


A SUBARU SHOULD BE 
SAFE, FUN TO DRIVE AND 
ENDURE TOUGHNESS
Subaru XV is developed with the owner in focus. Four-
wheel drive, load capacity and highest safety - features 
that have historically made Subaru XV a favorite and 
firsthand choice for active families. The model is built 
on Subaru’s new platform and has earned the title 
safest car, in its class in Euro NCAP.

Since Subaru always uses its own technology and 
unique solutions, we never have to compromise. The 
Subaru XV is just as good as we wanted it to be.

SUBARU AUTOMOBILIM 
JĀBŪT DROŠAM, 
AIZRAUJOŠAM UN 
IZTURĪGAM
Subaru XV ir veidots ar rūpēm par tā īpašnieku. 
Pilnpiedziņa, kravnesība un augstākākajiem standartiem 
atbilstoša drošība – tās ir funkcijas, kas vēsturiski 
padarījušas Subaru XV par iecienītu automobili un pirmo 
izvēli aktīvām ģimenēm. Modelis ir veidots uz jaunās 
Subaru platformas un Euro NCAP testos atzīts par drošāko 
automobili savā klasē.

Tā kā Subaru vienmēr izmanto savas tehnoloģijas un 
unikālos risinājumus, mums nekad nav bijis jāsamierinās ar 
kompromisu. Subaru XV ir tieši tik labs, kā bijām iecerējuši!
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SUBARU GLOBAL PLATFORM 
Subaru XV is built on the Subaru Global 
Platform. A rigid platform that provide high 
safety and good comfort.

All Subaru cars strengthen your self-confidence behind 
the wheel through the symmetrical AWD. The system 
provides power to all four wheels simultaneously, 
which increases control regardless of surface and 
weather conditions. Subaru XV has excellent course 
stability and steering precision, thanks to the engine 
and gearboxes being placed in a straight line.

The center of gravity of a car is an important factor in road holding. The lower the 
center of gravity the better. Here, Subaru has a unique advantage over other car 
brands. The Boxer engine has the cylinders placed at a 180-degree angle from 
each other. This means that the engine lies flat in the car instead of standing up. 
The center of gravity will be lower, the car will be more balanced, and the road 
handling will be improved.

The Lineartronic automatic gearbox is designed to get 
the most out of the Boxer engine and the AWD system. 
Lineartronic keeps the engine in its ideal power range. 
The stepless gearbox relates to changes in speed, but 
lets the driver feel the shift points when accelerating for 
a more present and stronger driving experience.

SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE 

BOXER ENGINE

AUTOMATIC GEARBOX LINEARTRONIC

SUBARU GLOBAL PLATFORM 
Subaru XV ir konstruēts, izmantojot Subaru 
globālo platformu. Šī ir izturīga platforma, kas 
piedāvā augstu drošības un komforta līmeni.

Pateicoties simetriskajai pilnpiedziņai, visi Subaru 
automobiļi vadītājam ļauj justies pārliecinoši. Šī sistēma 
novada jaudu vienlaicīgi visiem četriem riteņiem, 
tādējādi automobilis ir vieglāk kontrolējams jebkādos 
laika un braukšanas apstākļos. Tā kā dzinējs un 
pārnesumkārba ir izvietoti taisnā līnijā, Subaru XV var 
lepoties ar stabilu gaitu un manevrēšanas precizitāti.

Lai automobilis stabili turētos uz ceļa, ļoti svarīgs faktors ir tā smaguma centrs. Jo 
zemāk tas atrodas, jo labāk. Šai ziņā Subaru, salīdzinot ar citiem autoražotājiem, 
piedāvā unikālu priekšrocību. Bokserdzinēja cilindri ir izvietoti 180 grādu leņķī. 
Tas nozīmē, ka dzinējs automobilī ir novietots horizontālā, nevis vertikālā stāvoklī. 
Tādējādi smaguma centrs atrodas zemāk, automobilis ir labāk balansēts, kā 
rezultātā uzlabojas vadāmība.

Lineartronic automātiskā pārnesumkārba ir veidota, lai 
tā atbalstītu maksimālu bokserdzinēja un pilnpiedziņas 
darbības efektivitāti. Lineartronic notur dzinēju ideālā jaudas 
amplitūdā. Bezpakāpju pārnesumkārba reaģē uz ātrumu, 
tomēr vadītājam ļauj sajust pārnesumu maiņu, kas nozīmē 
precīzāku braukšanas izjūtu.

SIMETRISKĀ PILNPIEDZIŅA

BOKSERDZINĒJS

AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA  
LINEARTRONIC
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ELECTRIC ASSISTED FOR LOWER FUEL 
CONSUMPTION
In Subaru XV e-Boxer we have succeeded in improving what was already good and in 
addition sharpened the qualities our owners appreciate most. Just putting an electric 
motor on the rear axle was never an option. It had negatively altered Subaru XV’s 
characteristics. Instead, we chose to place the electric motor in the gearbox. That way we 
can keep our four-wheel drive just as it is – permanent and symmetrical.

The electric motor provides an additional 66 Nm from the start, which means better 
acceleration and substantial power when you need it. Since the extra power comes from an 
electric motor, we have reduced fuel consumption by just over 11 percent.

No hassle with cables and wall sockets, the Subaru XV eBoxer is self-recharging and the 
battery gets new power while you drive.

SUBARU BOXER

Motor

Lithium Ion Battery

ELEKTRISKI LĪDZDARBINĀMS MAZĀKAM 
DEGVIELAS PATĒRIŅAM
Radot Subaru XV e-Boxer, mēs pilnveidojām savu modeļu labākās īpašības, bet līdztekus 
sevišķi rūpīgi izstrādājām tās iezīmes, kuras mūsu automobiļu īpašnieki vērtē visaugstāk.  
Mēs pat neapsvērām iespēju vienkārši novietot elektromotoru uz aizmugures ass, jo 
tad Subaru XV zaudētu savas priekšrocības. Tā vietā mēs izvēlējāmies elektromotoru 
ievietot pārnesumkārbā. Tādējādi mūsu pilnpiedziņa saglabājas tāda, kādai tai jābūt – 
pastāvīga un simetriska. 
 
Elektromotors jau sākumā nodrošina par 66 Nm augstāku griezes momentu, un tas nozīmē 
labāku uzrāvi un jaudu vajadzīgajā brīdī. Tā kā papildu jaudu dod elektromotors, mums ir 
izdevies samazināt degvielas patēriņu pat mazliet vairāk nekā par 11 procentiem. 

