SOLTERRA AWD

NY E-SUV,
SAMME DNA
Framkommelighet og pålitelighet, mil etter mil, modell etter
modell. Det er vårt kjennemerke. Alle skal vite at Solterra AWD
har Subaru-DNAet i behold. En Subaru er en Subaru, også når
den går på batteri!
Vår nye e-SUV kommer selvsagt med permanent firehjulstrekk
som standard, her har Subaru brukt all sin ekspertise og prestisje
innen AWD-teknologi på sin første elbil. Solterra AWD har også
et annet karakteristisk trekk en Subaru verdig, modellen kommer
nemlig med høy bakkeklaring på hele 21 centimeter!

PÅ LAG
MED
NATUREN

Solterra AWD er første modell
ut i Subaru sin storsatsning på

RÅ PÅ RØFFE VEIER

helelektriske biler. Nå er det
nullutslipp som gjelder! Og som

Snø? Søle? Glatt? Bratt? Kontrollsystemet X-MODE AWD og nyvinningen GRIP CONTROL forsterker ytelsene med

navnet – sammensatt av sol og jord

innstillinger tilpasset forholdene, og sørger for stabil og trygg kjøring på alt fra glatte veier, krevende kneiker, bratte

– tilsier, dette er definitivt en e-SUV

bakker, humpete hytteveier til snøfylte strekker – alt det landet vårt er fullt av. Med Solterra AWD trenger du ikke være

som spiller på lag med naturen,

terrengekspert for å ferdes litt utenfor allfarvei. Den er rett og slett helt rå på røffe veier. Dit du vil, når du vil – landet

på lag med framtiden!

rundt, året rundt!

Solterra AWD er bygget på en nyutviklet plattform – e-Subaru Global Platform. Den er drevet at av to uavhengige
motorer på for- og bakakslene som leverer en samlet effekt på 160 kW og har et dreiemoment på 335 n/m.
Det gir en akselerasjon på 0 til 100 km/t på 6,9 sekunder. Modellen har tre kjøremodus – Eco, Normal og Power,
og er utstyrt med rattgir for rask og dynamisk regenerering av bremseenergi – dette er svært praktisk på svingete
veier og ustabile kjøreforhold. Ved hjelp av S-pedal funksjonen akselererer og bremser du trygt og enkelt bilen
ved hjelp av gasspedalen.
Solterra AWD kommer med en 12,3 tommers berøringsskjerm, med tilgang til Apple CarPlay og Android Auto.
På den måten kan du bruke din smarttelefon på en sikker måte uten å ta hendene fra rattet.

KVALITETSSIKRET
TEKNOLOGI

Når Subaru med sin historikk nå lanserer sin første
elbil, bør det ikke overraske noen at det er satt inn
store ressurser på å utvikle kvalitetssikret teknologi
av ypperste klasse – alt for å styrke kjøreopplevelsen.

PLASS TIL
DET DU
TRENGER
469 cm lang, 186 cm bred og
165 cm høy. Modellen kommer
med et romslig og praktisk
bagasjerom på hele 464 liter. Med
Solterra AWD får du plass til det
meste. Plass til familien. Plass til
barnebarna. Plass til handleturen.
Plass til hytteturen. Plass til
ryggsekkene. Plass til vedsekkene.
Plass til håndballkampen. Plass til
jaktlaget. Plass til det du trenger!
Og ikke minst praktiske kroker og
festepunkter som holder det hele
på plass.

Sikkert på vei og trygt fram, ingenting er jo viktigere enn det. Nettopp derfor kommer
Solterra AWD med en helt ny og komplett sikkerhetspakke – Subaru Safety Sense.
Du får Døråpningsvarsel (SEA) – som vil advare deg om det kommer kjøretøy når
du åpner dørene på vei ut av bilen. Du får Bremsehjelp ved rygging (PKSB) – som

TRYGGE
REISER

oppdager og bremser for kjøretøy og forgjengere når du rygger. Du får Panorama
parkeringsmonitor (PVM) – som gir deg bedre oversikt over området rundt bilen.
Du får Adaptiv Cruise Control (DRCC) - som fører til tryggere kjøreopplevelse med
god oversikt og forbedret reaksjonsevne. Og du får Driver Monitoring System
– som gjennom ansiktsgjenkjenning og slumrekontroll reduserer risikoen for at
du sovner bak rattet. Alt dette for din egen og andres sikkerhets skyld!

FØRST UTE

Våre forhandlere har nå åpnet
for bestilling, ta kontakt hvis du
liker å være først ute.

NYSGJERRIG?
Vi kommer løpende med mer informasjon
og detaljer om Solterra AWD.
Meld deg på vårt nyhetsbrev på subaru.no
og følg oss på sosiale medier. Så holder
vi deg oppdatert!

Våre samarbeidspartnere:

Del på
Snapchat

subaru.no

* Bildene i denne brosjyren er kun for illustrerende formål og kan avvike fra standard
spesifikasjonene. Ingen rettigheter kan avledes fra bildene. Vi tar forbehold om eventuelle
skrive- og trykkfeil. Distributør i Norge er Subaru Norge AS.

