Ceník MR2018 Subaru XV platný od 18.1.2018.

Specifikace
1.6i
1.6i-S

Výbava

Motor

Převodovka

Max.
km/h

0-100
km/h

Spotřeba
l/100km

Emise CO2
g/km

Cena Kč
bez DPH

Cena Kč
vč. 21% DPH

ACTIVE ES Lineartronic

84 kW (114k)

CVT

175

13,9

7,9 / 5,6 / 6,4

177 / 127 / 145

487 603

590 000

COMFORT ES Lineartronic

84 kW (114k)

CVT

175

13,9

7,9 / 5,6 / 6,4

177 / 127 / 145

545 455

660 000

EXECUTIVE ES Lineartronic

84 kW (114k)

CVT

175

13,9

7,9 / 5,6 / 6,4

177 / 127 / 145

578 512

700 000

COMFORT ES Lineartronic

115 kW (156k)

CVT

194

10,4

8,7 / 5,8 / 6,9

196 / 132 / 155

586 777

710 000

115 kW (156k)

CVT

194

10,4

8,7 / 5,8 / 6,9

196 / 132 / 155

619 835

750 000

115 kW (156k)

CVT

194

10,4

8,7 / 5,8 / 6,9

196 / 132 / 155

677 686

820 000

2.0i-S EXECUTIVE ES Lineartronic
SPORT ES Lineartronic

Příplatek za barvu karoserie (nepříplatkové barvy Červená H7Y, Oranžová 8AE, Šedá khaki 8AF)

12 000

Spotřeba a emise jsou uvedeny v pořadí: město / mimo město / kombinace. Ceny jsou nezávazným doporučením.

Subaru modely získávájí nejvyšší hodnocení v nárazových testech bezpečnosti společností Euro NCAP, IIHS nebo JNCAP.
SUBARU - NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE OSOBNÍCH AUT S POHONEM VŠECH KOL. VYROBENO V JAPONSKU.
Dovozce SUBARU ČR, s.r.o., Pekařská 5/638, 155 00 Praha 5, tel. 255 720 211, fax 255 720 113 si vyhrazuje
právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích, výbavě a cenách vozů bez předchozího upozornění. Obrázek je pouze ilustrační.
subaru.cz | zazijsubaru.cz | subaru-butik.cz
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Halogenové přední světlomety
Aktivní natáčecí BiLED přední světlomety s automatickým vyrovnáváním výšky a LED denním svícením DRL
Přední mlhová světla s integrovaným denním svícením DRL
Přední mlhová světla
Zadní mlhové světlo
Výsuvné ostřikovače světlometů
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky sklopitelná zpětná zrcátka
Tónovaná skla s UV ochranou
Zatmavená zadní okna Privacy
Přední aero stírače s proměnným cyklovačem
Automatické přední aero stírače s dešťovým senzorem
Zadní stírač s cyklovačem
Kola z lehké slitiny ALU 17"
Kola z lehké slitiny ALU 18"
Elektricky ovládáné střešní okno
Anténa ve tvaru žraločí ploutve na střeše
Boční plastové lemy blatníků a prahů
Příprava na montáž příčníků
Střešní ližiny stříbrně lakované
Střešní spoiler



Textilní interiér tmavý / sedadla
Kožený interiér tmavý / sedadla
Kožený volant a hlavice volící páky převodovky
V 6-ti směrech manuálně nastavitelné sedadlo řidiče
Elektrické v 8 směrech nastavitelné sedadlo řidiče
Vyhřívání předních sedadel
Loketní opěrka s odkládací schránkou
Dělení zadních opěradel 60/40
Hlavové opěrky s 5-ti stupňovým nastavením
Praktická kapsa na opěradle předního sedadla spolujezdce






































































































































































































































