsola środkowa z gniazdem 12V
klamki w kolorze nadwozia
osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem (dla kierowcy i pasażera)
lusterko wsteczne
roleta bagażnika
oświetlenie bagażnika
ogrzewanie tylnej szyby













































Wyposażenie zewnętrzne
tylne reflektory przeciwmgielne
reflektory halogenowe
światło cofania
elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
lakier metalik / perłowy
zderzaki w kolorze nadwozia
przyciemniane szyby atermiczne
antena na dachu
zdalnie sterowany centralny zamek























Technika / bezpieczeństwo
ABS z elektroniczną regulacją siły hamowania
wspomaganie układu kierowniczego
wspomaganie układu hamulcowego
przednie hamulce tarczowe
immobilizer
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
kurtyny powietrzne (przód / tył)
wzmocnienia boczne nadwozia
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami
pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości (przód)
regulowane zagłówki dla 5 pasażerów
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX
blokady przed dziećmi w tylnych drzwiach
felgi stalowe z kołpakami
felgi aluminiowe
system znakowania pojazdu DNA PROGRAM*
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)**







































* 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.
** 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.

 wyposażenie seryjne
 wyposażenie opcjonalne
 niedostępne

03
Justy 1.0
JT

JA
manual

Silnik
3 cylindry, 12V, aluminiowy
silnik benzynowy (chłodzony cieczą)

typ i układ silnika
sterowanie mikroprocesorem
wtrysk paliwa
katalizator
pojemność silnika
moc silnika
maksymalny moment obrotowy
stopień sprężania
norma emisji spalin
Osiągi
prędkość maksymalna
przyspieszenie (0-100 km/h)
Zużycie paliwa/Emisja CO2
cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany
emisja dwutlenku węgla (CO2)
Masa przyczepy
bez hamulca
z hamulcem
Wymiary
długość
szerokość
wysokość
prześwit
rozstaw osi
rozstaw kół przednich
rozstaw kół tylnych
masa własna
dopuszczalna masa całkowita
ogumienie
rozmiar felg
średnica zawracania
pojemność zbiornika paliwa
Bagażnik
pojemność przestrzeni bagażowej
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń





wielopunktowy wtrysk paliwa

cm3



998
51 kW przy 6000 obr/min
94 Nm przy 3600 obr/min
10,5:1
Euro 4

km/h
s

160
13,9

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

6,1
4,4
5,0
118

kg
kg

350
750

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

3610
1665
1550
150
2430

cale
m
l

l (VDA)
l (VDA)

1470
1475



1460
1465
890
1390

155/80R13
4,5Bx13
8,6

175/65R14
5Jx14
9,4
40

225
630

 wyposażenie seryjne

