


VŠETKO, ČO POTREBUJETE, 
JE ZÁBAVA
SUBARU XV vás bude vás inšpirovať k tomu, aby ste si užívali 
život, po akom túžite. Užite si jeho štýlový mestský dizajn,
z ktorého vyžaruje odolnosť spojená s novými schopnosťami. 
Či sa chystáte vyraziť si večer do mesta alebo na neplánovaný 
víkendový výlet, SUBARU XV vás podporí vo všetkom, čo radi 
robíte, so všetkou eleganciou a komfortom. Každý deň predsa 
môže byť príjemným dobrodružstvom.
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SUBARU XV je vždy pripravené na výzvu. Vysoká poloha za volantom 
dodáva vodičovi v modeli SUBARU XV pocit sebadôvery a poskytuje 
mu skvelý výhľad z vozidla. Vďaka symetrickému pohonu všetkých 
kolies a veľkej svetlej výške podvozka ľahko zvládne aj hrboľaté cesty. 
Ešte viac zábavy za volantom si teraz užijete vďaka najnovšej verzii 
systému X-MODE, ktorý rozšíri okruh destinácií pre vaše víkendové 
výlety o netušené nové možnosti a zaistí vám pocit bezpečia.

MESTSKÁ ELEGANCIA, 
OUTDOOROVÁ ZDATNOSŤ

Vychutnajte si skutočný potenciál modelu SUBARU XV s najnovšou 
zdokonalenou verziou systému X-MODE. Na šmykľavých povrchoch 
pokrytých snehom, prachom alebo štrkom zvoľte jazdný režim [SNOW/DIRT]. 
Na zradných cestách, kde môže dôjsť k uviaznutiu kolies, napríklad v hlbokom 
snehu, blate alebo suchom prachu, zas oceníte režim [D.SNOW/MUD].*1 
Systém X-MODE vďaka vysokému krútiacemu momentu a rýchlym reakciám 
motora zlepšuje schopnosť dostať sa z každej situácie v prípade uviaznutia. 
Tým zvyšuje celkové jazdné schopnosti a vodičovi dodáva pocit istoty. 
K pocitu bezpečia prispieva aj systém riadenia zjazdu z kopca, ktorý pomáha 
udržiavať konštantnú rýchlosť pri klesaní, dokonca aj na šmykľavom povrchu.*2

SPOĽAHNITE SA NA X-MODE

Systém Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) dokáže podľa vášho jazdného 
štýlu upraviť odozvu motora tak, aby ste mali v takmer každej situácii 
k dispozícii okamžitý výkon a agilnosť, keď to potrebujete.

Režim Sport

SI-DRIVE*3

*1 2-režimový systém X-MODE je k dispozícii len v prémiových stupňoch výbavy.
*2 Za bezpečnú a pozornú jazdu je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému riadenia zjazdu z kopca závisí od mnohých 

faktorov, ako je údržba vozidla, počasie, stav pneumatík a podmienky na cestách.
*3 Voliteľná výbava.
*4 K dispozícii len pre vozidlá s pohonom SUBARU e-BOXER.

Režim Intelligent

Tento vysoko agilný režim, ponúkajúci možnosť okamžitej akcelerácie, je vhodný pre 
bežné podmienky. K športovejšej jazde na kľukatých cestách napomáha systém e-Active 
Shift Control*4. Tento systém automatickým podraďovaním udržiava motor vo vyšších 
otáčkach, čím umožňuje mohutnejšiu akceleráciu pri výjazde zo zákruty na rovinku.

Tento režim, vyznačujúci sa umierneným prenosom výkonu, je ideálny pre plynulú jazdu 
po mestských uliciach, na dlhých trasách alebo pri snahe o čo najnižšiu spotrebu paliva. 
Zároveň poskytuje lepšiu kontrolu nad vozidlom za dažďa alebo na zasnežených cestách.

Režim Sport Režim Intelligent
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INTELIGENTNÉ PREPRAVNÉ RIEŠENIA

SUBARU XV ponúka okrem radosti z jazdy aj úžasnú 
praktickosť. Široký, takmer štvorcový otvor piatych dverí je 
teraz oveľa väčší, vďaka čomu je nakladanie a vykladanie 
batožiny ešte jednoduchšie. Zväčšená je aj šírka vnútorného 
priestoru medzi podbehmi kolies. A ak potrebujete odviezť 
veľké predmety, môžete využiť praktické strešné lišty*1*2.

