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Бултрако Моторс АД клон Пловдив 
Оторизиран дилър на SUBARU за региона 
Бул.: "Пазарджишко шосе" 82, 4000 Пловдив, България 
Тел: 0885 620 623 

 
Оферта за нов  автомобил 

 
 

Благодарим за проявения интерес към автомобилите Субару.  
Във връзка с вашия имейл имаме удоволствието да Ви предложим оферта за лек автомобил: 
 
 

SUBARU XV 1.6i-S ES AWD CVT – PREMIUM 
 

 

Crystal White Pearl 
 

SUBARU XV 1.6i 114к.с. AWD Lineartronic CVT  PREMIUM 

Двигател 

Тип 
Хоризонтално разположен, 4-цилиндров, 4-тактов, 

бензинов двигател 

DOHC 16-клапанов 

Диаметър/Ход мм 78,8 x 82,0 

Обем см3 1 600 

Степен на сгъстяване 11,0 

Горивна система Многоточково впръскване на гориво 

Вместимост на горивния резервоар л 63 

Показатели 

Максимална мощност (DIN)   kW (к.с.) / об/ мин 84 (114) / 6 200 

Маскимален въртящ момент 
(DIN) 

  
Nm (kgfm) / 
об/мин 

150 (15.3) / 3 600 

Максимална скорост км/ч 175 



                                           

Бултрако Моторс АД клон Пловдив 

 

Ускорение (0 -100 км/ч) сек 13,9 

N
ED

C
 

Разход на гориво*1 

Градски цикъл л/100 8,5 

Извънградски цикъл л/100 км 6,0 

Комбиниран цикъл л/100 км 6,9 

Емисии CO2*1 

Градски цикъл г/км 194 

Извънградски цикъл г/км 135 

Комбиниран цикъл г/км 157 

W
LTP

 

Разход на гориво*1 

Ниска скорост на 
движение 

л/100 км 10,4 

Средна скорост на 
движение 

л/100 км 7,3 

Висока скорост на 
движение 

л/100 км 6,7 

Много висока скорост на 
движение 

л/100 км 8,6 

Комбиниран цикъл на 
движение 

л/100 км 8,0 

Емисии CO2*1 

Ниска скорост на 
движение 

г/км 234 

Средна скорост на 
движение 

г/км 165 

Висока скорост на 
движение 

г/км 151 

Много висока скорост на 
движение 

г/км 194 

Комбиниран цикъл на 
движение 

г/км 180 

Вътрешен шум*2 dB(A) 70 

Задвижване 

Тип на задвижване на всички колела 
Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) - Система на задвижване 

на всички колела с активно разпределение на въртящия 
момент  

Размери и маси 

Дължина на автомобила мм 4 465 

Ширина на автомобила мм 1 800 

Височина на автомобила мм 1 595 1 615*3 

Междуосие мм 2 665 

Следа 
Предна мм 1 550 

Задна мм 1 555 

Минимален пътен просвет (при собствена маса) мм 220 

Товарен обем*4 л 1 310 1 290*5 

Брой места лица 5 

Собствена маса кг 1 408 1 425 

Капацитет на теглене кг 1 400 

Трансмисия - Lineartronic CVT 

Предавателно число 
D - Lineartronic  3.600 – 0.512 

Задна предавка 3.687 

Крайно предавателно число 4.111 

Конструкция 

Кормилна система Електрически усилвател на волана 

Окачване (независимо, на 4-те 
колела) 

Предно Макферсон 

Задно Двойни носачи 

Минимален радиус на завой при колелата м 5,4 

Спирачки 
Предни Вентилирани дискови спирачки 

Задни Вентилирани дискови спирачки 

Размери Гуми / Колела 225/60R17, 17 x 7” J 

*1 Разход на гориво и емисии на CO2: Според EC 715/2007 - 
2017/1347BG. 

*4 Според измерванията на VDA 
(V214). 

      

*2 Нива на шум според 
(EU)540/2014. 

 *5 Със стъклен люк.      

*3 С релси на покрива.   
*Собствената маса на автомобила варира в зависимост от включеното допълнително 
оборудване. 

        
        

 
Ниво на оборудване: Premium 

Екстериор 

LED предни светлини с автоматично регулиране височината на лъча ● 

Предни светлини, следящи кривата на завоя (Steering Responsive Headlights) ● 

Миещи устройства на предните фарове с изскачащи дюзи ● 

Предни фарове за мъгла ● 

LED предни фарове за мъгла ● 

LED задни светлини ● 
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Заден фар за мъгла ● 

