ПРИЯТНО
ИЗКАРАНО ВРЕМЕ.
С комбинация от стилен градски дизайн и стабилен и атрактивен
външен вид, SUBARU XV ви вдъхновява да живеете живота, за който
мечтаете. Независимо дали става въпрос за вечерно излизане в града
или за излет през уикенда, SUBARU XV ви помага да правите всичко,
което обичате, със стил и комфорт. Всеки ден може и трябва да бъде
приключение, изпълнено с радост.
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ГРАДСКИ СТИЛ,
СПОРТЕН ХАРАКТЕР.
SUBARU XV винаги е готов за предизвикателство. Той вдъхва увереност
зад волана с високото си положение на седене и отличната видимост,
докато завладява трудните пътища със Симетричното задвижване
на всички колела и високия просвет. Сега с подобрената технология
X-MODE, SUBARU XV е още по-забавен за шофиране и открива нови
дестинации за вашите пътувания, като ще ви отведе до тях спокойно и
безопасно.

X-MODE
Наслаждавайте се на истинския потенциал на SUBARU XV с усъвършенстваната
технолгия X-MODE. Изберете режим [SNOW/DIRT] за хлъзгави пътни настилки,
покрити със сняг, пръст или чакъл, или режим [D.SNOW/MUD] за особено
коварни пътища, в които гумите могат да затънат, като например дълбок сняг,
кал или суха почва*1. Режимът X-MODE използва високия въртящ момент
и бързата реакция на електрическия мотор за да повиши проходимостта,
като допълнително подобрява представянето на автомобила и чувството за
сигурност. Наред с това функцията Hill Descent Control осигурява поддържане
на контролирана и постоянна скорост дори при хлъзгави наклони, като ви дава
допълнително спокойствие при шофирането.*2

SI-DRIVE*3
В зависимост от вашия стил на шофиране, Системата SI-DRIVE, Subaru Intelligent
Drive, може да регулира реакцията на двигателя, за да ви предостави незабавна
мощност и пъргавост в случаите, когато ги пожелаете.
Спортен режим
Изберете този режим за незабавно ускорение и бърза и линейна реакция на дроселовата
клапа с висок въртящ момент за динамично шофиране. При навлизане в завой, e-Active
Shift Control*3 автоматично понижава предавките за поддържане на по-високи обороти и
улеснява излизането от завоя с бързо ускоряване.
Sport Mode

Intelligent Mode

Интелигентен режим
Изберете този режим при движение в града, за пътуване на големи разстояния или за поикономично шофиране. Той също осигурява гъвкав контрол при дъжд или по заснежени
пътища.
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*1 X-MODE с два режима на работа се предлага за модели 2.0i e-BOXER.
*2 Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране. Ефективността на системата Hill Descent Control зависи от
много фактори като поддръжката на автомобила, атмосферни условия, характеристиките на гумите и пътната настилка.
*3 Предлага се за модели 2.0i e-BOXER.
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ИЗЖИВЕЙТЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕТО
И ЗАПАЗЕ ТЕ СПОМЕНИТЕ.
Подгответе ските, извадете сърфа или велосипеда, защото
определено ще трябва да ги вземете със себе си. SUBARU XV ви
позволява да вземете всичко, от което се нуждаете. Той е винаги
готов да бъде с вас, да ви придружи във всички ваши обиколки
из града или излети сред природата.

ВЗЕМЕТЕ ВСИЧКО, КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ.
SUBARU XV добавя повече функционалност, за да направи
пътуването ви приятно. Широкият, почти квадратен отвор
на багажното отделение позволява по-лесното товарене и
разтоварване на багаж. Вътре има повече място между арките
на колелата. Когато се нуждаете от повече пространство,
използвайте практичните релси за покрив*, за да превозвате поголеми предмети.

* Изисква закупуването на допълнителни аксесоари за товарене на предмети на
покрива.
Не се предлага за версия PURE.
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ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ
ЗАПОЧВА ОТВЪТРЕ.
Когато отворите вратите на SUBARU XV, веднага ще забележите
неговия изискан и спортен стил. Ергономичните седалки,
просторни и удобни, предлагат максимален комфорт за вас и за
всички пътници, дори и при дълги пътувания.

01. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪКЛЕН ЛЮК*1
SUBARU XV е оборудван със стъклен люк, осигуряващ
светлина и свеж въздух за пътниците.
02. ПРЕДНИ СЕДАЛКИ С КОНТРАСТНИ ШЕВОВЕ
Изключително удобните предни седалки с оранжеви
шевове придават на SUBARU XV индивидуалност и
спортно усещане.
03. ПОДЛАКЪТНИК НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА*2
Интериорът на SUBARU XV предлага комфорт за всички
пътници, с поставки за чаши в централния подлакътник
на задната седалка.

*1 Предлага се за версия PREMIUM.
*2 Не се предлага за версия PURE.
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ВИНАГИ СВЪРЗАНИ.
Обновеният SUBARU XV е оборудван с ново поколение инфотейнмънт система, която ви позволява да сте винаги свързани, където и да отидете.
Сензорен екран с размер от 8 инча или 6.5 инча за версия PURE ви предоставя лесен достъп до навигационната система*1 и до аудио системата,
а мултифункционален дисплей дава основна информация за автомобила. Свързаността между основния дисплей, LCD дисплея на приборите
и мултифункционалния дисплей допринася за повече удобство, безопасност и забавление. Благодарение на SUBARU XV винаги ще бъдете
свързани, за да бъде всичко под контрол.

APPLE CARPLAY*2 И ANDROID AUTO*3

LCD ДИСПЛЕЙ

КАМЕРА ЗА ПРЕДЕН ОБЗОР*1

Използвайте най-популярните приложения с
Apple CarPlay* 2 и Android Auto* 3. Благодарение
на функцията за разпознаване на говор,
позволяваща работа без ръце, можете да
останете фокусирани върху пътя.

Поставен така, че да е ясно видим, без да ви
разсейва по време на шофиране, този 4.2-инчов
дисплей показва голямо разнообразие от
полезна информация.

Камерата е монтирана в предната решетка и
проектира картина на дисплея, подобрявайки
видимостта отпред, при кръстовища или спиране
близо до стена.

КАМЕРА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ*4

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДИСПЛЕЙ

НАПОМНЯНЕ ЗА ЗАДНАТА СЕДАЛКА

Когато превключите на задна предавка, камерата
предава цветно изображение на дисплея, заедно
с ориентири за маневрите за паркиране.

6.3-инчовият мултифункционален дисплей*4
в горната част на таблото ви предоставя
информация в реално време. Когато
навигационната система се използва, тя се
свързва с мултифункционалния дисплей и завой
по завой показва необходимата информация за
пътуването.

Тази система напомня на водача чрез съобщение
на дисплея и звуков сигнал да провери дали
не e оставил нeщо на задната седалка преди да
напусне автомобила.

*1 Предлага се за версии STYLE XTRA и PREMIUM.
*2 Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
*3 Android™ и Android Auto™ са търговски марки на Google Inc.
*4 Не се предлага за версия PURE.
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Apple CarPlay и/или Android Auto може да не се предлагат за всички модели и региони. Моля,
свържете се с вашия дилър на Subaru за повече информация.
Водачът винаги е отговорен за безопасното и внимателно шофиране. Моля избягвайте
използването на сензорния екран по време на шофиране. Комуникационните услуги може да
бъдат таксувани в определени страни и при определени условия.
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ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА SUBARU
Технологиите на Subaru ви дават уникално усещане за шофиране, което
можете да намерите само в Subaru. Тези основни системи позволяват на
автомобилите Subaru да предлагат високи стандарти за ефективност,
комфорт, безопасност и надеждност, като същевременно спазват

ДВИГАТЕЛ SUBARU BOXER
Боксер двигателят или хоризонтално разположеният двигател е конфигурация на
двигателя, при която буталата му се движат едно срещу друго в хоризонтална посока.
Subaru разработва изключително двигателя SUBARU BOXER в продължение на повече от
50 години, заради многобройните му предимства пред останалите видове двигатели,
осигурявайки дълготрайност и надеждно представяне на своите автомобили.