Navoskujte si lyže, naleštite surfy a naolejujte bicykle; budete 
ich totiž potrebovať. SUBARU XV má mimoriadne objemný 
batožinový priestor, takže si so sebou môžete všade vziať 
všetko, čo potrebujete. SUBARU XV je vždy pripravené 
podporiť vás pri všetkých mestských či víkendových výletoch.

PRIPRAVTE SA NA 
DOBRODRUŽSTVÁ
ZBIER A JTE Z Á ŽITK Y

*1 Voliteľná výbava.
*2 Podmienkou je zakúpenie príslušenstva na upevnenie nákladu na 
 strešné lišty.
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Z AČÍNA VNÚTRI

VAŠA CESTA

02. PREŠÍVANÉ POŤAHY PREDNÝCH SEDADIEL

Mimoriadne pohodlné predné sedadlá s oranžovým 
prešívaním po bokoch*2 dodávajú SUBARU XV 
športový a štýlový nádych.

01. ELEKTRICKY OVLÁDANÉ POSUVNÉ
 A VYKLÁPACIE STREŠNÉ OKNO*1

SUBARU XV je vybavené strešným oknom, vďaka 
ktorému si môžu v interiéri všetci cestujúci vychutnať 
záplavu svetla.

03. ZADNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA*1

Interiér SUBARU XV ponúka komfort pre všetkých 
cestujúcich aj vďaka detailom, ako sú napríklad držiaky 
nápojov v zadnej lakťovej opierke.

Keď na SUBARU XV otvoríte dvere, okamžite si všimnete 
kultivovaný, športový dizajn interiéru. Ergonomicky tvarované 
sedadlá sú teraz ešte priestrannejšie a dizajnovo čistejšie
a zaručia vám aj vašim spolucestujúcim komfort a pôžitok 
dokonca aj na dlhých cestách.

*1 Voliteľná výbava.
*2 V modeli 2.0i-S EyeSight (e-BOXER) so sedadlami vo farbe Navy je 

použité modré prešívanie.
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*1 Voliteľná výbava.
*2 Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA 
 a iných krajinách.
*3 Android a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Apple CarPlay a/alebo Android Auto nemusia byť dostupné pre všetky modely a regióny. 
Podrobnejšie informácie získate od miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Subaru.
Za bezpečnú a pozornú jazdu je vždy zodpovedný vodič. Neobsluhujte dotykovú obrazovku 
počas jazdy.

SUBARU XV je vybavené kompletne prepracovaným informačno-zábavným systémom novej generácie, s ktorým ostanete vždy v spojení 
so svetom. Hlavný displej môže mať podobu 8-palcovej*1 dotykovej obrazovky, poskytujúcej intuitívny prístup k navigačným funkciám*1 
a hudobnému obsahu, kým multifunkčný displej s novým dizajnom informuje vodiča o dôležitých údajoch týkajúcich sa jazdy a vozidla. 
Prepojenie medzi hlavným displejom, displejom v bloku prístrojov a multifunkčným displejom prispieva ku komfortu vodiča, vyššej 
bezpečnosti a pôžitku z jazdy. Stále v kontakte a s prehľadom – tak možno opísať pocit, ktorý vás bude neustále sprevádzať v SUBARU XV.

OSTAŇTE V KONTAKTE

Pomocou technológií Apple CarPlay*2 a Android 
Auto*3 môžete vo vozidle používať svoje 
obľúbené aplikácie. Vďaka funkcii rozpoznávania 
hlasu to môžete robiť bez toho, aby ste spustili 
ruky z volantu, takže sa môžete stále plne 
sústrediť na bezpečné vedenie vozidla.

6,3-palcový multifunkčný LCD displej navrchu 
prístrojovej dosky poskytuje vodičovi 
a jeho spolucestujúcim užitočné informácie 
v prehľadnej forme. Keď je v činnosti navigačný 
systém, na multifunkčnom displeji sa pred 
križovatkami a odbočkami zobrazujú podrobné 
navigačné pokyny.

Plnofarebný LCD displej v bloku prístrojov má 
teraz väčšiu uhlopriečku (4,2 palca). Vďaka 
svojej polohe umožňuje vodičovi rýchlo získať 
prehľad o dôležitých informáciách bez toho, 
aby musel nadlho spúšťať zrak z cesty.

