
Veatud autod
Paljude maade aastatepikkune kogemus räägib 
Subarust kui ühest töökindlamast ja vähimate 
vigadega automargist. Näiteks Rootsi ja Saksamaa 
tehnoülevaatuste statistikas on Subaru alati 
parimate seas ja mitmed Subaru mudelid on läbinud 
ülevaatuse täiesti veatult. 

5 aastat garantiid

Ideaalne haagiseveoks
Pideva nelikveo, madala raskuskeskme ja suure 
pöördemomendi tõttu sobib iga Subaru ideaalselt 
haagise vedamiseks. Just seepärast on paljud 
Euroopa autospetsialistid tunnistanud parimaks 
pukseerijaks Subaru.

Tippomadused igal teekattel
Aastaid domineerisid sini-kollased Subarud autoralli 
MM-il, veel hiljuti püstitas Subaru STI Racing 
Nürburgringil 4-ukseliste sedaanide kiirusrekordi. 
Ralliradadel kogetut kasutame me kõikide tehasest 
väljuvate Subaru sõidukite loomisel.

Väga hea edasimüügiväärtus
Omanike hinnangud ning erinevad ülevaated 
kinnitavad, et Subaru on äärmiselt töökindel auto. 
Just seepärast on Subaru ka kasutatud autode turul 
nõutud ning hästi hinda hoidev sõiduk.

Kõige rahulolevamad kliendid
Saksamaa kõige ulatuslikum kliendirahulolu uuring 
ADAC näitas, et kõige rohkem on oma autoga rahul 
just Subaru omanikud. Kõrgelt hinnatakse Subaru 
sõidukeid ka Põhjamaades. Sealses AutoIndex 
uuringus on Subaru sõidukid tabeli kõrgeimatel  
kohtadel paiknenud viimased kümme aastat järjest.

Pidev nelikvedu
Pidev nelikvedu kuulub kõikide Subaru mudelite 
põhivarustusse juba 40 aastat. Erinevalt tavalistest 
nelikveoskeemidest edastab Subaru veojaotussüsteem 
pöördemomendi individuaalselt kõigile neljale rattale, 
pakkudes nii maksimaalset haarduvust ja stabiilsust 
igas olukorras.

Säästlikud boksermootorid
Nii nagu Porsche, valmistab ka Subaru oma 
boksermootorid ise. Kerged ja kompaktsed 
SUBARU BOXER mootorid töötavad ühtlasemalt ja 
tõhusamalt kui rida- või V-mootorid. Eelisteks on ka 
madal raskuskese, kõrge töökindlus ja vibratsiooni 
puudumine.  

Sümmeetriline veoskeem
Erinevalt teistest autodest kasutab Subaru 
sümmeetrilist nelikvedu, mis kombinatsioonis 
unikaalsete boksermootoritega loob enneolematu 
stabiilsuse ja auto kuuletumise igale juhtimisvõttele.

Unikaalne tehnoloogia – 
100% Subaru
Subaru valmistab oma autode mootorid, käigukastid 
ja veoskeemid ise. Me ei kasuta teiste tootjate 
tehnoloogiat. Iga Subaru on 100% Subaru. 
Subaru mahukad investeeringud oma uurimus- ja 
arendustöösse aitavad luua üha säästlikumaid ja 
keskkonnasõbralikumaid autosid.

Kõige turvalisemad autod
Me ehitame autosid, mis aitavad ohte vältida ning 
õnnetuse korral pakub Subaru kindlat kaitset. 
Subaru Forester e-Boxer saavutas Euro NCAP  
turvatestis kõigi aegade kõrgeimad punktid 
laste ohutuse vallas ning kuulutati ühtlasi ka 
oma klassi kõige ohutumaks autoks.  
Euro NCAP 5 tähte on ka Outbackil ja XV-l ning 
nüüd ka uuel XV e-Boxeril. Subaru on endiselt ainus 
autotootja maailmas, kelle iga mudel on saavutanud 
kõrgeimad hinnangud igas suuremas turvatestis.

11 PÕHJUST, MIKS OSTA SUBARU

Subaru ostmisega kaasneb 5-aastane uue sõiduki garantii 
(või 100 000 km, olenevalt sellest, kumb saabub varem), 
12-aastane korrosioonikindluse garantii. Uue sõiduki garantii 
kehtib kogu Euroopas. 3-aastane garantii (või 100 000 km, 
olenevalt sellest, kumb saabub varem) Subaru 
originaalvaruosadele ja lisaseadmetele.