обещанието си да доставят удоволствие и спокойствие на всички пътници.

Естествено балансиран
Плоският дизайн на двигателя е стабилен и
самобалансиращ се и затова генерира по-малко
вибрации, отколкото другите видове двигатели.

Повишена стабилност
Ниският център на тежестта и плоският дизайн
осигуряват по-добра странична стабилност, отколкото
другите видове двигатели.

SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
Системата на Subaru за задвижване на всички колела - Symmetrical AWD
разпределя мощността към всички колела за по-добро сцепление на
различните пътища, дори мокри и хлъзгави. Оформена в хоризонтално
симетрична равнина, тази система осигурява нисък център на тежестта и
добър баланс за безопасно и стабилно шофиране.

SUBARU GLOBAL PLATFORM
Глобалната платформа на Subaru (SGP) е основната платформа, на която се конструират новото
поколение автомобили Subaru. Подобрявайки безопасността, тя предоставя много повече от
добро представяне, за да ви предложи усещане за шофиране, което можете да намерите само
в Subaru. Това е бъдещето на Subaru - да доставя още повече удоволствие и спокойствие на
всички водачи и пътници.

LINEARTRONIC + AWD С АК ТИВНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ
Трансмисията Lineartronic предоставя плавна и безстепенна смяна на
предавките, като поддържа двигателя в най-ефективния му диапазон за
ефикасно и гладко ускорение, динамика и по-добър разход на гориво.
Lineartronic се съчетава със системата AWD с активно разпределение на
въртящия момент, като въртящият момент по подразбиране е добре балансиран
между предните и задните колела и се настройва в зависимост от условията на
сцепление в реално време.
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1. Забавлението е гарантирано

2. Комфортна возия

3. Удобно вътрешно пространство

По-отзивчиво управление означава максимален контрол на
автомобила, като се избягват възможни опасности. Резултатът е
автомобил, който е по-безопасен и по-забавен за шофиране, дори
при дълги пътувания. Дори и с висок просвет, SUBARU XV овладява
завоите като лек автомобил.

С подобренията в здравината на шасито, в окачването и в
стабилизиращите щанги се поглъщат ефективно неравностите
по пътя, което предоставя повече комфорт и по-малко умора
при дълги разстояния.

Неприятните вибрации или шум са сведени до минимум, за да
се гарантира, че всички пътници се наслаждават на пътуването.
Подобренията в окачването и шасито с висока здравина
предлагат повече комфорт в купето за всички пътници.
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SUBARU e-BOXER

Двигател SUBARU BOXER

НОВАТА ЗАДВИЖВАЩА
СИСТЕМА НА SUBARU
Системата SUBARU e-BOXER съчетава бензинов двигател SUBARU
BOXER и подпомагащ електрически мотор, за да предостави
спортно усещане и тихо и комфортно управление без неприятни
шумове и вибрации, дори и по неравни пътища.

Електрически
мотор

ДВИГАТЕЛ SUBARU BOXER + ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ
За по-ефикасно шофиране, системата SUBARU e-BOXER управлява разпределението на
мощността между специално разработения 2.0-литров бензинов двигател с директно
впръскване и електрическия мотор в зависимост от условията на движение. В комбинация
с трансмисията Lineartronic, SUBARU XV осигурява тихо, плавно и мощно представяне за
комфортно и приятно пътуване във всяка ситуация. Електрическият мотор и батерията
са надлъжно разположени по осевата линия и спомагат за ниския център на тежестта и
добрия баланс от двигателя SUBARU BOXER и Системата за задвижване на всички колела
Symmetrical AWD.
Отзивчиво поведение и стабилност в завоите
Докато при някои автомобили допълнителната маса на електрическото задвижване може да затрудни
управляемостта, то при SUBARU XV компонентите на SUBARU e-BOXER са така разположени, че да
предоставят присъщите за Subaru по-добър баланс и повишена стабилност при завои. Двигателят
е поставен ниско към земята, а електрическият мотор в центъра на автомобила, като спомага за
запазването на отзивчивото управление и стабилността в завой, които осигуряват автомобилите на
Subaru.
Вълнуващ на дълъг път. Уверен на трудни терени.
Автомобилите със SUBARU e-BOXER се конкурират с бензиновите автомобили от по-висок клас по
отношение на ускорение, предоставяйки вълнуващо представяне при движение по магистрали и
уверено управление на кални или неравни пътища.