Na multifunkčnom displeji môžete sledovať 
obraz z kamery umiestnenej v mriežke 
chladiča. Získate tak lepší výhľad do priestoru 
pred vozidlom na križovatkách alebo pri 
parkovaní oproti múru.

Tento systém vás prostredníctvom monitoru 
a zvukového signálu upozorní na to, aby ste 
skontrolovali priestor zadných sedadiel skôr, 
ako opustíte vozidlo.

APPLE CARPLAY*2 A ANDROID AUTO*3

MULTIFUNKČNÝ DISPLEJ*1

SYSTÉM MONITOROVANIA 
PRIESTORU VPREDU*1

UPOZORNENIE NA OBJEKT V PRIESTORE 
ZADNÝCH SEDADIEL

DISPLEJ V BLOKU PRÍSTROJOV

Umožní vám s prehľadom manévrovať aj 
v tesných priestoroch. Keď zaradíte spiatočku, 
na hlavnom displeji sa zobrazí živý farebný 
obraz z kamery spolu s vodiacimi čiarami, 
pomáhajúcimi pri parkovaní.

CÚVACIA KAMERA*1
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Bezstupňová prevodovka Lineartronic plynule reguluje prevodový pomer 
tak, aby motor vždy pracoval v rozsahu otáčok, v ktorom dosahuje najvyššiu 
účinnosť. Výsledkom je plynulá akcelerácia, vysoký výkon a nízka spotreba 
paliva. Táto prevodovka sa kombinuje so systémom pohonu všetkých kolies 
s aktívnym rozdeľovaním krútiaceho momentu. Systém štandardne rozdeľuje 
hnaciu silu medzi predné a zadné kolesá v dobre vyvážanom pomere. Tento 
pomer pritom reguluje v reálnom čase podľa aktuálnej priľnavosti povrchu.

LINEARTRONIC + POHON VŠETKÝCH KOLIES 
S AKTÍVNYM ROZDEĽOVANÍM KRÚTIACEHO MOMENTU

S vozidlami Subaru sa už neodmysliteľne spájajú naše kľúčové technológie. 

Vďaka nim si môžu vodiči vo vozidlách Subaru vychutnať pocit, aký inde nenájdu. 

Tieto kľúčové technológie umožňujú vozidlám Subaru dosahovať tradične vysoký 

štandard, pokiaľ ide o výkon, komfort, bezpečnosť a spoľahlivosť. Zároveň 

prispievajú k pôžitku z jazdy a pocitu bezpečia pre všetkých cestujúcich.

KĽÚČOVÉ TECHNOLÓGIE SUBARU
V motore typu boxer, teda v motore s horizontálnymi protibežnými piestami, sa piesty 
pohybujú vodorovne oproti sebe. Subaru sa už vyše 50 rokov spolieha výlučne na 
motory SUBARU BOXER, pretože majú oproti iným typom motorov mnohé výhody, 
prinášajúce dlhú životnosť a spoľahlivosť.

MOTOR SUBARU BOXER

Prirodzene vyvážené
Stabilita a rovnováha vozidla vychádza z podstaty 
plochého profilu motora, ktorý generuje menej 
vibrácií ako motory s inou konštrukciou.

Zvýšená stabilita
Nízko položené ťažisko a ploché usporiadanie 
prináša v porovnaní s inými typmi motorov lepšiu 
bočnú stabilitu v zákrutách.

GLOBÁLNA PLATFORMA SUBARU
Globálna platforma Subaru (SGP) tvorí základ nasledujúcej generácie vozidiel Subaru. 
Prináša nielen lepšie jazdné vlastnosti, ale aj vyššiu celkovú bezpečnosť, vďaka 
čomu si môžete za volantom vychutnať pocit, aký zažijete len v Subaru. Predstavuje 
budúcnosť značky Subaru – a zaručuje ešte väčší pôžitok a pocit bezpečia vodičom aj 
ich spolucestujúcim.

1. Viac zábavy za volantom 2. Jazdný komfort 3. Komfortný interiér

Vo vozidlách Subaru so symetrickým pohonom všetkých kolies sa sila 
motora prenáša na všetky kolesá. Výsledkom je lepší záber kolies na 
mokrých a klzkých cestách. Tento symetrický, horizontálne usporiadaný 
systém má dobre vyvážené, nízko položené ťažisko, čo prispieva k jazdnej 
stabilite a bezpečnosti.