Lai vadītājam nebūtu jāraizējas par kabeļiem un kontaktiem, Subaru XV e-Boxer uzlādējas 
pats – akumulators uzpildās braukšanas laikā.

SUBARU BOKSERDZINĒJS

Elektriskais 
dzinējs

Litija jonu akumulators
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The primary safety is that which is built into the car at the time 
of manufacturing. The car must be comfortable to drive, have 
predictable road characteristics and create conditions for the 
driver to have complete control in every situation. Good all-
round visibility with a minimum of “dead angles”. Subaru has thin 
door pillars, large glass surfaces and intelligently positioned 
rear-view mirrors. Being able to adjust the chair and steering 
wheel in an optimal position is important for you as a driver to 
be able to relax and fully concentrate on what is important - to 
drive the car and to follow the traf fic. Therefore, the driver 
environment is designed to make everything logical and intuitive. 
Rain sensors and automatic high beam are other examples in this 
category.

This is where the symmetrical, permanent four-wheel drive comes 
in play. Because the car always has drive on all four wheels the 
steering becomes neutral and feels safe to drive. Active safety 
also includes the Subaru VDC. VDC includes anti-slip, anti-spin 
and traction control. The system detects where the car is heading 
and intervenes by braking the correct wheels and thus reducing 
the risk to skid or understeer. Other examples of our active 
security are:

Active Torque Vectoring that automatically brakes the inner 
wheels in a curve and helps the car to keep the right track 
throughout the maneuver.

Electronic braking power distribution automatically distributes 
breaking power between front and rear wheels to compensate 
for dif ferences depending on how the car is loaded.

Brake assistance increases the braking force if the driver does 
not press the brake pedal hard enough.

Braking priority means that the car automatically brakes in a 
situation where the driver accidentally presses the gas and brake 
pedal at the same time.

Primary safety

Active safety

SUBARU ALL-AROUND SAFETY
Subaru’s aim is to build the world’s safest cars and all tests show that we are reaching this 
goal with our new cars. The vision is that no one should be harmed in a Subaru, or by a 
Subaru. Our goal is not only to protect those in the car but also other road users such as 
cyclists and pedestrians. This development goes under the name Subaru All-Around Safety.

PRIMARY

Visibility in all directions

ACTIVE

Auto Vehicle Hold

Vehicle Dynamics Control System &
Active Torque Vectoring

Hazard Avoidance

VISAPTVEROŠĀ SUBARU DROŠĪBA
Subaru mērķis ir radīt drošākos automobiļus pasaulē, un visi testi liecina, ka ar saviem jaunajiem modeļiem mēs 
šo mērķi sasniedzam. Mūsu vīzija – sadursmes gadījumā Subaru dēļ necietīs neviens – ne Subaru iekšpusē, ne 
ārpus tā. Mūsu mērķis ir pasargāt ne tikai Subaru automobilī braucošos, bet arī citus satiksmes dalībniekus, 
piemēram, riteņbraucējus un gājējus. Šos uzlabojumus mēs saucam par Subaru visaptverošo drošību.

Primārās drošības aprīkojumu automobilī iebūvē ražošanas laikā. 
Automobilim ir jābūt ērti vadāmam, paredzamam noteiktos 
braukšanas apstākļos un jāsniedz vadītājam pilnīga kontroles 
iespēja ikvienā situācijā. Tostarp laba pārskatāmība un pēc 
iespējas mazāk nepārredzamo zonu. Subaru ir smalki veidoti 
durvju statņi, plašas stiklotās virsmas un pārdomāti izvietoti 
atpakaļskata spoguļi. Būtiska priekšrocība ir iespēja pielāgot 
sēdekli un stūres ratu vadītājam visērtākajā pozīcijā. Tas 
ļauj justies brīvi, un nekas netraucē veltīt nedalītu uzmanību 
vissvarīgākajam – automobiļa vadīšanai un satiksmei. Tāpēc 
autovadītāja aprīkojums ir izveidots tik loģisks un intuitīvs. 
Kā piemērus var minēt lietus sensorus un automātiskās tālās 
gaismas.

Tieši šai jomā pastāvīgā simetriskā pilnpiedziņa spēlē tik 
svarīgu lomu. Pateicoties tam, ka automobiļa piedziņa vienmēr 
tiek sadalīta uz visiem četriem riteņiem, stūrēšana kļūst 
dabiska, un, vadot automobili, rodas drošības sajūta. Aktīvās 
drošības aprīkojumā ietilpst arī Subaru automobiļa dinamiskās 
kontroles sistēma (VDC). Tā sevī ietver pretslīdes, pretvērpes 
un vilces vadību. Sistēma nosaka automobiļa kustības virzienu 
un sabremzē attiecīgos riteņus, lai mazinātu buksēšanas vai 
nepietiekamas pagriežamības risku. Vēl viens aktīvās drošības 
piemērs ir aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma, kas, 
izbraucot līkumu, automātiski palēnina trajektorijas iekšējo riteņu 
rotāciju, tādējādi palīdzot automobilim noturēties pareizajā 
braukšanas joslā. 

Lai kompensētu svara atšķirības, kas var rasties, automobilī 
ievietojot bagāžu, elektroniskā bremžu spēka sadale automātiski 
izlīdzina bremzēšanas spēku starp priekšējiem un aizmugures 
riteņiem. 
Bremžu pastiprinātājs palielina bremzēšanas spēku, ja vadītājs 
nav nospiedis bremžu pedāli pietiekami stipri.
Savukārt bremžu pedāļa prioritātes sistēma automātiski pielieto 
bremzes, kad vadītājs nejauši vienlaikus ar bremžu pedāli nospiež 
gāzes pedāli. 

Primārā drošība

Aktīvā drošība

PRIMĀRĀ

AKTĪVĀ

Lieliska redzamība visos virzienos

Bremzēšanas palīgsistēma

Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma 
palīdz automobilim noturēties joslā.

Izvairīšanās no negadījuma
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This category is designed to protect drivers and passengers in the event of 
an accident. Subaru uses a high proportion of high-strength steel. This is to 
create a stable cage around the compartment. In the event of a collision, it 
is important that the body is kept as intact as possible. Subaru’s ring-shaped 
safety cage effectively prevents forces from all directions. Subaru also has 
seven airbags as standard and a well-developed, award-winning whiplash 
protection in the headrests. A unique engine mount allows the engine to slide 
under the car in a collision, is also included in this category.

The best way to avoid injuries is of course to make sure that no accidents 
happen at all. Here Subaru is top rated thanks to its advanced driver assistance 
system EyeSight - by several independent test institutes classified as the 
world’s best. EyeSight has seven functions designed to identify hazards, alert 
the driver and - if the driver does not respond - to take action to avoid the 
accident.