Литиево-йонна батерия

Индикатор за работата на SUBARU e-BOXER

Режим Електрическо задвижване:
Работи само електрическият
мотор (при потегляне или ниска
скорост)

Режим на Задвижване с
подпомагащ ел. мотор:
Комбинация от бензинов
двигател и ел. мотор (при средно
натоварване)

Режим Задвижване с двигателя:
Работи само бензиновият
двигател
(при високо натоварване)

Намаляване на скоростта:
Зареждане на батерията

Удобно градско шофиране
Компактният, високоефективен електрически мотор предоставя отзивчива и бърза реакция при
придвижване или когато се налага да намалите скоростта, може да разчитате на спокойно и удобно
шофиране дори и в интензивния градски трафик.
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Водачът винаги е отговорен за безопасното и внимателно шофиране и спазването на правилата за движение.
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ЦЯЛОСТНА БЕЗОПАСНОСТ
ОТ SUBARU
Когато автомобилът ви вдъхва спокойствие, животът става по-приятен.
Ето защо за Subaru безопасността е на първо място. С произход от
самолетната индустрия, Subaru прецизно настройва, тества и подобрява
своите системи за безопасност, разработвани в продължение на 50 години.
С усъвършенствани системи за защита и за предотвратяване на сблъсъци
и уникални технологии, като глобалната платформа на Subaru (SGP) и
Симетричното задвижване на всички колела, Subaru непрекъснато се стреми
да подобри цялостната безопасност, за да сведе до минимум риска от
произшествия.

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Предназначението на пасивната безопасност е да ви

С модерни технологии като EyeSight*3, системите за

предпазва в случай на сблъсък с въздушни възглавници SRS*2

превантивната безопасност ви помагат да избегнете сблъсъци,

и конструкция на двигателя, проектиран за предпази купето в

преди те да се случат.

случай на сблъсък.

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОС Т

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОС Т

Система за следене на мъртвата зона и
страничния трафик
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)*4*5

Предни светлини, следващи завоя (SRH)*6

Системата използва сензори на автомобила, за да ви
информира за автомобили, намиращи се в мъртвата зона
при смяна на ленти и може да ви предупреди за опасност
от удар, при движение назад и наличен страничен трафик.

ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ

АК ТИВНА БЕЗОПАСНОСТ

Основната безопасност започва на първоначалния етап

Благодарение на технологии като Симетричното задвижване

на проектиране. Изключителната видимост, оптималната

на всички колела и SGP, активната безопасност позволява

позиция за шофиране и интуитивните командни органи

прецизен контрол на вашия автомобил чрез фина настройка на

осигуряват безопасността ви от момента, в който седнете в

основните елементи на шофирането – управление, завиване,

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОС Т

АК ТИВНА БЕЗОПАСНОС Т

автомобила.

спиране – за да можете да се наслаждавате на шофирането със

Автоматично спиране на заден ход
Reverse Automatic Braking (RAB)*4*5

Система за контрол на динамиката &
Активно векторно управление на въртящия
момент

спокойствие.

Когато се движите на заден ход, тази система използва
четири сензора в задната броня, за да открие препятствия
зад автомобила. Ако открие препятствие, системата може
да предупреди водача чрез звуков сигнал и автоматично
да задейства спирачките, за да избегне сблъсък или да
намали щетите от такъв.