Електрически сгъващи се странични огледала ● 

Стъкла с UV защита: предно и странични предни и задни стъкла ● 

Затъмнени стъкла на задни врати, задни странични панели и задно стъкло ● 

Чистачки на предно стъкло с интервал (плоски чистачки) ● 

Автоматични чистачки на предното стъкло със сензор за дъжд ● 

Чистачка на задното стъкло с интервал ● 

17-инчови алуминиеви джанти ● 

Мигачи, вградени във външните огледала за обратно виждане ● 

Странични декоративни елементи ● 

Електрически стъклен люк ● 

Релси на покрива ● 

Спойлер на покрива ● 

Антена тип „перка на акула“ ● 

Седалки / Тапицерия 

Тапицирани с кожа волан и скоростен лост с оранжеви шевове ● 

Кожени седалки с оранжеви шевове ● 

Седалка на водача с електрическо регулиране в 8 посоки ● 

Подгряване на предните седалки ● 

Задни седалки делими и сгъваеми 60/40 ● 

Подглавник с 5 степенно регулиране ● 

Джоб за вещи на гърба на седалката ● 

Комфорт / Удобство 

Електрически стъкла*1 ● 

Дистанционна система за отключване/заключване на автомобила ● 

Система за достъп до автомобила без ключ, със запалване на двигателя с бутон ● 

PIN код за достъп ● 

Вътрешни светлини ● 

Осветление в багажника ● 

Огледала с капаци и осветление в сенниците (за водача и пътника отпред) ● 

Кутия в централната конзола ● 

2 поставки за чаши (в централната конзола) ● 

Джобове във вратите с поставки за бутилки (на всички странични врати) ● 

Заден централен подлакътник с 2 поставки за чаши ● 

Отваряне отвътре на капака на горивния резервоар ● 

Два извода 12V (в централната конзола и централната кутия) ● 

Куки за товари ● 

Прибираща се щора за багажника ● 

Климатична система 

Двузонова автоматична климатична система с филтър против прах ● 

Система за разпознаване на глас (настройка за климатичната система) ● 

Отвори за отопление за пътниците отзад ● 

Подгряване на предните чистачки ● 

Подгряване на страничните огледала ● 

Подгряване на задното стъкло с таймер ● 

Инфотейнмънт 

Аудио система с навигация с 8-инчов дисплей*2 и 6 високоговорителя ● 

SUBARU STARLINK Инфотейнмънт система ● 

Apple CarPlay*3  / Android Auto*4*5  Инфотейнмънт система ● 

Управление на аудио системата от волана ● 

Bluetooth®*6  съвместима хендсфри система ● 

Два USB порта и Aux аудио вход  (в централния панел) ● 

Два USB порта (в централната конзола) ● 

Камера за обратно виждане ● 

Контролни прибори и инструменти 

Многофункционален дисплей от висок клас*7 ● 

Регулируем волан по височина и дълбочина ● 

Адаптивен криуз контрол ● 

Алуминиеви педали ● 

Управляемост 

X-MODE ● 

Hill Descent Control - управление на спускането по наклон ● 

Auto Vehicle Hold - автоматично задържане на автомобила ● 

Система “Автоматичен старт- стоп” с бутон за изключване ● 

Система за контрол на динамиката ● 

Електронна ръчна спирачка ● 

Безопасност 

Предни въздушни възглавници SRS*8 ● 

Предни странични въздушни възглавници SRS*8 (за водача и пътника отпред) ● 

Въздушни възглавници завеси SRS*8  (отпред и отзад, от двете страни) ● 

Въздушна възглавница за колената SRS*8 ● 

SRVD (Система за следене на мъртвата зона и страничния трафик) ● 
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HBA (Асистент за дълги светлини) ● 

Предни седалки, намаляващи опасността от камшичен удар ● 

Задни подглавници за трите места отзад ● 

Регулиреумо по височина фиксиране на предпазните колани (предни седалки) ● 

Триточкови предпазни колани за трите места отзад ● 

Предни предпазни колани със заключващ се механизъм и предобтегачи и ограничители на натоварването ● 

4 - сензорна / 4 -канална ABS система с електронно разпределение на спирачното усилие ● 

Спирачен асистент ● 

Brake Override (система, която дава приоритет на педала на спирачките пред педала на газта при аварийна ситуация) ● 

Закрепващи елементи за ISO-FIX детски седалки (с фиксатори за ремък) ● 

Обезопасяващи ключалки за деца на задните врати (от двете страни) ● 

Имобилайзер ● 

*1 Предните странични стъкла на водача и пътника отпред имат фунция за автоматично вдигане/сваляне със защита срещу захващане. 
*2 С WVGA централен дисплей. 
*3 Apple CarPlay e търговскa маркa на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. 
*4 Android и Android Auto са търговски марки на Google Inc. 
*5 Apple CarPlay и/или Android Auto може да не се предлагат за всички модели и региони. 
*6 Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. America. 
*7 6.3-инчов LCD дисплей за версии STYLE, STYLE NAVI и PREMIUM. Показва екран с разхода на гориво, индикатор за екосъобразно шофиране, 
условия на шофиране, часовник с външна температура, информация за поддръжка и др. 
*8 SRS: Допълнителна предпазна система. Тя е ефективна, когато се използва в съчетание с предпазните колани. 

 

 
Гаранция: 5 години без ограничение в пробега и  12 години на купето против пробивна корозия. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Крайна цена с ДДС: 62 790лв. 
с 

ПОДАРЪК АВТОКАСКО ЗА 1-ВАТА ГОДИНА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение: 
Георги Чинов 
тел: 0885 620 623 
 