Subaru Rear Vehicle Detection keeps track of traf fic behind and on the side 
of the car to warn if something is beside the car, or if a vehicle is approaching 
from behind quickly. SRVD also senses cross-traf fic in a parking lot or similar. 
The system detects everything from cars to children. Automatic high beam and 
curve light are other examples of Subaru’s preventive safety

Passive safety

Preventive safety

Cabin-protecting LayoutRing-shaped Reinforcement Frame

Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)*1 *2 Reverse Automatic Braking (RAB)*1 *2 

High Beam Assist (HBA) Steering Responsive Headlights (SRH)

*1 Active, Ridge and Summit.
*2 The driver is always responsible for safe and attentive driving and observance of traffic regulations. Please do not depend 

solely on the Advanced Safety Package features for safe driving. There are limitations to the features of this system. See 
Owner’s Manual for complete details on system operation and limitations. Please ask your retailer for more details.

PREVENTIVE

PASSIVE

Šīs kategorijas aprīkojuma uzdevums ir pasargāt vadītāju un pasažierus 
satiksmes negadījumā. Lai izveidotu stingru virsbūves rāmi, Subaru 
proporcionāli daudz izmanto augstas stiprības tēraudu. Sadursmes gadījumā ir 
svarīgi, lai automobiļa korpuss paliktu pēc iespējas neskarts. Subaru lokveida 
drošības karkass efektīvi aizsargā pret triecienu no jebkuras puses. Subaru 
pamataprīkojumā ietilpst arī septiņi drošības spilveni, turklāt Subaru piedāvā 
arī smalki izstrādāto un godalgoto aprīkojumu – aktīvos galvas balstus, kas 
samazina kakla skriemeļu savainojuma risku. Pateicoties unikālajai dzinēja 
konstrukcijai, sadursmes gadījumā dzinējs paslīd zem salona grīdas – arī tā ir 
šīs kategorijas komponente.  

Labākais veids, kā izvairīties no traumām, protams, ir parūpēties, lai neiekļūtu 
satiksmes negadījumā. Šai jomā Subaru ir saņēmis visaugstāko atzinību, 
pateicoties progresīvajai autovadīšanas atbalsta sistēmai EyeSight, ko vairākas 
neatkarīgas testēšanas institūcijas atzinušas par labāko pasaulē. EyeSight 
sistēmā ietilpst septiņas funkcijas, kas izstrādātas, lai noteiktu apdraudējumu, 
brīdinātu vadītāju un, ja vadītājs nav reaģējis, pārņemtu vadību, tādējādi 
izvairoties no sadursmes. 

Subaru automobiļa noteicējs aizmugurē (SRVD) uzrauga satiksmi automobiļa 
aizmugurē un sānos. Tas raida brīdinājuma signālu par situāciju blakus vai 
gadījumā, kad no aizmugures strauji pietuvojas cits transportlīdzeklis. Šī 
ierīce spēj brīdināt par šķērsojošo satiksmi, novietojot automobili stāvvietā, 
kā arī piedāvā līdzīgas parocīgas funkcijas. Sistēma spēj uztvert gan 
transportlīdzekļus, gan cilvēkus, arī bērnus. Automātiskās tālās gaismas un 
līkumgaismas ir vēl daži Subaru preventīvās drošības piemēri. 

Pasīvā drošība

Preventīvā drošība

*1 Ridge un Summit modeļiem
*2 Autovadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu un uzmanīgu braukšanu un satiksmes noteikumu ievērošanu. Drošības apsvērumu 

dēļ nepaļaujies tikai uz uzlabotās drošības pakotnes funkcijām. Šīs sistēmas darbība ir ierobežota. Pilna informācija par sistēmas 
darbību un ierobežojumiem atrodama lietotāja rokasgrāmatā. Detalizētu informāciju jautā tirdzniecības pārstāvim.

PREVENTĪVĀ

PASĪVĀ

Unikāla dzinēja konstrukcijaLokveida drošības karkass

Subaru automobiļa noteicējs aizmugurē 
(SRVD)*1 *2 

Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB)*1 *2 

Tālo gaismu asistents Dinamiskās līkumgaismas  (SRH)
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More than 30 years of research and development 
is behind our World Leading Driver Assist System 
EyeSight*1. Cars with EyeSight are involved in 
less than half as many accidents as cars without 
and collisions from behind have decreased by 84 
percent.

EyeSight is as an extra pair of eyes that keeps track 
of traf fic up to a speed of 180 km / h. The heart 
of the system is the color stereo camera that is 
protected behind the windshield. The system has 
several functions and the driver can choose which 
one, or which once, should be active.

WORLD-LEADING 
DRIVER ASSIST

*1 EyeSight is a driving support system which may not operate optimally under 
all driving conditions. The driver is always responsible for safe and attentive 
driving and observance of traffic regulations. System effectiveness depends on 
many factors such as vehicle maintenance, weather, and road conditions. See 
Owner’s Manual for complete details on system operation and limitations for 
EyeSight including functions in this brochure.

*2 Pre-Collision Braking System may not work in all situations. Depending on the 
speed difference from objects, the object’s height, and other conditions, every 
situation may not meet the necessary conditions for EyeSight to work optimally.

Field of vision range from EyeSight (Not an actual measurement).

DRIVER ASSIST ACCIDENT PREVENTION

Adaptive Cruise Control

Lead Vehicle Start

Pre-Collision Braking System*2Lane Sway and Departure Warning

Pre-Collision Throttle ManagementLane Keep Assist

*1 EyeSight ir autovadīšanas atbalsta sistēma, kas atsevišķos braukšanas apstākļos 
var nedarboties optimāli. Autovadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu un 
uzmanīgu braukšanu un satiksmes noteikumu ievērošanu. Sistēmas efektivitāte 
ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, no automobiļa  tehniskā stāvokļa, 
no laika un braukšanas apstākļiem. Sīkāku informāciju par EyeSight sistēmas 
darbību un tās ierobežojumiem, kā arī šajā brošūrā minētajām funkcijām skatīt 
lietotāja rokasgrāmatā. 

*2 Atsevišķās situācijās pirmssadursmes bremžu palīgsistēma var nefunkcionēt. 
Ātruma atšķirības starp objektiem, objekta nepietiekams augstums un citi 
apstākļi var negatīvi ietekmēt EyeSight darbību. EyeSight nespēj optimāli 
darboties jebkurā un visās situācijās.