Най-безопасният в класа си
SUBARU XV е удостоен с най-високата възможна оценка за
безопасност от 5 звезди от Euro NCAP*1 през 2017, а моделът
с бензинов двигател беше награден като Best in Class 2017 в
категорията “Small Family Car”.

Ако автомобилът се доближи до границите на стабилност,
Системата за контрол на динамиката регулира
разпределението на въртящия момент, мощността и
действието на спирачките на всяко колело, за да задържи
автомобила към правилния курс. Активното векторно
управление на въртящия момент задейства спирачките и
разпределя по-малко въртящ момент към вътрешните колела
и повече към външните, като помага за по-прецизно пътно
поведение и вземане на остри завои.

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОС Т

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОС Т

АК ТИВНА БЕЗОПАСНОС Т

АК ТИВНА БЕЗОПАСНОС Т

Пръстенообразна усилена рама

Защитаващо купето оформление

Избягване на опасности

Пръстенообразната усилена рама използва стоманени
панели с висока якост и е конструктивно проектирана за
по-ефективно поглъщане на енергия от удари от всички
посоки.

Сега с конструкцията с нисък център на тежестта
на глобалната платформа на Subaru, двигателят и
скоростната кутия са разположени още по-ниско и са
проектирани така, че да не навлязат в купето в случай
на сблъсък.

Автоматично задържане на автомобила
Auto Vehicle Hold

ОСНОВНА БЕЗОПАСНОС Т

ПРЕВАНТИВНА БЕЗОПАСНОС Т

Видимост във всички посоки

Асистент за дълги светлини
High Beam Assist (HBA)*4*5

Оптималната позиция на водача, височината на
прозорците и разположението на предните колони
предоставят отлична видимост във всички посоки с
изключително добро зрително поле и намаляване на
мъртвите точки.
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При движение в завои през нощта, снопът светлина се
насочва вляво или вдясно, в зависимост от положението на
волана, за да се осигури по-добра видимост.

Асистентът за дълги светлини подобрява видимостта
и безопасността при движение през нощта, като може
автоматично да сменя светлините между дълги и къси
според пътните условия.

Когато автомобилът е напълно спрял, Auto Vehicle Hold
го задържа на място дори когато педалът на спирачката
е освободен, което намалява умората на водача при
движение с многократни спирания.

*1 European New Car Assessment Programme е независима организация за изпитания за сблъсък и оценка на безопасността,
подкрепена от седем европейски държави и от автомобилни и потребителски клубове.
*2 SRS: Допълнителна предпазна система. Тя е ефективна, когато се използва в съчетание с предпазните колани.
*3 EyeSight е система за подпомагане при шофиране, която може да не работи оптимално при всякакви условия на шофиране. Водачът
е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата за движение. Ефективността на системата
зависи от много фактори, като например поддръжката на превозното средство, метеорологичните и пътни условия. Консултирайте се
с Ръководството за експлоатация за пълни подробности относно работата на системата EyeSight и нейните ограничения, включително
функции, упоменати в тази брошура.

Глобалната платформа на Subaru (SGP), Симетричното
задвижване на всички колела, конструкцията с нисък
център на тежестта, подобреното окачване и повишената
устойчивост на шасито обуславят автомобил, който
реагира незабавно, когато се предприемат действия за
избягване на сблъсък, помагайки да се избегнат опасности
на пътя.

*4 Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата за движение. Не разчитайте
само на функциите на Разширения пакет за безопасност за безопасно шофиране. Съществуват ограничения на разпознаващите
функции на тази система. Консултирайте се с Ръководството за експлоатация за пълни подробности относно работата на
системата и нейните ограничения. Попитайте вашия дилър на Subaru за повече подробности.
*5 Предлага се за версии STYLE XTRA и PREMIUM.
*6 Не се предлага за версия PURE.
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ПОДПОМАГАНЕ НА ВОДАЧА
Адаптивен круиз контрол
EyeSight*1 не само поддържа зададената от водача скорост,
както при традиционния круиз контрол. Когато системата
разпознае превозно средство отпред, Адаптивният круиз
контрол регулира скоростта, за да поддържа определено
разстояние от превозното средство отпред, чрез следене
на разстоянието и разликата в скоростите. Той настройва
двигателя, трансмисията и спирачките, за поддържане
на скоростта в съответствие с потока на трафика в широк
диапазон от около 0 км/ч до 180 км/ч. Предназначен за
използване по магистрали или други подобни пътища,
Адаптивният круиз контрол открива движещия се отпред
автомобил и светлините на неговите спирачки и може да ви
помогне да се движите в унисон с трафика при често спиране
и потегляне, при движение по магистрала, като осигурява
удобство и комфорт при дълги пътувания.

