


UREDITE
SI ŽIVLJENJE
Vaše življenje. Vrtiljak zgodb in različnih izzivov. Skupaj z vozilom 
SUBARU XV ga lahko živite na polno. S tem uporabnim in udobnim 
avtomobilom boste našli pravo stabilnost v valovih vašega življenja. 
Z novim privlačnim videzom, s stabilno lego na cesti in živahnostjo, 
ki jo omogoča le Subaru si ne boste mogli želeti več.   

02 03



ODKRIJTE 
DOGODIVŠČINO  
V VSAKEM TRENUTKU

Nihče vas ne bo oviral. Lahko storite vse kar si želite in 
kadar želite. V gore in na morje v enem dnevu. Na vse 
dogodke naslednjega poletja. Smuka vsak konec tedna 
naslednjo zimo. Živite svoje življenje z vsemi vašimi 
konjički in strastmi. SUBARU XV je narejen za spopad z 
vsemi težavami in dogodivščinami, ki vam bodo prišle 
nasproti saj je pripravljen uresničiti vse vaše najlepše sanje 
in velike načrte. 

04 05



NOBEN IZZIV  
NI PREVELIK
Novi SUBARU XV prav ljubi izzive. S prilagodljivim prtljažnim prostorom, ki ga po zaslugi naslonjal 
zadnjih sedežev, deljivih in zložljivih v razmerju 60/40 lahko povečate, je SUBARU XV sposoben 
prepeljati prav vse kar želite. Novi SUBARU XV je pripravljen, da sprejme potnike in vse vaše stvari.

PRILAGODLJIVA 
PROSTORNINA
Novi SUBARU XV lahko sprejme pet 
potnikov in prav toliko kosov ročne 
prtljage. Naslonjala zadnjih sedežev, 
deljiva v razmerju 60/40 omogočajo, 
da na enem od zadnjih sedežev lahko 
sedi potnik, v prtljažnem prostoru 
pa prevažate še kolo. S prostornino 
prtljažnega prostora 1.240 litrov*, 
njegovo veliko odprtino vrat in 
naslonjali sedežev, ki jih lahko položite 
v ravnino poda, vam SUBARU XV 
omogoča, da se v vsem udobju 
spoprimete z vašimi potovanji, tako v 
mestu kot zunaj njega. 

*Izmerjeno s strani VDA (V214). Brez pomične strehe.
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Naj se vrti, naj teče in počaka. Načrtujte in usmerjajte vaše poti. 
Vsak SUBARU je narejen za enkratno doživetje vožnje in novi Subaru 
XV nadaljuje to tradicijo z novim drznim videzom in navdušujočimi 
zmogljivostmi. Z oblikovnimi novostmi, kot so elegantna maska, 
odbijači in žarometi Subaru XV resnično pušča pečat.

SPROSTITE
VAŠO
ENERGIJO
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NARED ZA 
URBANO DŽUNGLO
S svojim novim videzom SUBARU XV enkratno spaja uporabnost in 
obliko. Ni niti prevelik niti premajhen, ni vpadljiv, pa tudi ne vsakdanji, 
privlačen, pa vendarle brez pretiravanja. Hkrati pa drzen in eleganten. 
Novi SUBARU XV je pripravljen na potovanja proti novim obzorjem.
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*1 Voznik je vselej odgovoren za varno in pazljivo vožnjo. Med vožnjo ne uporabljajte zaslona na dotik. 
V odvisnosti od države utegnejo biti komunikacijske storitve plačljive. 

*2 Bluetooth je zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. America.

AVDIO SISTEM PREMIUM  
S 4 ALI 6 ZVOČNIKI
Poslušajte priljubljeno glasbo s pomočjo 
zmogljivega 140 W avdio sistema s 4 zvočniki 
pri različici Free ali 180 W s 6 zvočniki pri vseh 
ostalih različicah. Zvočniki so posebej uglašeni 
za potrebe akustike v novem vozilu SUBARU 
XV in omogočajo osupljiv zvok, ki prevzame 
čute. Različica s 6 zvočniki je opremljena z 
dvema dodatnima zvočnikoma, vgrajenima 
v armaturno ploščo, ki poudarjata srednje in 
visoke tone ter omogočata vrhunsko kakovost 
polnega zvoka.