EyeSight redzamības lauks (faktisks mērījums netiek uzrādīts).

Pasaulē labākā autovadīšanas atbalsta sistēma 
EyeSight*1 ir radusies, pateicoties pētījumiem un 
izstrādes darbam vairāk nekā 30 gadu laika posmā. 
Automobiļi ar EyeSight vairāk nekā divas reizes 
retāk iekļūst satiksmes negadījumos salīdzinājumā 
ar automobiļiem, kas nav aprīkoti ar šādu sistēmu. 
Turklāt aizmugures sadursmes risks ir samazinājies 
par 84 procentiem. 

EyeSight ir kā vēl viens acu pāris, kas uzrauga 
satiksmi līdz pat 180 km/h. Sistēmas kodols ir krāsu 
stereokamera, kas ir droši novietota aiz vējstikla. 
Sistēmai ir vairākas funkcijas, un vadītājs var 
izvēlēties, kurā brīdī kādu no tām aktivizēt. 

PASAULĒ LABĀKĀ 
AUTOVADĪŠANAS ATBALSTA 
SISTĒMA

AUTOVADĪŠANAS ATBALSTS NEGADĪJUMA NOVĒRŠANA

Adaptīvā kruīzkontrole

Brīdinājums par priekšā esošā transportlīdzekļa 
kustības uzsākšanu

Automātiskās bremzes *2Līniju noteicējs

Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole Joslas turēšanas asistents
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FOCUS ON FUNCTION
Subaru XV offers a lot of smart functions that make life easier. A robust and 
durable design shows that the car is ready for use. High ground clearance makes 
it easy to go where you want, and it also makes it easy to get in and out of the car.

*1 Summit.  *2 Ridge and Summit.

Maximum height and width of the boot 
opening makes loading easy.

Comfortable armrest in the back seat with dual 
drink holders.*2 

Electric sunroof in glass*1.

FUNKCIJU NOZĪME
Subaru XV piedāvā daudz pārdomātu funkciju, kas atvieglo dzīvi. Robustais 
dizains, kas pauž spēku un izturību, parāda, ka automobilis ir gatavs lietošanai. 
Paaugstinātais klīrenss sniedz iespēju ērti nokļūt, kur vēlies, kā arī ļauj viegli 
iekāpt automobilī un izkāpt no tā.

*1 Summit modelim  *2 Ridge un Summit modeļiem 

Bagāžas nodalījuma durvju atvēruma 
maksimālais augstums un platums ļauj 
viegli ievietot līdzņemamās mantas

Parocīgs elkoņbalsts starp aizmugures sēdekļiem 
ar diviem dzērienu turētājiem*2 

Elektriski regulējama jumta lūka no stikla.*1
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The SUBARU XV is equipped with an 
infotainment system that keeps you connected 
wherever you go. 

The storage compartment in the center console 
contains dual USB sockets with 2.1A for fast 
charging. AUX input is also standard.

Keep in touch

Subaru XV ir aprīkots ar informācijas un 
izklaides sistēmu, kas tev ļauj saglabāt 
kontaktus, kad dodies ceļā.  Viduskonsoles 
nodalījumā atradīsi divas USB pieslēgvietas ar 
2.1A jaudu ātrai uzlādei. Arī AUX pieslēgvieta 
ietilpst pamataprīkojumā. 

Esi lietas kursā
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BUILT FOR THE DRIVER
Large glass windows and narrow pillars give Subaru XV class-leading all-around visibility, 
which contributes to safer and more relaxed driving. Full control of the surroundings and a 
logically built driver environment with easy-to-read instruments. These are the hallmarks of 
Subaru and a brilliant example of primary safety at its best.

One mode for solid surfaces and one mode for soft, such 
as deep snow or mud. To optimize the AWD system for best 
traction. The system also includes Hill Descent Control 
which makes dif ficult downhill runs safe. It ’s just steering, 
the system brakes and adjusts the engine power.

This system helps remind you via Meter Display 
and audible sound to check the rear seat area 
before leaving the vehicle.

Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) adjust engine 
response to give you immediate power and 
agility when you crave it in nearly any scenario. 
Sport Mode is a highly responsive mode 
well suited for all-round conditions with its 
immediate acceleration. Intelligent Mode offers 
gentle power delivery, this mode is ideal for 
cruising around town, covering long distances, 
or achieving high fuel ef ficiency.

Dual-function X-MODE

Front View Monitor and Rear View Camera

Rear Seat Reminder

SI DRIVE

The front grille camera* projects the vehicle’s front view, 
increasing front visibility at intersections and when parking 
facing a wall. When you shif t into reverse gear, the rear view 
camera displays a live colour image on the head unit display 
along with guidelines to assist you with parking.

*Ridge and Summit.

Sport Mode Intelligent Mode

PIELĀGOTS AUTOVADĪTĀJAM
Plašie logi un smalki veidotie durvju statņi Subaru XV padara par līderi savā klasē 
pārredzamības ziņā. Tādēļ autovadīšana kļūst drošāka un komfortablāka. Pilnīgu 
situācijas kontroli piedāvā pārdomāti izveidots autovadītāja aprīkojums ar ērti nolasāmām 
mērierīcēm. Tādas ir Subaru raksturīgās iezīmes, kas kalpo par lielisku augstākās klases 
primārās drošības piemēru.

Viens režīms braukšanai pa cietu ceļa klājumu, bet otrs 
aizsnigušiem vai dubļainiem ceļiem. Tā tiek optimizēta 
pilnpiedziņas sistēma un nodrošināta maksimāla vilce. 
Sistēma ietver arī stāvu nobraucienu kontroli, kas braukšanu 
lejup pa stāvu nogāzi padara drošāku. Tev tikai jāstūrē, jo 
bremžu un dzinēja darbību sistēma pielāgos apstākļiem.

Divfunkciju X-MODE

Šī sistēma ar mērierīču displeja un 
audiosignāla starpniecību pirms izkāpšanas no 
automobiļa atgādina pārbaudīt, kas atrodas 
aizmugures sēdekļos.

Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) sistēma 
gandrīz jebkādā situācijā pielāgo dzinēja 
darbību, lai sniegtu tev vajadzīgo jaudu un 
spēju manevrēt. Sporta režīms piedāvā īpašu 
atsaucību, tā tūlītējā uzrāve var noderēt 
visdažādākajos apstākļos. Inteliģentais 
režīms piegādā pakāpenisku jaudu, tāpēc 
tas ir ideāls, braukājot pa pilsētas ielām vai 
mērojot lielus attālumus. Tas lieliski palīdz arī 
ekonomēt  degvielu. 