Предупреждение за потегляне на водещия
автомобил
Когато сте спрели и системата EyeSight*1 регистрира,
че движението е потеглило отново, Системата за
предупреждение за потегляне на водещия автомобил,
подсказва на водача да предприеме действия със
звуков сигнал и светлинен индикатор.

Предупреждение за криволичене в рамките
на пътната лента и Предупреждение за
напускане на пътната лента
Когато сте разсеяни от умора и се движите нестабилно в
лентата за движение, Предупреждението за криволичене
в рамките на пътната лента ви помага да останете нащрек,
чрез звуков сигнал и мигащ светлинен индикатор. Но
Предупреждението за криволичене в рамките на пътната
лента се активира само при скорости от около 60 км/ч
или повече. Когато се движите със скорост от около 50
км/ч или повече и неволно започнете да излизате от
очертанията на вашата лента, без да задействате мигача,
Предупреждението за напускане на пътната лента ви
уведомява със звуков сигнал и мигащ светлинен индикатор,
преди да я напуснете.

Асистент за спазване на пътната лента
При движение по магистрали или други подобни пътища,
Асистентът за спазване на лентата на движение може да
наблюдава пътната маркировка със стерео камера и да
открива когато автомобилът започва да излиза от своята
лента. При скорости от около 65 км/ч и повече, асистентът
може, чрез задействане на волана, да помогне да се
предотврати напускането на лентата, за по-безопасно
шофиране.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИ
Система за спиране преди сблъсък*2

ВОДЕЩАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА
SUBARU ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НА ВОДАЧА

Ние в Subaru вярваме в ЦЯЛОСТНАТА БЕЗОПАСНОСТ - важна част от която е безопасността преди
сблъсък - затова полагаме искрени усилия в избягването на инциденти. Ето защо създадохме
EyeSight*1 - авангардната система на Subaru за подпомагане на управлението. Като втори чифт
очи на пътя, системата EyeSight*1 използва две стерео камери, улавящи триизмерни цветни
изображения с отлично качество на разпознаване, близко до човешкото око.
Използвайки картина от двете камери за точно определяне на формата, скоростта и разстоянието,
тя не само открива автомобили, но и мотоциклети, велосипеди и пешеходци* 2 . Когато установи

Когато усети предстоящ сблъсък с моторно превозно
средство или друго препятствие отпред, Системата за
спиране преди сблъсък може да предупреди водача със
звуков сигнал и светлинен индикатор на таблото. Ако
водачът не предприеме действия, за да избегне сблъсъка,
системата може автоматично да задейства спирачките
за намаляване на удара, или ако е възможно, за да се
предотврати сблъсъка. Ако водачът на превозното
средство предприеме действия за избягване на
инцидента, Подпомагането на спирането преди сблъсък
може да помогне на водача за предотвратяването му.

Управление на дроселовата клапа преди
сблъсък
Когато системата EyeSight*1 открие препятствие пред
вас, но вие потеглите с автомобила напред, вместо
назад, Управлението на дроселовата клапа преди
сблъсък издава няколко кратки звукови сигнала,
включва мигащ индикатор и намалява мощността на
двигателя, за да ви помогне да избегнете челен удар.