BLUETOOTH®*2

Sistem za prostoročno 
telefoniranje Bluetooth®*2, 
opremljen z mikrofonom se 
samodejno poveže z vašim 
mobilnim telefonom in vam 
omogoča telefoniranje, ne da 
bi za to potrebovali roke. Z 
njegovo pomočjo boste z avdio 
sistemom vozila lahko povezali 
predvajalnik glasbe, združljiv 
s sistemom Bluetooth®*2 in 
prebirali vašo elektronsko pošto.

NADZORUJTE VAŠ SVET
Subaru XV je ogledalo voznika. Uporabljajte vaš pametni telefon s pomočjo barvnega zaslona na dotik, poslušajte vašo 
priljubljeno glasbo in ostanite v stiku s prijatelji, ne da bi vas to motilo pri vožnji.*1

TELEVIZIJSKA KAMERA ZA POGLED NAZAJ
SUBARU XV je mogoče s pomočjo televizijske kamere, ki je vgrajena serijsko 
pri vseh različicah, razen pri 1.6i Free, zlahka voziti tudi po najbolj ozkih 
mestnih uličicah. Pri vzvratni vožnji kamera zajame barvno sliko, ki jo vidite 
na zaslonu vašega vozila SUBARU XV, skupaj s pomožnimi črtami za pomoč 
pri parkiranju.

SUBARU STARLINK*1

Sistem SUBARU STARLINK zagotavlja varen dostop do radijskega 
sprejemnika, raznih aplikacij in medmrežja s pomočjo zaslona na dotik, tipk 
na volanu in glasovnih ukazov.
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NAPREDEN VEČFUNKCIJSKI PRIKAZOVALNIK*2

Potrebujete informacije? Ta prikazovalnik vam postreže s točnim 
časom, temperaturo, sporočili o potrebnem vzdrževanju in z 
varnostnimi informacijami, kot je spremljanje delovanja sistema 
za nadzor dinamike vozila (VDC). Skrbno beleži porabo goriva 
in vam s tem omogoča, da poskrbite za okolje na vseh vaših 
potovanjih.

DEL VAŠEGA SVETA
S preoblikovano notranjostjo se elegantna moč novega vozila SUBARU XV poudari v vsem svojem sijaju.
Subaru XV je vselej pripravljen nabirati kilometre in vam postreči z vašo glasbo na dotik.*1  

ZASLON NA DOTIK
Zaslon na dotik vam omogoča izbirati glasbo 
na enak praktičen način, kot bi to počeli s 
pomočjo pametnega telefona. Potrebno je le 
povezati vaš pametni telefon s pomočjo sistema 
Bluetooth®*3 ali USB vhoda z avdio sistemom 
vozila in že lahko z dotikom zaslona izberete 
skladbo, ki jo želite poslušati.

*1 Voznik je vselej odgovoren za varno in pazljivo vožnjo. Med vožnjo ne uporabljajte zaslona na dotik. 
*2 Serijsko pri vseh različicah, razen pri 1.6i Free.

*3 Bluetooth je zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. America.
*4 Sistem prepoznave glasu je na voljo le v nekaterih jezikih.

*5 Potrebno je uporabljati naprave, združljive z blagovno znamko Apple (iPhone, iPad, iPod touch, itd.).
*6 Apple, iPod, Siri in iTunes so zaščitene blagovne znamke družbe Apple inc., App Store je storitev družbe Apple inc..

PREPOZNAVA GLASU*4 IN SIRI EYES FREE*2*5*6 

Vaš SUBARU XV se ponaša z večjim številom glasovnih funkcij po zaslugi 
domiselnega sistema prepoznave glasu*4 in dopolnilne funkcije Siri 
Eyes Free*2*5*6. S pomočjo vmesnika Siri lahko povežete vašo napravo, 
združljivo z blagovno znamko Apple in že boste lahko prostoročno 
opravljali telefonske pogovore, poslušali glasbo, upravljali z elektronsko 
pošto in brskali po spletu in to na ukaz, ki ga boste izgovorili. Tudi brez 
vmesnika Siri boste lahko prostoročno komunicirali z navigacijskim 
sistemom, telefonom in avdio sistemom, ter potovali povsem svobodni.

