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  LEVORG   
 

LEVORG 
 
1.6 GT / 1.6 GT-S  CVT  170 KS  Малопродажна цена EUR 

Trendy  € 33.490 

Comfort Sport  € 34.490 

Premium Sport  € 37.990 

Premium Navi Sport  € 38.990 
 

МЕНУВАЧ: SUBARU перманентен погон на сите тркала AWD (All-wheel Drive) 
 

                                                       МОТОР: Хоризонтално поставен (BOKSER), 4-цилиндра, DOHC, 16V, турбополнач 

 TRENDY    

НАДВОРЕШНОСТ КОНТРОЛА 
Автоматско палење/гасење на фаровите  Ауто старт-стоп 
LED предни фарови со автоматско подесување  Повеќенаменски дисплеј 
Прскалки за предни фарови на извлекување  3.5” фул -колор  LCD дисплеј 
Предни магленки  Прилагодување на управувач по висина и длабочина 
Задни магленки  Темпомат 
Надворешни ретровизори со интегр.трепкачи 
Наизменично движење на предни брисачи  УПРАВУВАЊЕ 
17”алуминиумски бандажи (црни)  SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) 
 Странични спојлери  Систем на контрола на динамика на возилото (VDC) 
Украси на заден браник  ActiveTorqueVectoring–активно пренасочување на момент на вртежи                       
Кровен спојлер  Помош при тргнување на угорница 
Антена-перка на ајкула 
Затемнети задни стакла  БЕЗБЕДНОСТ 
Двоен завршеток на издувна цевка  SRS предни воздушни перничиња 

SRS предни странични воздушни перничиња(за возач и сувозач) 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ  SRS воздушни завеси (предн,задни и странични)  
    Кожа на волан и рачка од менувач  SRS воздушни перничиња за колена 

Седишта обложени со текстил  Странично зајакнување на вратите 
 Рачно прилагодување на возачко седиште  Дополнително зајакнување на управувачкиот столб 
Греачи на предни седишта  Активни наслонувачи за глава на предни седишта 
Преклопување на задни седишта во однос 60/40  Наслонувачи за глава на задно седиште во 3 положби 
Џеб на задна страна од седиштата  Индикатор за користење ремени  (за сите патници)  
Предна странична заштита на праговите   Предни ремени со предзатегачи 

Прилагодување на предни заштитни ремени по висина 
ВНАТРЕШНОСТ  Задни заштитни ремени фиксирани во 3 точки 

Електрика на прозори  Педаљи на вовлекување 
Клуч со далечинско заклучување  4-сензоренi / 4-канален ABS со ЕBD 
 Пристап  без клуч и тргнување на копче  Систем  помош при тргнување 
Активиррање покажувач на правец со еден допир  ISO-FIX подготовка за монтажа на детско седиште 
 Помошно светло за читање мапи  Сигурносно заклучување на задни врати за деца 
 Осветлување во багажен простор  Блокада на мотор 
Огледала во штитници за сонце со светло (за возач и сувозач)  Предност на кочниците во однос на гас 
Централна конзола со два USB полнача 
Предни држачи за чаши (во централна конзола)  COMFORT SPORT   
Држачи за шишиња на сите врати 
Внатрешно отклучување на капакот од резервоарот за гориво  18 “алуминиумски бандажи (темно сиви) 
Два приклучока од 12V (на шал табла и внатре во централна конзола)  Кожа на волан и рачка од менувач со син раб 
 Куки во багажен простор  Спортски предни седишта во текстил со син раб 
 Куки за торби  Алуминиумски педаљи 
Склоплива прекривка на багажен простор  Откривање објкти во позадина на возилото (мртви агли,  
Двоструко дно на багажен простор   престројување,препаркирање) 
Сервисен комплет за поправка гума Асистенција при користење долги светла и автоматско 

затемнување на внатрешен ретровизор 
КЛИМАТИЗАЦИЈА 

Автоматска двоозонска клима со филтер за полен 
Посебен довод за греење на задни седишта  PREMIUM SPORT   
Брисач со анти-лед функција 
Сензор за дожд  Електрика на кровен прозор (Шибер) 
 Греачи на ретровизори  Кожни седишта 
Предни и странични одмрзнувачи  Предни спортски кожни седишта со син раб 
Функција против магла со тајмер за задно стакло  Електрично прилагодување на возачко седишта на 8 начина 

 

МУЛТИМЕДИА 
SUBARU STARLINK информативно-забавен систем, 6.2 “колор дисплеј  PREMIUM NAVI SPORT   

и аудио истем 1CD i 6 звучника 
Команди на волан за радио уред  SUBARU STARLINK информативно-забавен систем со SD Card тип 
Hands-free систем компатибилен со тхнологија Bluetooth®  на навигација и аудио систем: 1-CD i 6 звучника 
USB i AUX приклучок во предна конзола 
Два  USB полначи за задно седиште и камера за возење 
назад 

 

Гаранција: 3 години или 100.000 km 
 

 
Напомена: 

1.     Цените,бојата и моделот можат да бидат изменети пред претходна напомена. 
2.     Горенаведените цени се само за информација.Во случај на промена на цените ,информирајте се кај локалниот дилер. 
4.     Цените се со вклучен ДДВ и царина и акциза. 
5.     Ценовникот е со важност од 1 јануар 2015 год.и е со важност до појавување на нов ценовник. 
6.     Ценовникот се однесува исклучиво за возила кои се на лагер. 
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