Elektrické ovládání oken, okna řidiče a spolujezdce s automatikou
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Keyless Access - bezklíčkové senzorové ovládání centrálního zamykání vozu a startování
Přístup do vozu pomocí kódu PIN
Děšťový a světelný senzor
Automatická funkce blikačů pro změnu jízdního pruhu (trojblik)
Čtecí lampičky a osvětlení zavazadlového prostoru
Sluneční clony s integrovanými kosmetickými zrcátky
Odkládací schránka na středové konzoli
Přední držáky na 2 nápoje
Středová loketní opěrka na zadních sedadlech, integrované držáky na 2 nápoje
Schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev
Zásuvka 12V (ve středové konzoli, loketní opěrce)
Upevňovací oka (4) a háčky (2) v zavazadlovém prostoru
Kryt zavazadlového prostoru - roleta
Odkládací schránky pod podlahou v zavazadlovém prostoru



















Automatická klimatizace s prachovým filtrem
Duální automatická klimatizace s prachovým filtrem
Výdechy ventilace na podlaze pro cestující vzadu
Hlasové ovládání klimatizace
Ukazatel venkovní teploty
Rozmrazovač stíračů předního okna
Elektrické vyhřívání vnějších zrcátek
Rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu
Elektricky vyhřívané zadní okno s časovačem



Audio systém s 6,5" barevným audio displejem, 1CD a 4 reproduktory, DAB+
Audio systém s 8" barevným audio displejem, 1CD a 6 reproduktorů, DAB+
Audio navigační systém s 8" barevným audio displejem, 1CD a 6 reproduktorů, DAB+
SUBARU STARLINK Infotainment systém
Apple CarPlay / Android Auto Infotainment systém
Ovládání audia na volantu
Bluetooth handsfree systém
USB a AUX vstup (v centrální konzoli)
Dvě nabíjecí přípojky USB (ve středové konzoli)
Parkovací kamera


























































































































































































































































































































































































































Multifunkční displej
V obou osách nastavitelný volant
Hliníkové sportovní pedály
Adaptivní tempomat
Tempomat
Řazení pod volantem
X-MODE - systém jízdního režimu
Hill Descent Control - systém pro sjíždění svahu
VDC systém - kontrola stability a trakce vozu s možností vypnutí
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Vehicle Hold - systém pro snadné rozjíždění v kopci
4 kanálové ABS
Elektronické rozdělení brzdného tlaku EBD
Brzdový asistent BA
Systém monitoringu tlaku v pneumatikách (TPMS)
Auto START / STOP Systém s možností deaktivace (ISS)
Elektrický posilovač řízení

























































































































Bezpečnostní systém na podporu řízení EyeSight
AWD - stálý pohon všech kol 4x4
SRS přední, boční (pro řidiče a spolujezdce), hlavové airbagy a kolenní airgbag řidiče
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) - systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu
HBA (High Beam Assist) - systém automatického přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu
Řízení s bezpečnostním sloupkem
Bezpečnostní pásy s předpínačem a omezovačem tahu (přední a oba krajní vzadu)
Opěrky hlavy pro všechny cestující, na předních sedadlech polohovatelné
Bezpečnostní opěradla předních sedadel (pomáhají ochránit pasažéry na předních sedadlech při nárazu zezadu)
3-bodové bezpečnostní pásy pro všechny cestující (s výškovým nastavením vpředu)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu (všechna sedadla)
Bezpečnostní konzole pedálů
Brake Override - systém ochrany proti neúmyslnému zrychlování
Uchycení dětské sedačky ISO-FIX
Dětská pojistka zadních dveří (po obou stranách)
Imobilizér
Dojezdová opravná sada pneumatik













































Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km a asistenční služby na 5 let v hodnotě 14 900 Kč ZDARMA

Záruka

Přístroje / Ovládání



Řízení a elektronické systémy





Bezpečnost

Audio a navigace

Topení / Klimatizac
ce

Komfort / Pohodlí

Sedadla / Čalounění

Vnější výbava

1,6i
Lineartronic

Vysvětlivky :



















































































































































