Oprema ni na voljo14 15



Vaš prostor je vaš svet. Prijazen, interaktiven in praktičen. Kraj, kjer lahko preživljate tudi proste trenutke in trenutke 
sprostitve. Vaše zasebno okolje na štirih kolesih

PAMETNA OBLIKA
EKSKLUZIVNI SLOG

VEČ UDOBJA ZA VSE
Vaš SUBARU XV je opremljen s številnimi novostmi, ki so na voljo 
vam in vašim sopotnikom. Sedeži so skrbno načrtovani za udobje 
v teku dolgih potovanj s polnili, ki nudijo oporo in dušijo tresljaje. 
Za boljši pogled na cesto so nameščeni višje. Na dosegu so vam 
koristne rešitve kot so pomična sredinska naslonjala za roke in 
praktična, nastavljiva naslonjala za glavo.

PREPUSTITE SE NAVDIHU
Novi SUBARU XV ponuja velike zamisli za vsakdanje 
malenkosti. Žepi v vseh vratih imajo držala za steklenico. 
Osrednja konzola pa držali za pijače, pladenj odlagališča in 
podloženo naslonjalo za roke, ki ga je mogoče odpreti, da 
razkrije še eno odlagališče za predmete in 12V vtičnico.

RAZVEDRILO NA PRIKLOP
Kadar želite lahko poslušate vašo 
priljubljeno filmsko glasbo. Priklopite 
vaš iPod*1 ali drug glasbeni predvajalnik 
preko serijske AUX vtičnice ali USB vhoda 
in poslušajte vaše priljubljene skladbe 
v formatu MP3 ali WMA*2, s pomočjo 
praktičnega avdio sistema novega 
vozila SUBARU XV. Glasovni ukazi vam 
omogočajo izbiro glasbe in enostavno 
upravljanje.  

*1 Apple, iPhone in iPod so zaščitene blagovne znamke družbe Apple Inc..
*2 WMA: WMA je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/

ali v drugih državah.

Oprema ni na voljo16 17
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LINEARTRONIC + VSEKOLESNI POGON Z AKTIVNO 
RAZPOREDITVIJO NAVORA
SUBARU XV doseže vrhunsko odzivnost in učinkovitost s pomočjo samodejnega 
brezstopenjskega menjalnika Lineartronic. Ta lahki menjalnik majhnih dimenzij temeljito 
prispeva k zmanjšanju porabe goriva, saj omogoča delovanje motorja v območju 
optimalnega števila vrtljajev in preprečuje nihanje števila vrtljajev, ki se pogosto pojavlja pri 
prestavljanju. V povezavi z menjalnikom Lineartronic vsekolesni pogon Symmetrical AWD z 
aktivno razporeditvijo navora v normalnih okoliščinah prenaša 60% navora na sprednji par 
koles in 40% na zadnjega. V kritičnih razmerah pa sistem v trenutku prilagodi razporeditev 
navora med sprednji in zadnji par koles, kakor tudi prestavno razmerje. Stabilnost vozila se s 
tem poveča, s tem pa tudi varnost in navdušenje voznika. 

5 ALI 6 STOPENJSKI ROČNI 
MENJALNIK + VSEKOLESNI 
POGON S SREDNJIM 
DIFERENCIALOM Z VISKO 
SKLOPKO
Prestavna razmerja premišljeno združujejo 
nadzor in živahnost. 5 ali 6 stopenjski 
ročni menjalnik omogoča vožnjo kot ste 
si jo vedno želeli. Vozilo je opremljeno 
tudi s sistemom za pomoč pri speljevanju 
navkreber (Hill Start Assist), ki preprečuje, 
da bi se med speljevanjem na klancu 
pomaknilo nazaj. Menjalnik je povezan s 
sistemom vsekolesnega pogona preko 
srednjega diferenciala z visko sklopko z 
omejenim zdrsom (LSD). V primeru, da se 
ravnovesje pogona poruši, diferencial z 
omejenim zdrsom po potrebi v trenutku 
prilagodi razporeditev navora med 
sprednji in zadnji par koles. Pri modelih s 
5 stopenjskim menjalnikom pa dodatna 
prestavna razmerja s pomočjo reduktorja 
(Hi/Lo) omogočajo boljši nadzor v skrajnih 
razmerah. 