SYMETRICKÝ POHON VŠETKÝCH KOLIES (AWD)

Vďaka citlivejšie reagujúcemu podvozku vozidlo presne plní pokyny, ktoré mu vodič 
dáva prostredníctvom volantu. To navyše uľahčuje núdzové vyhýbacie manévre. 
Vo výsledku to prináša vyššiu bezpečnosť a viac zábavy za volantom aj na dlhých 
cestách. Aj napriek veľkej svetlej výške podvozka, ktorá mu dodáva všestrannosť, 
dokáže SUBARU XV zdolávať zákruty ako klasický cestný automobil.

Vylepšenia týkajúce sa tuhosti podvozka, 
systému zavesenia kolies a stabilizátorov priniesli 
účinnejšie tlmenie otrasov od kolies. Podvozok 
dokáže lepšie absorbovať nerovnosti, čo znamená 
vyšší komfort a menej únavy na dlhých cestách.

Vďaka minimalizovaniu nepríjemných vibrácií 
a hluku si jazdu vychutnajú všetci cestujúci. 
Vylepšený systém zavesenia kolies a vysoká tuhosť 
podvozka sú zárukou komfortu v celom interiéri.
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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。

SUBARU e-BOXER

Ak pri vozidlách iných značiek môže dôjsť v dôsledku zvýšenej hmotnosti k zhoršeniu jazdných 
vlastností, strategické umiestnenie komponentov systému SUBARU e-BOXER prispieva k zachovaniu 
celkovej rovnováhy vozidla. Motor je umiestnený blízko k zemi a elektromotor v strede vozidla, čo 
pomáha udržiavať citlivé ovládanie a stabilitu v zákrutách, známe vlastnosti vozidiel Subaru.

Vozidlá so systémom SUBARU e-BOXER dokážu konkurovať v zrýchlení zážihovým vozidlám 
o triedu vyššie. Ponúkajú vzrušujúci výkon na diaľniciach a sebaistú jazdu na bahnitých alebo 
nespevnených cestách.

Kompaktný, vysokovýkonný elektromotor umožňuje citlivé a rýchle zrýchlenie pri ustálenej 
jazde alebo pri spomaľovaní, vďaka čomu je jazda v meste pohodlná a bez stresu, a to aj v hustej 
premávke s častým zastavovaním a rozbiehaním.

Systém SUBARU e-BOXER zaisťuje efektívnu jazdu a prispôsobuje pomer rozdelenia 
výkonu medzi špecializovaným 2,0-litrovým motorom s priamym vstrekovaním 
a elektromotorom tak, aby zodpovedal podmienkam jazdy. V spojení s technológiou 
Lineartronic je výsledkom tichý, hladký a mohutný výkon a pohodlná, príjemná jazda 
v mnohých situáciách. A čo viac, pozdĺžne umiestnenie elektromotora a akumulátora 
v osi vozidla prispieva k stabilite a rovnováhe vozidla. Jej základom je motor SUBARU 
BOXER s nízkym ťažiskom a prirodzene stabilný dizajn symetrického pohonu AWD.

MOTOR SUBARU BOXER + ELEKTRICKÁ TECHNOLÓGIA

Pohotová manévrovateľnosť a stabilita v zákrutách

Nadšenie na diaľniciach. Istota na nespevnených cestách.

Praktická jazda v meste

SUBARU BOXER

Elektromotor

Lítiovo-iónový akumulátor

Rozbiehanie, jazda s nízkym 
zaťažením: jazda na elektrinu (EV)

Jazda so stredným zaťažením: jazda 
s funkciou asistencie elektromotora

Systémový indikátor asistencie elektromotora

Spomaľovanie: rekuperáciaJazda s vysokým zaťažením: 
jazda pomocou motora

Nová generácia systému SUBARU e-BOXER kombinuje motor 

SUBARU BOXER s elektromotorom. Táto kombinácia zaistí 

športovú jazdu, ako aj tichú a pohodlnú kabínu bez nežiaducich 

hlukov a vibrácií, dokonca aj na nespevnených cestách.