Atgādinājums par aizmugures sēdekļiem

SI DRIVE

Priekšskata monitors un atpakaļskata kamera

Priekšējā režģī novietotā kamera* projicē automobiļa 
priekšskatu, kas uzlabo pārskatāmību krustojumos, kā 
arī tad, ja automobilis jānovieto tieši pret sienu. Kad tu 
ieslēdz atpakaļgaitas pārnesumu, atpakaļskata kamera 
galvenajā ekrānā gan attēlo situāciju faktiskajās krāsās, 
gan arī piedāvā norādes, kas palīdzēs tev novietot 
automobili stāvvietā. 

*Ridge un Summit modeļiem 
11



EXTERIOR COLOURS

Owing to printing locations, colours may differ slightly from those shown in this chart. In addition, colours and seat variations 
may vary according to the individual market.

SUBARU XV 2.0 (ACTIVE / RIDGE / SUMMIT)

SUBARU XV 1.6 (CORE / RIDGE )

DIMENSIONS  ......  L x W x H: 4485 x 1800 x 1595 mm

POWER UNIT  .......  Horizontally opposed, 4-cylinder, 2.0L  
DOHC 16-valve + Motor

CAPACITY .............  1995 cc

MAX OUTPUT  ......  Boxer engine: 150 PS (110 kW) / 5600–6000 rpm 
Motor:  16,7 PS (12,3 kW)

MAX TORQUE  .....  Boxer engine: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4000 rpm 
Motor: 66 Nm (6,7 kgfm)

TRANSMISSION ...  Lineartronic, AWD

DIMENSIONS  ......  L x W x H: 4485 x 1800 x 1615 mm

POWER UNIT  .......  Horizontally opposed, 4-cylinder, 1.6L  
DOHC 16-valve 

CAPACITY .............  1600 cc

MAX OUTPUT  ......  114 PS (84 kW) / 6200 rpm

MAX TORQUE  .....  150 Nm (15,3 kgfm) / 3600 rpm

TRANSMISSION ...  Lineartronic, AWD

LINEUP

Lagoon Blue Pearl 

Crystal White Pearl Ice Silver Metallic Magnetite Grey Metallic

Pure Red Plasma Yellow Pearl Crystal Black Silica

Cool Gray Khaki Horizon Blue Pearl Dark Blue Pearl

AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

VIRSBŪVES KRĀSAMODEĻU KLĀSTS

Drukas ierobežojumu dēļ faktiskā krāsa var atšķirties no attēlotajiem paraugiem.

SUBARU XV 2.0 (ACTIVE / RIDGE / SUMMIT)

IZMĒRI ........................................  (G x P x A): 4485 x 1800 x 1595 mm

BAROŠANAS BLOKS ...............  horizontāls 4 cilindru DOHC benzīna opozītdzinējs ar 
16 vārstiem + elektriskais dzinējs

DARBA TILPUMS ......................  1995 cm3

MAKS. JAUDA ...........................  Bokserdzinējs: 150 ZS (110 kW)/5600–6000 apgr./min 
Elektriskais dzinējs: 16,7 ZS (12,3 kW)

MAKS. GRIEZES MOMENTS ...  Bokserdzinējs: 194 Nm (19,8 kgfm) /4000 apgr./min 
Elektriskais dzinējs: 66 Nm (6,7 kgfm)

TRANSMISIJA ...........................  Lineartronic, pilnpiedziņa

IZMĒRI ........................................  (G x P x A): 4485 x 1800 x 1615 mm

BAROŠANAS BLOKS ...............  horizontāls 4 cilindru DOHC benzīna opozītdzinējs ar 
16 vārstiem 

DARBA TILPUMS ......................  1600 cm3

MAKS. JAUDA ...........................  Bokserdzinējs: 114 ZS (84 kW) / 6200 apgr./min

MAKS. GRIEZES MOMENTS ...  Bokserdzinējs: 150 Nm (15,3 kgfm) / 3600 apgr./min

TRANSMISIJA ...........................  Lineartronic, pilnpiedziņa

SUBARU XV 1.6 (CORE / RIDGE )
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SEAT MATERIALS

Black Leather

INTERIOR TRIM

Subaru XV is already in its basic design a car with its very own 
character. But if you want, you can add your own personal touch to 
it through a wide selection of accessories. You can find more about 
accessories on our website subaru.se or at your nearest Subaru dealer.

ACCESSORIES

Cargo Step Panel (Resin)Side Sill Plate

17-inch Aluminium-alloy Wheel17-inch Winter Wheel

PERSONALISE YOUR RIDE

Black Leather
Available on SUMMIT

Black Fabric
Available on CORE, ACTIVE and RIDGE

SĒDEKĻU MATERIĀLS

Melna apdare

SALONA DIZAINS

Jau sākotnējais Subaru XV dizains liecina par pavisam īpašu raksturu. Taču, ja 
vēlies, tu to vari papildināt ar tieši tev tīkamām iezīmēm – to tev piedāvā plašais 
aksesuāru klāsts. Vairāk par aksesuāriem uzzināsi mūsu mājaslapā subaru.lv vai 
tuvākajā Subaru pārstāvniecībā.

AKSESUĀRI

17 collu lietie diski

PERSONALIZĒ SAVU SUBARU XV

Melna āda
Šī materiāla sēdekļi pieejami SUMMIT modeļiem

Melns audums
Šī materiāla sēdekļi pieejami CORE, ACTIVE un RIDGE modeļiem

Melns polimēra bagāžas nodalījuma 
slieksnis 

Sliekšņa aizsargplāksne

17 collu ziemas diski
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONS
(mm)

SUBARU XV, LINEARTRONIC

1.6i 2.0 e-Boxer

CORE / RIDGE ACTIVE / RIDGE / SUMMIT

Engine

Type
Horizontally opposed, 4-cylinder, 4-stroke,  

petrol engine

DOHC 16-valve

Bore/Stroke mm 78,8 x 82,0 84,0 x 90,0

Capacity cm3 1600 1995

Compression ratio 11,0 12,5

Fuel system Multi-Port fuel Injection Direct fuel Injection

Fuel tank capacity lit. 63 48

Motor

Type — Permanent magnet AC 
synchronous motor

Max. output PS (kW)  — 16,7 (12,3) 

Max. torque Nm (kgfm) — 66 (6,7) 