SIMETRIČNI VSEKOLESNI POGON
Za krmilom novega vozila SUBARU XV boste preživeli nepozabne dneve. SUBARU XV se odlikuje z višjo razdaljo 
od tal, nizkim težiščem, ravnovesjem prave športne limuzine in simetričnim vsekolesnim pogonom AWD. 
Skupaj z motorjem SUBARU BOXER predstavlja ta vrsta pogona dovršeno uravnotežen sklop, saj SUBARU XV 
zagotavlja izjemno moč, stabilnost in popoln nadzor v vseh voznih razmerah. Rezultat je vozilo, ki nudi udobje in 
vliva zaupanje kot nobeno drugo – to je bistvo občutkov za krmilom vozila Subaru.

Malo vozil se odlikuje s tako strastno živahnostjo in spontanostjo kot prav 
SUBARU XV. Zasluga za to gre motorju SUBARU BOXER z vodoravno, nasproti 
ležečimi valji, kjer se bati gibljejo pod medsebojnim 180 stopinjskim kotom. 
Prerez je zato nižji in bolj ploščat, kot pri drugih vrstah motorjev. To dejstvo 
omogoča pogonskemu sklopu in celotnemu vozilu nižji položaj težišča in bolj 
uravnovešeno razporeditev mas. Gibanje med seboj nasprotnih parov batov 
pa na naraven način duši tresljaje.

VEČJA STABILNOST
Vozilo s ploščato obliko 
motorja, ki je nameščen nižje 
na šasijo je v celoti bolje 
uravnoteženo in bolj odporno 
na vplive bočnih sil kot vsa 
druga vozila.  

LASTNOSTI
Ploščata oblika motorja je naravno čvrsta in uravnovešena ter skoraj brez 
tresljajev v primerjavi z ‘’V’’ motorji ali 4 valjnimi ‘’vrstnimi’’ motorji. Tak 
motor je tudi trdnejši in zanesljivejši.

*Poraba goriva in izpusti CO2 v skladu z EC 715/2007-136/2014W.
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SUBARU BOXER 
1.6 LITRSKI DOHC 

MOTOR SUBARU BOXER

SUBARU BOXER 
2.0 LITRSKI DOHC 

SUBARU BOXER 
DIESEL 2.0 LITRSKI  
DOHC 

NAJVEČJA MOČ:
84 kW (114 KM) pri 5.600 vrt/min

NAJVEČJI NAVOR:
150 Nm (15,3 kgfm) pri 4.000 vrt/min

PORABA GORIVA:
6,3 l/100 km*(Lineartronic), 6,5 l/100 km*(5MT)

IZPUSTI  CO2:
146 g/km*(Lineartronic), 151 g/km*(5 MT)
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NAJVEČJA MOČ: 
110 kW (150 KM) pri 6.200 vrt/min

NAJVEČJI NAVOR:
196 Nm (20,0 kgfm) pri 4.200 vrt/min

PORABA GORIVA:
6,5 l/100 km*(Lineartronic), 7,0 l/100 km*(6MT)

IZPUSTI  CO2:
151 g/km*(Lineartronic), 160 g/km*(6 MT)