NOVÁ POHONNÁ 
JEDNOTKA SUBARU

Vodič je vždy zodpovedný za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov.
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AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ

PREVENTÍVNA BEZPEČNOSŤ

PREVENTÍVNA BEZPEČNOSŤ

PREVENTÍVNA BEZPEČNOSŤ

Keď vozidlo stojí, funkcia automatického zabrzdenia 
vozidla zabráni jeho samovoľnému rozbehnutiu po 
uvoľnení brzdového pedála. To zmierňuje únavu 
vodiča pri častom zastavovaní a rozbiehaní.

Automatické zabrzdenie vozidla

Systém riadenia dynamiky vozidla reguluje rozdelenie 
krútiaceho momentu v rámci pohonu všetkých kolies, 
výkon motora a brzdný účinok na jednotlivých kolesách 
tak, aby vodičovi pomáhal udržať vozidlo v želanej 
stope. Funkcia aktívneho smerovania krútiaceho 
momentu zas pribrzďuje vnútorné kolesá a znižuje na ne 
prenášaný výkon a súčasne zvyšuje výkon prenášaný na 
vonkajšie kolesá. Výsledkom je presnejšia ovládateľnosť 
a schopnosť prudko zatočiť, keď to potrebujete.

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

PRIMÁRNA BEZPEČNOSŤ PREVENTÍVNA BEZPEČNOSŤ

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

Prstencový výstužný rám teraz lepšie využíva panely 
z vysokopevnostnej ocele a bol prepracovaný tak, 
aby ešte účinnejšie absorboval energiu nárazu vo 
všetkých smeroch.

Prstencový výstužný rám

Vystužené stĺpiky a rám karosérie modelu 
SUBARU XV, postaveného na platforme SGP, 
absorbujú energiu nárazu z každej strany a chránia 
všetkých cestujúcich. Motor a prevodovka sú 
skonštruované tak, aby v prípade čelnej zrážky 
nevnikli do kabíny, ale zasunuli sa pod vozidlo.

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Optimálna poloha vodiča za volantom, výška okien 
a starostlivo umiestnené stĺpiky karosérie zaručujú 
vynikajúci výhľad vo všetkých smeroch. Mŕtve uhly 
sú minimálne, takže vodič má dobrý prehľad 
o situácii v okolí vozidla.

Výhľad do všetkých strán

Asistent diaľkových svetiel zlepšuje viditeľnosť 
a zvyšuje bezpečnosť pri jazde v noci tým, že 
automaticky zapína a vypína diaľkové svetlá podľa 
aktuálnych podmienok.

Asistent diaľkových svetiel (HBA)*4*5

Senzory umiestnené v zadných rohoch karosérie 
upozorňujú na vozidlá v zadných mŕtvych uhloch, 
a tým zvyšujú bezpečnosť pri prechádzaní medzi 
jazdnými pruhmi. Tiež vás upozornia na potenciálne 
nebezpečenstvo kolízie pri cúvaní do ulice s 
premávkou križujúcou vašu dráhu.

Pri zaradenej spiatočke tento systém identifikuje 
prekážky za vozidlom pomocou štyroch senzorov 
na zadnom nárazníku. V prípade zistenia prekážky 
dokáže systém upozorniť vodiča prostredníctvom 
výstražných zvukových signálov a tiež automaticky 
aktivovať brzdy s cieľom zabrániť kolízii alebo aspoň 
zmierniť jej dôsledky.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)*4*5

Systém automatického brzdenia pri cúvaní 
(RAB)*4*5

Tieto svetlomety reagujú na otáčanie volantu 
a aktuálnu rýchlosť jazdy tak, aby ich lúče smerovali 
tam, kam vozidlo zatáča. Vďaka tomu budete lepšie 
vidieť do zákrut, čo zvyšuje bezpečnosť pri jazde 
v noci.

Natáčacie svetlomety (SRH)*4

Systém riadenia dynamiky vozidla + 
aktívne smerovanie krútiaceho momentu

Vďaka platforme SGP, symetrickému pohonu 
všetkých kolies, nízko položenému ťažisku, 
vylepšenému systému zavesenia kolies a zvýšenej 
tuhosti konštrukcie dokáže vozidlo pohotovo 
reagovať pri vyhýbacích manévroch, čím pomáha 
predchádzať nebezpečným situáciám.