Traction Battery

Type — Lithium Ion battery

Max. output of Motor kW — 13,5

Voltage V — 118,4

Rated Capacity Ah — 4,8

Perfomance

Max. output (DIN) PS (kW) /rpm 114 (84) / 6200 150 (110) / 5600–6000

Max. torque (DIN) Nm (kgfm) /rpm 150 (15,3) / 3600 194 (19,8) / 4,000

Max. speed km/h 175 193

Acceleration (0-100 km/h) sec. 13,9 10,7

W
LT

P

Fuel consumption*1

Low lit./100 km 10,4 8,6

Medium lit./100 km 7,4 7,5

High lit./100 km 6,7 6,6

Extra-High lit./100 km 8,5 9,1

Combined lit./100 km 8,0 7,9

CO2 emissions*1

Low g/km 234 197

Medium g/km 166 170

High g/km 152 149

Extra-High g/km 192 206

Combined g/km 180 180

Environmental class Euro6d(-temp-evap-isc)

SUBARU XV, LINEARTRONIC

1.6i 2.0 e-Boxer

CORE / RIDGE ACTIVE / RIDGE / SUMMIT

Dimensions & weight

Overall length mm 4485

Overall width mm 1800

Overall height mm 1615 1595

Wheelbase mm 2665

Track
Front mm 1550

Rear mm 1555

Minimum road clearance (at kerb weight) mm 220

Cargo volume*2
rear seat up lit. 385

rear seat down lit. 1310 1310 / 1310 / 1290

Seating capacity persons 5

Kerb weight*3 kg 1408 / 1427 1651

Total Weight kg 1940 2070

Towing capacity kg 1470 1270

Transmission

All-Wheel Drive type Active Torque Split AWD system

Gear box type Lineartronic automatik transmission

Gear ratio
D range 3,601 - 0,513

Reverse 3,689

Final drive axle ratio 4,111 3,700

 
Chassis

Steering Rack and pinion, electric power steering system

Suspension
(4-wheel independent)

Front MacPherson strut type

Rear Double wishbone type

Minimum turning circle m 10,8

Brakes
Front Ventilated disc brakes

Rear Ventilated disc brakes

Tyre/wheel size 225/55R18, 17 x 7”J 225/55R18, 18 x 7”J

*1 Fuel consumption and CO2 emissions: according to EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Measured by VDA (V214). 
*3 Vehicle kerb weight varies according to the types of optional equipment included. Specification data and model lineup may vary according to market.

SPECIFIKĀCIJAS

IZMĒRI
(mm)

SUBARU XV, LINEARTRONIC

1.6i 2.0 e-Boxer

CORE / RIDGE ACTIVE / RIDGE / SUMMIT

Dzinējs

Veids
Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna  

opozītdzinējs

DOHC, 16 vārstu

Virzuļa diametrs/gājiens mm 78,8 x 82,0 84,0 x 90,0

Darba tilpums cm3 1600 1995

Kompresijas pakāpe 11,0 12,5

Degvielas sistēma Daudzpunktu degvielas 
iesmidzināšana Tiešā iesmidzināšana

Degvielas tvertnes tilpums l 63 48

 
Elektriskais dzinējs

Veids — Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar 
pastāvīgo magnētu

Maksimālā jauda ZS (kW) — 16,7 (12,3) 

Maksimālais griezes moments Nm (kgfm) — 66 (6,7) 

 
Vilces akumulators

Veids — Litija jonu akumulators

Maksimālā dzinēja jauda kW — 13,5

Spriegums V — 118,4

Nominālā ietilpība Ah — 4,8

 
Dinamiskie rādītāji

Maksimālā jauda ZS (kW) /apgr./min 114 (84) / 6200 150 (110) / 5600–6000

Maksimālais griezes moments Nm (kgfm) /apgr./
min 150 (15,3) / 3600 194 (19,8) / 4000

Maksimālais ātrums km/h 175 193

Paātrinājums (0–100 km/h) sek. 13,9 10,7

W
LT

P

Degvielas patēriņš*1

Zems litri/100 km 10,4 8,6

Vidējs litri/100 km 7,4 7,5

Augsts litri/100 km 6,7 6,6

Īpaši augsts litri/100 km 8,5 9,1

Kombinētajā ciklā litri/100 km 8,0 7,9

CO2 izmeši*1

Zems g/km 234 197

Vidējs g/km 166 170

Augsts g/km 152 149

Īpaši augsts g/km 192 206

Kombinētajā ciklā g/km 180 180

Vides kategorija Euro6d(-temp-evap-isc)

SUBARU XV, LINEARTRONIC

1.6i 2.0 e-Boxer

CORE / RIDGE ACTIVE / RIDGE / SUMMIT

Izmēri un svars

Garums mm 4485

Platums mm 1800

Augstums mm 1615 1595

Garenbāze mm 2665

Šķērsbāze
Priekšā mm 1550

Aizmugurē mm 1555

Minimālais klīrenss mm 220

Bagāžas nodalījuma 
tilpums*2

pacelti izmugures 
sēdekļi litri 385

nolaisti 
aizmugures 
sēdekļi

litri 1310 1310 / 1310 / 1290

Sēdvietu skaits cilvēkiem 5

Pašmasa + vadītāja 
svars*3 kg 1408 / 1427 1651

Pilna masa kg 1940 2070

Pieļaujamā piekabes masa kg 1470 1270

Transmisija

Pilnpiedziņa Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali

Ātrumkārbas veids Lineartronic automātiskā transmisija 

Pārnesumu attiecība
D Lineartronic 3,601 - 0,513

Atpakaļgaita 3,689

Gala pārnesums 4,111 3,700

Šasija

Stūres sistēma Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres 
pastiprinātāju

Balstiekārta
Priekšā MacPherson statņu tipa

Aizmugurē Divsviru tipa

Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā 
no riepu izmēra m 10,8

Bremzes
Priekšā Ventilējamas disku bremzes

Aizmugurē Ventilējamas disku bremzes

Riepu izmērs 225/60R17, 17 x 7”J 225/55R18, 18 x 7”J

*1 Degvielas patēriņš un CO2 izmeši pēc EC 715/2007 - 2018/1832AP.  *2 Pēc  VDA (V214).  *3 Automobiļa pašmasa ir atkarīga no aprīkojuma. Specifikācijas un modeļu klāsts atsevišķos tirdzniecības reģionos var atšķirties. 
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SUBARU CORPORATION reserves the right to alter specifications and equipment without notice. Details of specifications, equipment, colour availability and the accessory lineup are subject to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local 
retailer for details of any changes that might be required for your area. Not all features, options, or packages are available for all models and regions. See your specification sheet for availability. Please contact your local authorised Subaru retailer for more details.