NAJVEČJA MOČ:
108 kW (147 KM) pri 3.600 vrt/min

NAJVEČJI NAVOR:
350 Nm (35,7 kgfm) pri 1.600-2.800 vrt/min

PORABA GORIVA:
5,4 l/100 km*

IZPUSTI  CO2: 
141 g/km*
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USTREŽE 
VSEM  
VAŠIM 
ZAHTEVAM
V pomoč pri izogibanju nezgodam in 
za varno vožnjo se Subaru XV odlikuje 
z vrsto opreme za aktivno in pasivno 
varnost. Aktivna varnost pomeni 
izogibanje tveganjem in težavam s 
pomočjo predvidljivega upravljanja vozila, 
natančnega nadzora, odlične vidljivosti in 
naprednih tehnologij. Za pasivno varnost 
voznika in sopotnikov pa skrbijo premišljeno 
razporejene zračne blazine, sprednja 
sedeža z naslonjaloma zasnovanima za 
preprečevanje poškodb vratne hrbtenice, 
zložljive stopalke sklopke zavor in plina ter 
tritočkovni varnostni pasovi.

OCENA 5 ZVEZDIC EURO 
NCAP
Novi SUBARU XV postavlja nove 
standarde v pogledu zaščite 
in varnosti potnikov. Vozilo je 
prejelo 5 zvezdic Euro NCAP*1, 
kar je najvišja ocena, ki jo lahko 
prejme vozilo, saj smo si ga 
zamislili, ga načrtovali in izdelali z 
izjemno skrbnostjo.

STRUKTURE ZA OJAČENJE V OBLIKI 
OBROČEV 
Strukture za ojačenje v obliki obročev ojačijo 
potniški prostor od strehe, vrat, stebričkov do 
poda vozila. Takšna konstrukcija pomaga v 
primeru nesreče razpršiti silo udarca proč od 
voznika in potnikov. Konstrukcija novega vozila 
SUBARU XV, ki je okrepljena z deli iz visoko 
odpornega jekla je trdnejša, vendar hkrati lažja.

SEDEŽI, VARNOSTNI PASOVI IN SRS*2 ZRAČNE 
BLAZINE
Varnostna pasova na sprednjih sedežih sta nastavljiva 
po višini in opremljena z zategovalnikoma, da voznika in 
sopotnika čvrsto zadržita na sedežu. Sprednja sedeža vozila 
SUBARU XV sta zasnovana za preprečevanje poškodb 
vratne hrbtenice in opremljena z aktivnima vzglavnikoma, 
ki v primeru nesreče voznika in sopotnika varujeta pred 
poškodbami. Tudi zadnji sedeži so namenjeni zaščiti 
potnikov, saj njihov položaj pomaga blažiti posledice bočnih 
trkov. Sprednje in bočne SRS*2 zračne blazine in zračne 
zavese so pri vseh modelih vgrajene serijsko. Točke ISO-FIX 
za pritrditev otroških sedežev in njihovih zgornjih pasov, ki 
ne posegajo v prtljažni prostor, staršem olajšajo namestitev 
ustrezne zaščite za otroke. 

ZAŠČITA POTNIŠKEGA PROSTORA 
Kadar gre za varnost gre Subaru preko meja običajnega. V 
primeru čelnega trčenja je poskrbljeno za vašo zaščito tako, 
da motor SUBARU BOXER in menjalnik zdrsneta proti tlom in 
ne prodreta v potniški prostor.

SISTEM NADZORA 
DINAMIKE VOZILA (VDC)
Sistem VDC s pomočjo vrste tipal 
spremlja ali se vozilo giblje po 
poti, ki si jo je zamislil voznik. Če 
eno od koles zdrsne ali če med 
vožnjo z določeno hitrostjo skozi 
ovinek hoče vozilo zanesti, sistem 
poseže v razporeditev navora, 
v moč motorja in v zavorno silo 
na vsakem kolesu posebej, ter 
poskrbi, da se stabilnost vozila 
ohrani.

VIDLJIVOST
Nevarnosti se je moč izogniti tako, da jo ob 
pravem času opazimo. Vsako vozilo Subaru je 
zasnovano tako, da ima voznik zagotovljeno 
najboljšo mogočo vidljivost. Velika prednost 
novega vozila SUBARU XV je njegova oblika, ki kar 
v največji meri odpravlja mrtve kote in omogoča 
izjemen razgled. Prav tako pa televizijska kamera 
za pogled nazaj omogoča še boljši pregled iz 
vozila.