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Keď vám vaše auto dáva pocit istoty, život je príjemnejší. Preto je 

bezpečnosť pre značku Subaru mimoriadne dôležitá. Subaru pokračuje 

vo svojojej filozofii “človek na prvom mieste” dôkladným testovaním 

a vylaďovaním všetkých pokročilých bezpečnostných funkcií, ktoré vyvíja 

už 50 rokov. S najnovšími protikolíznymi a bezpečnostnými systémami 

a technológiami ako je globálna platforma Subaru či symetrický pohon 

všetkých kolies, Subaru kontinuálne zdokonaľuje celkovú bezpečnosť 

svojich vozidiel, aby dokázali čoraz lepšie predchádzať nehodám.

CELKOVÁ BEZPEČNOSŤ SUBARU

PRIMÁRNA BEZPEČNOSŤ AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ
Primárna bezpečnosť sa odvíja od základného návrhu 

konštrukcie. Výborný výhľad z kabíny, optimálna poloha za 

volantom a intuitívne ovládacie prvky prispievajú k vašej 

bezpečnosti od okamihu, ako nasadnete do vozidla.

PREVENTÍVNA BEZPEČNOSŤ
Vďaka pokročilým technológiám, ako je asistečný 

systém EyeSight*3, Subaru pomáha v rámci preventívnej 

bezpečnosti predchádzať kolíziám a dokáže zareagovať 

skôr, ako dôjde k zrážke.

Technológie aktívnej bezpečnosti, napríklad symetrický 

pohon všetkých kolies alebo platforma SGP, umožňujú presné 

ovládanie vozidla vďaka dokonalému vyladeniu základných 

aspektov, teda pohonu, riadenia a brzdenia. Vďaka tomu si 

môžete vychutnať každú jazdu s pocitom bezpečia.

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
Prvky pasívnej bezpečnosti zaručujú vašu bezpečnosť 

v prípade nehody. Ide napríklad o špecifické umiestnenie 

motora, ktoré bráni jeho vniknutiu do kabíny v prípade 

zrážky. Mimoriadne účinné sú aj airbagy systému SRS.*2

*1 European New Car Assessment Programme: nezávislá organizácia pre nárazové skúšky a bezpečnosť s podporou 
niekoľkých európskych vlád a motoristických a spotrebiteľských klubov.

*2 Účinný pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.
*3 Asistenčný systém EyeSight nemusí pracovať optimálne za všetkých jazdných podmienok. Za bezpečnú a pozornú jazdu a za 

dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je údržba 
vozidla, počasie, stav vozovky a podmienky na cestách. Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému 
EyeSight nájdete v návode na obsluhu vozidla.

Subaru XV dosiahlo v bezpečnostných testoch Euro NCAP 2017 

maximálne celkové ohodnotenie 5 hviezdičiek. Benzínové varianty 

navyše získali od organizácie Euro NCAP*1 v kategórii malých rodinných 

automobilov ocenenie „najlepší automobil roku 2017 v danej triede“.

Najbezpečnejší vo svojej triede

*4 Voliteľná výbava.
*5 Za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. V záujme bezpečnosti jazdy 

sa nespoliehajte výlučne na balík pokročilých bezpečnostných systémov. Schopnosti jednotlivých systémov sú obmedzené. 
Úplné informácie o fungovaní jednotlivých systémov a ich obmedzeniach nájdete v používateľskej príručke. Podrobnejšie 
informácie si vyžiadajte od svojho predajcu.
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ŠPIČKOVÉ ASISTENČNÉ 
TECHNOLÓGIE PRE VODIČA 
OD SPOLOČNOSTI SUBARU

ASISTENČNÉ JAZDNÉ SYSTÉMY

PREVENCIA NEHÔD

*1 EyeSight je podporný systém, ktorý nemusí fungovať optimálne vo všetkých jazdných podmienkach. Za bezpečnú 
 a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých 

faktorov, ako je napríklad údržba vozidla, počasie a stav vozovky. Kompletné informácie o fungovaní a obmedzeniach 
systému EyeSight vrátane funkcií uvedených v tejto brožúre nájdete v používateľskej príručke.

*2 Protikolízny brzdový systém nemusí fungovať v každej situácii. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich 
výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému EyeSight.