потенциална опасност, тя предупреждава водача и дори задейства спирачките при необходимост,
за да помогне да се избегне произшествие. Подобрявайки безопасността, системата EyeSight*1
намалява напрежението върху водача и засилва чувството ви за сигурност в SUBARU XV.
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Горните изображения са с илюстративна цел. Не е реално измерване.
*1 EyeSight е система за подпомагане при шофиране, която може да не работи оптимално при всякакви условия на шофиране.
Водачът е винаги отговорен за безопасното и внимателно шофиране и за спазването на правилата за движение. Ефективността
на системата зависи от много фактори, като например поддръжката на превозното средство, метеорологичните и пътни
условия. Консултирайте се с Ръководството зa експлоатация за пълни подробности относно работата на системата и нейните

ограничения, включително функции, упоменати в тази брошура.
*2 Системата за спиране преди сблъсък може да не работи при всички ситуации. Не всяка ситуация може да отговаря на
необходимите условия, в които системата EyeSight работи оптимално. Това зависи от разликата в скоростта до обектите,
височината на обекта и други условия.
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МОДЕЛИ
SUBARU XV 2.0i STYLE/STYLE XTRA/PREMIUM

SUBARU XV 1.6i STYLE/STYLE XTRA/PREMIUM

SUBARU XV 1.6i PURE

Размери

Д x Ш x В: 4 485 x 1 800 x 1 595 мм

Размери

Д x Ш x В: 4 485 x 1 800 x 1 615* мм

Размери

Д x Ш x В: 4 485 x 1 800 x 1 595 мм

Двигател

Хоризонтално разположен, 4-цилиндров, 2.0L DOHC, 16 клапана, бензинов

Двигател

Хоризонтално разположен, 4-цилиндров, DOHC, 16 клапана, бензинов

Двигател

Хоризонтално разположен, 4-цилиндров, DOHC, 16 клапана, бензинов

с директно впръскване + електрически мотор

Обем

1 600 см3

Обем

1 600 см3

Обем

1 995 см

Максимална мощност

84 kW (114 к.с.) / 6 200 об/мин

Максимална мощност

84 kW (114 к.с.) / 6 200 об/мин

Максимална мощност

Двигател SUBARU BOXER: 110 kW (150 к.с.) / 5 600 - 6 000 об/мин

Максимален въртящ момент

150 Nm (15,3 kgfm) / 3 600 об/мин

Максимален въртящ момент

150 Nm (15,3 kgfm) / 3 600 об/мин

Електрически мотор: 12,3 kW (16,7 к.с.)

Трансмисия

Lineartronic, Symmetrical AWD

Трансмисия

Lineartronic, Symmetrical AWD

Максимален въртящ момент

3

Двигател SUBARU BOXER: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4 000 об/мин
Електрически мотор: 66 Nm (6,7 kgfm)

Трансмисия

Lineartronic, Symmetrical AWD

Lagoon Blue Pearl
Cool Grey Khaki

Ice Silver Metallic

Изображенията са илюстративни.
* Версиите 2.0i с релси на покрива и версиите 1.6i без релси на покрива са с височина от 1 595 мм. Всички други версии са с височина 1 615 мм.
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ОБОРУДВАНЕ

ЦВЕТОВЕ НА АВТОМОБИЛА
АКСЕСОАРИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ СВОЯ АВТОМОБИЛ.
Всеки SUBARU XV се произвежда с богато оборудване, а аксесоарите
Subaru са отличен начин да прекроите вашия автомобил според
начина ви на живот и стил. Независимо дали желаете да добавите
удобства, да подобрите функционалността или да персонализирате
външния вид на вашия SUBARU XV, аксесоарите Subaru са проектирани
да ви предоставят същите удобства и високо качество, както и вашият
автомобил Subaru. За по-подробна информация поискайте брошурата
за аксесоари или посетете най-близкия до вас дилър на Subaru.