STANDARD FEATURES
1.6i 2.0 e-Boxer
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Exterior

BI-LED Headlamps with Auto-leveliser — l l l l

Halogen headlamps with Auto-leveliser l — — — —

Steering Responsive Headlights (SRH) l l l l l

Pop-up Type Headlamp Washers l l l l l

LED Front Fog Lamps — l l l l

Halogen front Fog Lamps l — — — —

Rear Fog Lamp l l l l l

LED Rear Combination Lamps l l l l l

Power-folding Door Mirrors — l l l l

UV Protection Glass: Windshield, Front and Rear 
Side Windows

l l l l l

Privacy Glass for Rear Doors, Rear Quarters, and 
Rear Window — l l l l

Variable Intermittent Windshield Wipers (flat 
blade)

l l l l l

Intermittent Rear Window Wiper l l l l l

18-inch Aluminium-alloy Wheels — — l l l

17-inch Aluminium-alloy Wheels l l — — —

Side Claddings l l l l l

Power-sliding Tilt-adjustable Glass Sunroof — — — — l

Roof Rails — l l l l

Roof Spoiler l l l l l

Shark Fin Antenna l l l l l

Seating / Trims

Leather-wrapped Steering Wheel and Gearshift 
Knob — l l l l

Heated steering wheel — l l l l

Leather Seats — — — — l

6-way Manually-adjustable Driver’s Seat l l l l —

8-way Power-adjustable Driver’s Seat — — — — l

Front Seat Heaters l l l l l

60/40-split Folding Rear Seats l l l l l

5-Stage Adjustment Headrest l l l l l

Seatback Pocket (front passenger side only) l l l l l

Comfort / Convenience

Remote Control Key System l l l l l

Keyless Access and Push-button Start System 
(touch-sensor type) — l l l l

Map Lights l l l l l

Luggage Space Lamp l l l l l

1.6i 2.0 e-Boxer
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Vanity Mirrors with Lids and Lamps (for driver 
and front passenger)

l l l l l

Centre Console Box l l l l l

2 Front Cup Holders (in centre console) l l l l l

Door Pockets with Bottle Holders (on all side 
doors)

l l l l l

Rear Seat Centre Armrest with 2 Cup Holders — l — l l

Interior Fuel Lid Lock Release l l l l l

Two 12-volt Power Outlets (in centre panel and 
centre console box)

l l l l l

Cargo Hooks l l l l l

Retractable Cargo Cover l l l l l

Climate Control

Dual-zone Automatic Air-conditioning System 
with Anti-dust Filter 

l l l l l

Heater Ducts for Rear Passengers l l l l l

Windshield Wiper De-icer l l l l l

Automatic Rain-sensing Windshield Wipers l l l l l

Heated Door Mirrors l l l l l

Entertainment

1CD and DAB-stereo, 8-inch Display Audio 
System with 6 Speakers

l l l l —

1CD and DAB-stereo, 8-inch Display Audio 
System with Navigation and 6 Speakers — — — — l

Map updates 3 years — — — — l

Prepared for Apple CarPlay / Android Auto l l l l l

Steering Wheel-mounted Audio Remote Control 
Switches

l l l l l

Bluetooth®-compatible Hands-free System l l l l l

Dual USB Ports and Auxiliary Audio Input Jack 
(in centre panel)

l l l l l

Dual USB Ports (inside centre console box) l l l l l

Front View Monitor — l — l l

Rear View Camera l l l l l

Control / Instruments

Auto start stop l l l l

High-grade Type Multifunction Display l l l l l

Tilt-adjustable / Telescopic Steering Wheel l l l l l

Paddle Shifters — l l l l

Adaptive Cruise Control l l l l l

Aluminium Pedals — l l l l

1.6i 2.0 e-Boxer

C
O

R
E

R
ID

G
E

A
C

T
IV

E

R
ID

G
E

S
U

M
M

IT

Drivability

X-MODE l l — — —

X-MODE, 2 steps — — l l l

Active Torque Vectoring l l l l l

Vehicle Dynamics Control System l l l l l

Hill Descent Control l l l l l

Auto Vehicle Hold l l l l l

Electronic Parking Brake l l l l l

Safety

EyeSight l l l l l

Blind spot detection — l — l l

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) — l — l l

HBA (High Beam Assist) — l — l l

Reverse Automatic Braking (RAB) — l — l l

Auto diming inner mirror — l — l l

Lane change assist l l l l l

Emergency stop signal l l l l l

Front Airbags l l l l l

Front Side Airbags (for driver and front 
passenger)

l l l l l

Curtain Airbags (front and rear, both sides) l l l l l

Knee Airbags l l l l l

Whiplash-reducing Front Seats l l l l l

Rear Seat Headrests for 3 Seating Positions l l l l l

Driver’s Seatbelt Indicator (in Meter Display) l l l l l

Passenger Seatbelt Indicators (in Warning Box 
Display)

l l l l l

Locking-tongue Front Seatbelts with 
Pretensioners and Load Limiters

l l l l l

Locking-tongue Rear Seatbelts with 
Pretensioners and Load Limiters, outer seats

l l l l l

Height-adjustable Seatbelt Anchors (front seats) l l l l l

Rear 3-point Seatbelts for 3 Seating Positions l l l l l

4-sensor / 4-channel ABS with Electronic Brake-
force Distribution

l l l l l

Brake Assist System l l l l l

Brake Override l l l l l

ISO-FIX Adapted Child Seat Anchors (with tether 
anchors)

l l l l l

Child-proof Rear Door Locks (both sides) l l l l l

Anti-theft Security System with Engine 
Immobiliser

l l l l l

SUBARU Nordic AB patur tiesības mainīt specifikācijas un aprīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikācijas un aprīkojums var mainīties atkarībā no vietējiem apstākļiem un noteikumiem. Lai iegūtu informāciju par izmaiņām saistībā ar vietējiem 
apstākļiem, vērsies pie izplatītāja. Brošūrā redzamie automobiļi ir starptautiskas versijas un var būt ar aprīkojumu, kas Latvijas tirgū nav pieejams. Lai būtu drošs, ka tev ir pieejama jaunākā informācija, lūdzu, apmeklē subaru.lv

PAMATAPRĪKOJUMS
1.6i 2.0 e-Boxer
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Āriene

BI-LED priekšējie lukturi ar automātisku 
augstuma regulēšanu un ar DRL dienas gaitas 
gaismu luktura priekšpusē