V spoločnosti Subaru veríme v CELKOVÚ BEZPEČNOSŤ. Jej dôležitou súčasťou sú protikolízne 

bezpečnostné technológie, ktorých úlohou je predchádzanie samotným nehodám. Preto sme 

vytvorili špičkový asistenčný systém Subaru EyeSight*1. Systém EyeSight slúži ako druhý pár 

očí, ktorý sleduje cestu pred vozidlom. Pomocou dvoch stereokamier zaznamenáva trojrozmerný 

farebný obraz, v ktorom dokáže vynikajúco rozpoznávať objekty. Touto schopnosťou sa takmer 

vyrovná ľudskému zraku. Na základe obrazu z oboch kamier systém presne určuje tvar, rýchlosť 

a vzdialenosť objektov. Rozpoznáva nielen vozidlá, ale aj motocykle, bicykle a chodcov*2. Pri zistení 

nebezpečenstva systém upozorní vodiča a v prípade potreby aj aktivuje brzdy, aby pomohol predísť 

nehode. Systém EyeSight v modeli SUBARU XV tak zvyšuje úroveň bezpečnosti, znižuje záťaž na 

vodiča a zároveň zvyšuje váš pocit bezpečia.

Systém EyeSight*1 dokáže udržiavať rýchlosť nastavenú 
vodičom rovnako ako klasický tempomat. To však nie je všetko. 
Okrem toho disponuje aj funkciou adaptívneho tempomatu, 
ktorá monitoruje odstup od vozidla vpredu a rozdiel rýchlostí. 
Keď vpredu zaznamená iné vozidlo, bude upravovať rýchlosť 
tak, aby nastavený odstup ostal zachovaný. Ovládaním 
motora, prevodovky aj bŕzd udržiava systém rýchlosť vozidla 
v súlade s okolitou premávkou, a to v širokom rozsahu rýchlostí 
od 0 do približne 180 km/h. Adaptívny tempomat je určený 
predovšetkým pre jazdu na diaľniciach, rýchlostných cestách 
a podobných komunikáciách, pričom dokáže reálne rozpoznať 
vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne udržiavať 
odstup v kolónach až do úplného zastavenia. Táto veľmi 
užitočná funkcia zvyšuje komfort vodiča pri dlhých cestách.

Ak je vaša pozornosť znížená v dôsledku únavy 
a v rámci jazdného pruhu jazdíte nerovnomerne z jednej 
strany na druhú, systém upozornenia na nerovnomernú 
jazdu v pruhu zapne zvukový signál a rozbliká príslušnú 
kontrolku, aby vám pomohol zachovať si ostražitosť. 
Uvedený systém sa však aktivuje až pri rýchlostiach 
vyšších ako približne 60 km/h. Ak počas jazdy rýchlosťou 
vyššou ako cca 50 km/h neúmyselne prejdete k hranici 
jazdného pruhu a začnete z neho vychádzať bez zapnutia 
príslušného smerového svetla, systém upozornenia na 
opustenie jazdného pruhu vás na túto situáciu upozorní 
pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Keď stojíte a systém EyeSight zistí, že vozidlá pred 
vami sa začali znova pohybovať, systém upozornenia 
na rozjazd vozidla vpredu vás upozorní pomocou 
zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Keď protikolízny brzdový systém zaznamená hrozbu 
zrážky s vozidlom alebo s inou prekážkou pred vami, 
upozorní vás na to pomocou zvukového signálu 
a kontrolky na prístrojovej doske. Ak vodič napriek 
tomu nepodnikne žiadny vyhýbací manéver s cieľom 
zabrániť zrážke, systém začne automaticky brzdiť, 
aby znížil silu nárazu, prípadne zrážke úplne zabránil, 
ak to bude možné. Ak sa vodič pokúsi vyhnúť zrážke 
pomocou vyhýbacieho manévru, protikolízny brzdový 
asistent mu môže poskytnúť potrebnú asistenciu. 
Navyše, protikolízny asistent riadenia v prípade zistenia 
hroziaceho čelného nárazu pomôže vodičovi prudko 
zatočiť a vyhnúť sa kolízii.

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred 
vozidlom a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre 
jazdu dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej 
klapky spustí sériu krátkych zvukových signálov, 
rozbliká príslušnú kontrolku a zníži výkon motora, aby 
vám pomohol zabrániť čelnému nárazu.