Idealna
 linija

Podkrmiljenje
Prekrmiljenje 

*1 Testirano vozilo SUBARU XV z evropsko specifikacijo.
*2 Dopolnilni zadrževalni sistem. Učinkovit je le, če ga uporabljate skupaj z varnostnimi pasovi.
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MODELI

DIMENZIJE: D x Š x V 4.450 x 1.780 x 1.570 (1.615*) mm
MOTOR: 4-valjni bencinski boxer s turbopolnilnikom, 16 
ventili, (DOHC) 
PROSTORNINA: 1.600 cm3
NAJVEČJA MOČ: 84 kW (114 KM) pri 5.600 vrt/min
NAJVEČJI NAVOR: 150 Nm (15,3 kgfm) pri 4.000 vrt/min
MENJALNIK: 5-stopenjski ročni ali Lineartronic, stalni 
vsekolesni pogon AWD

DIMENZIJE: D x Š x V 4.450 x 1.780 x 1.570 (1.615*) mm
MOTOR: 4-valjni bencinski boxer s turbopolnilnikom, 16 
ventili, (DOHC) 
PROSTORNINA: 1.995 cm3
NAJVEČJA MOČ: 110 kW (150 KM) pri 6.200 vrt/min
NAJVEČJI NAVOR: 196 Nm (20,0 kgfm) pri 4.200 vrt/min
MENJALNIK: 6-stopenjski ročni ali Lineartronic, stalni 
vsekolesni pogon AWD

DIMENZIJE: D x Š x V 4.450 x 1.780 x 1.570 mm
MOTOR: 4-valjni dizelski boxer s turbopolnilnikom, 16 ventili in 
dvojno odmično gredjo v glavi (DOHC) 
PROSTORNINA: 1.998 cm3

NAJVEČJA MOČ: 108 kW (147 KM) pri 3.600 vrt/min
NAJVEČJI NAVOR: 350 Nm (35,7 kgfm) pri 1.600-2.800 vrt/min
MENJALNIK: 6-stopenjski ročni, stalni vsekolesni pogon AWD

SUBARU XV 2.0D FREE/ 2.0D-S STYLE/UNLIMITED SUBARU XV 2.0i-ES STYLE/
2.0i-ES ADVENTURE

SUBARU XV 1.6i FREE/1.6i-S STYLE/
1.6i-S ADVENTURE

Ice Silver Metallic Desert Khaki Quartz Blue Pearl   Ice Silver Metallic

*Le različici 1.6i-S ADVENTURE in 2.0i-ES ADVENTURE
Oprema je na voljo le na nekaterih tržiščih.
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1. Žarometa s samodejnim 
uravnavanjem snopa*1

HID-XENOnska žarometa oddajata 
svetlobo, podobno dnevni. Sistem 
samodejnega uravnavanja snopa 
zagotavlja za odlično vidljivost 
optimalno in  pod pravilnim kotom 
usmerjeno svetlobo.

2. Luči za meglo spredaj
Multireflektorski luči za meglo oddajata 
poln in enakomeren snop svetlobe, ki se 
v megli ne blešči.

3. Strešni tračnici*2

Po zaslugi strešnih tračnic je vaš novi 
SUBARU XV pripravljen na prevoz vsega 
kar boste potrebovali na vaših poteh.

4. Pomična steklena streha*3

Velika steklena dvižno pomična streha je 
opremljena z ročno pomičnim senčnikom 
in potnikom na sprednjih in zadnjih 
sedežih omogoča sijajen razgled in 
prijetno prezračevanje.

6. Tempomat*4

Dotik tipke omogoča vozniku vzpostaviti 
in vzdrževati stalno potovalno hitrost. 
Priročna rešitev za dolga potovanja in 
vožnje po avtocestah.