— l l l l

Halogēna lukturi ar automātisku staru kūļa 
augstuma regulēšanu 

l — — — —

Dinamiskās līkumgaismas (SRH) l l l l l

Izbīdāmi priekšējo lukturu mazgātāji l l l l l

LED priekšējie miglas lukturi — l l l l

Priekšējie miglas lukturi l — — — —

Aizmugures miglas lukturi l l l l l

LED kombinētie aizmugures lukturi l l l l l

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar iebūvētiem 
LED pagrieziena rādītājiem — l l l l

Pret ultravioleto starojumu aizsargājoši stikli: 
vējstikls un priekšējos un aizmugures sānu logos

l l l l l

Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē — l l l l

Vējstikla tīrītāji, kas reaģē uz braukšanas ātrumu 
(plakanas formas vējstikla tīrītāja slotiņa)

l l l l l

Intermitējošais aizmugures logu tīrītājs l l l l l

18 collu lietie diski — — l l l

17 collu lietie diski l l — — —

Spārna paplašinājums l l l l l

Elektriski regulējama jumta lūka no stikla — — — — l

Jumta sliedes — l l l l

Jumta spoilers l l l l l

Haizivs spuras formas antena l l l l l

Sēdekļi / Apdare

Ar ādu apvilkta stūre un pārnesumu pārslēdzēja 
svira — l l l l

Elektriski apsildāms stūres rats — l l l l

Ādas sēdekļi — — — — l

6 pozīcijās manuāli regulējams vadītāja sēdeklis l l l l —

8 pozīcijās elektriski regulējams vadītāja 
sēdeklis — — — — l

Priekšējo sēdekļu apsilde l l l l l

60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi l l l l l

Piecās pozīcijās regulējams galvas balsts l l l l l

Kabata priekšējā pasažiera sēdekļa aizmugurē l l l l l

 
Ērtības

Tālvadības atslēgas sistēma l l l l l

Bezatslēgas piekļuves sistēma un 
iedarbināšanas poga — l l l l

Apgaismojums lasīšanai l l l l l
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Bagāžnieka apgaismojums l l l l l

Aizsedzami spoguļi ar apgaismojumu (vadītājam 
un priekšā sēdošajam pasažierim)

l l l l l

Viduskonsoles nodalījums l l l l l

Divi glāžu turētāji viduskonsolē l l l l l

Kabatas ar pudeļu turētājiem visās sānu durvīs l l l l l

Elkoņbalsts starp aizmugures sēdekļiem ar 
diviem dzērienu turētājiem — l — l l

Degvielas tvertnes vāciņa atvēršana no salona l l l l l

Divas 12 voltu pieslēgvietas (instrumentu panelī 
un viduskonsoles nodalījumā)

l l l l l

Bagāžas āķi l l l l l

Izvelkams bagāžas pārsegs l l l l l

Klimata kontrole

Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšanas 
sistēma ar putekļu filtru

l l l l l

Apsildes atveres aizmugures pasažieriem l l l l l

Vējstikla tīrītāju atkausētājs l l l l l

Lietus sensors l l l l l

Apsildāmi sānu spoguļi l l l l l

Izklaide un navigācija

1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 8 collu 
displejs audiosistēma ar sešiem skaļruņiem

l l l l —

1 CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 8 collu 
displejs audiosistēma ar navigāciju un sešiem 
skaļruņiem

— — — — l

Karšu atjaunināšana 3 gadu garumā — — — — l

Apple CarPlay/Android Auto™ informācijas un 
izklaides sistēma

l l l l l

Stūrē iebūvēti audiosistēmas slēdži l l l l l

Ar Bluetooth® savietojama brīvroku sistēma l l l l l

Duāla USB un papildu audio pieslēgvieta 
(viduskonsolē)

l l l l l

Duāla USB pieslēgvieta (viduskonsoles 
nodalījumā)

l l l l l

Priekšskata monitors — l — l l

Atpakaļskata kamera — l l l l

Kontrole / Mērierīces

Automātiskā Start/Stop sistēma l l l l l

Daudzfunkciju ekrāns l l l l l

Stūre ar regulējamu augstumu/dziļumu l l l l l

Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām — l l l l

Adaptīvā kruīzkontrole  l l l l l

Alumīnija pedāļi — l l l l
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Vadāmība

X-MODE l l — — —

Divpakāpju X-MODE — — l l l

Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma l l l l l

Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma l l l l l

Stāvu nobraucienu kontrole l l l l l

Bremzēšanas palīgsistēma l l l l l

Elektroniskā stāvbremze ar kalna slīpuma 
turēšanas mehānismu 

l l l l l

 
Drošība

EyeSight (automātiskās bremzes, adaptīvā 
kruīzkontrole, brīdinājuma signāls par priekšā 
stāvošā automobiļa braukšanas uzsākšanu, 
joslu maiņas asistents, brīdinājuma signāls 
par novirzīšanos no braukšanas joslas, 
pirmssadursmes bremzēšanas kontrole)

l l l l l

Neredzamās zonas noteikšana — l — l l

Automobiļa noteikšana aizmugurē — l — l l

Tālo gaismu asistents — l — l l

Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB) — l — l l

Automātiski aptumšojams interjera spogulis — l — l l

Joslu maiņas asistents l l l l l

Avārijas apstāšanās signāls l l l l l

Priekšējie drošības spilveni l l l l l

Priekšējie sānu drošības spilveni l l l l l

Piepūšamie drošības aizkari l l l l l

Kāju drošības spilvens vadītājam l l l l l

Aktīvie galvas balsti (vadītājam un priekšējam 
pasažierim)

l l l l l

Galvas balsti trim aizmugures sēdvietām l l l l l

Vadītāja drošības jostas indikators (mērierīču 
displejā)

l l l l l

Pasažieru drošības jostas indikators 
(brīdinājumu displejā)

l l l l l

Priekšējās drošības jostas ar spriegotājiem un 
slodzes ierobežotājiem 

l l l l l

Drošības jostas ar spriegotājiem un slodzes 
ierobežotājiem aizmugures malējām sēdvietām

l l l l l

Drošības jostu augstuma regulēšana (vadītājam 
un priekšējam pasažierim)

l l l l l

Trīspunktu drošības jostas trim aizmugures 
sēdvietām

l l l l l

Četru sensoru/četru kanālu ABS ar elektronisku 
bremzēšanas spēka sadali

l l l l l

Bremžu asistents l l l l l

Ārkārtas bremzēšanas sistēma l l l l l

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo 
atsaišu stiprinājumiem)

l l l l l

Aizmugures durvju slēdzenes ar aizsardzību pret 
neatļautu atvēršanu (bērniem) (abās pusēs)

l l l l l

Dzinēja imobilizators l l l l l
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