Crystal White Pearl
(Кристално бял перлен)

Ice Silver Metallic
(Сребрист металик)

Magnetite Grey Metallic
(Тъмносив металик)

Crystal Black Silica
(Кристално черен)

Cool Grey Khaki
(Сиво-син)

Lagoon Blue Pearl*1
(Светлосин перлен)

Horizon Blue Pearl*1
(Син перлен)

Lapis Blue Pearl* 2
(Тъмносин перлен)

Pure Red
(Червен)

Plasma Yellow Pearl*1
(Жълт перлен)

06
01

02
05

МАТЕРИАЛ НА СЕДАЛКИТЕ
Черна кожа (за версия PREMIUM)

Текстил (без версия PURE)

Предна защитна кора

03

04

07

08

Странична част на седалката

Централна част на седалката

Странична част на седалката

Праг на багажника

Централна част на седалката

Текстил (за версия PURE)

Предните фарове, които комбинират къси и дълги
светлини с функция за следване на завои, осигуряват
добра видимост около завоите през нощта.

02. LED предни фарове за мъгла*1

05. Релси на покрива*1*4

LED фаровете за мъгла са с отразяваща вътрешна
повърхност, която подобрява видимостта и
безопасността по време на нощно шофиране.

Релсите на покрива на SUBARU XV са готови да
транспортират всичко необходимо за вашите
пътувания.

06. Двузонова автоматична климатична
система*1
Климатичната система разпределя въздуха ефективно и
безшумно с подобрен поток от вентилационните отвори
за по-добър комфорт, независимо от времето.

03. 18-инчови алуминиеви лети джанти*2

04. 17-инчови алуминиеви лети джанти*3

07. Електронна ръчна спирачка

08. USB и AUX входове

Веднага ще може да различите SUBARU XV от другите
автомобили, благодарение на дизайна на неговите
джанти. Тези дълготрайни и леки джанти изразяват
мощния, жив и уникален характер на SUBARU XV.

Тези стилни алуминиеви джанти са здрави, но леки и
подчертават силния характер на SUBARU XV.

Електронната ръчна спирачка задейства спирачните
апарати с натискане на бутона. Системата се
деактивира при докосване на педала на газта.

Включете вашия iPod*5 или друго преносимо
устройство към стандартните AUX и USB входове
и вашата музика ще се възпроизвежда през аудио
системата на SUBARU XV. А с четирите USB порта*6
може да зареждате няколко устройства едновременно.
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*1 Предлага се за версии STYLE, STYLE XTRA и PREMIUM.
*2 Предлага се за модели 2.0i.
*3 Предлага се за модели 1.6i.
*4 Изисква закупуване на допълнителни аксесоари за товарене на предмети на покрива.
*5 Apple, iPhone и iPod са регистрирани търговски марки на Apple Inc.
*6 Един USB порт за версия PURE.

Лайсни за прага на вратите
Странична част на седалката

Централна част на седалката
*1 Предлага се за модели 2.0i.
*2 Предлага се за модели 1.6.
Оригиналните цветове може да се различават малко от тези, показани в брошурата.
В допълнение, са възможни разлики във външните цветове и материалите на седалките в зависимост от пазара.

РАЗМЕРИ
Размерите са в мм и са измерени съгласно
стандартите на SUBARU CORPORATION.

* Версиите 2.0i с релси на покрива и версиите 1.6i без
релси на покрива са с височина от 1 595 мм.
Всички други версии са с височина 1 615 мм.

*

01. LED предни светлини с функция за
автоматично регулиране*1

SUBARU CORPORATION си запазва правото да променя спецификациите и оборудването без
предупреждение. Детайлите в спецификациите и оборудването, наличността на цветове и
аксесоари може да са различни в зависимост от изискванията на местния пазар. Моля, обърнете
се към вашия дилър на Subaru за евентуални промени, които могат да настъпят за вашия пазар.
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SUBARU ITALIA S.p.A.
Largo Negrelli,1 - 38061 Ala (TN)
www.subarubg.bg

Интерактивно съдържание Subaru
За по-пълно и вълнуващо изживяване ви
предлагаме богато допълнително дигитално
съдържание, като разглеждане в 360° и видеа.

youtube.com/user/SubaruGlobalTV
facebook.com/subarubg.bg