5. Sistem za vstop brez ključa 
in zagon motorja s pomočjo 
gumba*3

Daljinski upravljalnik omogoča vstop 
v vozilo brez uporabe ključa. Da bi 
odklenili/zaklenili sprednja vrata in vrata 
prtljažnega prostora se je potrebno le 
dotakniti ustrezne kljuke. Motor zaženete 
s pomočjo gumba. S pomočjo 5 številčne 
vstopne kode pa je mogoče vstopiti v 
vašega Subaruja tudi brez daljinskega 
upravljalnika

8. Naslonjalo za roke z držali za 
pijače zadaj*4

Vašim potnikom je na voljo naslonjalo 
za roke med zadnjima sedežema. Lahko 
ga uporabijo za oporo ali pa kot držalo 
za pijače.

7. Samodejna dvopodročna 
klimatska naprava*4

S pomočjo klimatske naprave je mogoče 
uravnavati dotok zraka in temperaturo, 
neodvisno na voznikovi in sopotnikovi 
strani. Mikrofilter pa preprečuje prahu 
vdor v notranjost vozila.

*1 Serijsko pri vseh različicah razen FREE in 1.6i STYLE.
*2 Serijsko pri 1.6i-S ADVENTURE in 2.0i-ES ADVENTURE.

*3 Serijsko pri 2.0D-S UNLIMITED.
*4 Serijsko pri vseh različicah razen FREE.

NOTRANJOST OPREMA

ČRNO USNJE*

ČRNA TKANINA

Prevleka sedežev

Prevleka sedežev

Naslonjalo sedežev

Naslonjalo sedežev

*Oprema na voljo le na nekaterih tržiščih.
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eBrochure
Več podrobnosti s pomočjo videa, fotografij in drugih 
predstavitev boste našli na eBrochure Subaru.

subaru-global.com/ebrochure

V pomoč pri spoznavanju izdelkov SUBARU 
vam ponujamo številna digitalna orodja z vrsto 
privlačnih vsebin kot so 360O pogledi in video 
predstavitve.

Interaktivne vsebine 
SUBARU 

facebook.com/SUBARU.GLOBAL

Facebook
Ostanite v stiku z našo skupnostjo Subaru in 

prvi boste izvedeli kaj je novega neposredno 
od Subaruja.

subaru.si youtube.com/user/SubaruGlobalTV

Domača stran družbe
Obiščite našo domačo stran, kjer boste našli 

popolne informacije in novice o družbi Subaru 
in o vseh vozilih.

YouTube
Prijavite se na naš kanal in si oglejte najnovejše 

video posnetke in pogovore o Subaruju.

DIMENZIJE

Družba Fuji Heavy Industries Ltd. si pridržuje pravico sprememb specifikacij in opreme brez poprejšnjega obvestila. Podrobnosti specifikacij in opreme, razpoložljivost barv in paleta dodatne opreme 
so podrejeni zahtevam in pogojem posameznih tržišč. Podrobnosti o morebitnih spremembah, ki bi bile potrebne na vašem tržišču preverite pri vašem pooblaščenem prodajalcu vozil Subaru.

Dimenzije so izmerjene v skladu s standardi 
družbe Fuji Heavy Industries Ltd.

Zaščita pokrova motorja Zaščita sprednjega spodnjega 
dela iz plastike

Strešni prečki iz aluminija Zaščita zadnjega odbijača 
(plastika)

Pladenj v prtljažnem prostoru

DODATKI SUBARU INTERACTIVE EXPERIENCE

Prilagodite potovanje vašemu okusu
Novi SUBARU XV je bogato opremljen že serijsko, 

vendar pa je uporaba dodatne opreme Subaru 
izvrsten način, kako lahko vaš avtomobil še bolj 

približate vašemu načinu življenja in slogu. Če želite 
še več uporabnosti, praktičnosti ali videz vozila, ki bo 
povsem po vašem okusu, potem posezite po dodatni 
opremi Subaru, ki ponuja enako kakovost kakršne je 
vaš Subaru. Za več podrobnosti zahtevajte katalog 

dodatne opreme ali obiščite bližnjega pooblaščenega 
prodajalca vozil SUBARU.  

*1.615 mm za različici 1.6-S ADVENTURE  
in 2.0i-ES ADVENTURE.

*
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