Adaptívny tempomat Upozornenie na nerovnomernú jazdu 
v pruhu a opustenie jazdného pruhu

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

Protikolízny brzdový systém*2 Protikolízny systém riadenia 
škrtiacej klapky

Pri jazde na diaľniciach, rýchlostných cestách 
a podobných komunikáciách dokáže asistent pre udržanie 
vozidla v jazdnom pruhu pomocou stereokamery 
monitorovať značenie jazdných pruhov a rozpoznať, keď 
vozidlo začne vybočovať zo svojho jazdného pruhu. 
Pri rýchlostiach približne nad 60 km/h pomáha vodičovi 
ovládať volant tak, aby vozidlo nevybočilo z jazdného 
pruhu, a tým zvyšuje bezpečnosť jazdy.

Asistent pre udržanie vozidla 
v jazdnom pruhu

Rozsah zorného poľa systému EyeSight (nie skutočné rozmery).
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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。

PONUKA VOZIDIEL

Lagoon Blue Pearl

SUBARU XV 2.0i-S EyeSight

ROZMERY .................................
POHONNÁ JEDNOTKA ..........

OBJEM ......................................
MAX. VÝKON ...........................

MAX. KRÚTIACI MOMENT .....

PREVODOVKA .........................

D x Š x V: 4 485 x 1 800 x 1 595 mm
Horizontálne uložený 2,0-litrový 4-valcový motor s protibežnými piestami, 
DOHC, 16 ventilov + elektromotor
1 995 cm3

SUBARU BOXER motor: 110kW (150 k) / 5,600 - 6,000 ot.
Elektromotor: 12.3 kW (16.7 k)
SUBARU BOXER motor: 194 Nm / 4,000 ot.
Elektromotor: 66 Nm 
Lineartronic, AWD

Cool Grey Khaki Ice Silver Metallic

* Model 2.0i-S EyeSight (e-BOXER) so strešnými lištami a model 1.6i bez strešných líšt majú výšku 1 595 mm. Všetky ostatné modely so strešnými lištami majú výšku 1 615 mm.

SUBARU XV 1.6i-S EyeSight SUBARU XV 1.6i EyeSight

ROZMERY .................................
MOTOR .....................................

OBJEM ......................................
MAX. VÝKON ...........................
MAX. KRÚTIACI MOMENT .....
PREVODOVKA .........................

D x Š x V: 4 485 x 1 800 x 1 615* mm
4-valcový 16-ventilový zážihový motor s protibežnými piestami 
a rozvodom DOHC
1 600 cm3

84 kW (114 k) pri 6 200 ot./min
150 Nm (15,3 kgfm) pri 3 600 ot./min
Lineartronic, pohon všetkých kolies

ROZMERY .................................
MOTOR .....................................

OBJEM ......................................
MAX. VÝKON ...........................
MAX. KRÚTIACI MOMENT .....
PREVODOVKA .........................

D x Š x V: 4 485 x 1 800 x 1 595 mm
4-valcový 16-ventilový zážihový motor s protibežnými piestami 
a rozvodom DOHC
1 600 cm3

84 kW (114 k) pri 6 200 ot./min
150 Nm (15,3 kgfm) pri 3 600 ot./min
Lineartronic, pohon všetkých kolies
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FUNKCIE A PRVKY

Tieto svetlá, ktoré kombinujú nízke a vysoké lúče, 
automaticky reagujú na riadenie, čím zabezpečujú 
dobrú viditeľnosť v zákrutách.

Tieto štýlové disky kolies sú ľahké, no odolné. 
Vyjadrujú praktickosť a jedinečný charakter modelu 
SUBARU XV.

Tieto LED hmlové svetlá majú vnútorné reflexné 
plochy upravené v záujme lepšej viditeľnosti a vyššej 
bezpečnosti počas jazdy v noci.

Strešné lišty na modeli SUBARU XV sú ideálnou 
oporou pre všetko príslušenstvo, ktoré potrebujete 
pre život. Okrem potešenia z jazdy tak získate aj 
väčšiu mieru praktickosti.

SUBARU XV okamžite rozoznáte od iných vozidiel 
podľa nových, atraktívnych diskov kolies. Dizajn 
týchto ľahkých, no odolných diskov vyjadruje 
jedinečný energický, živý charakter modelu 
SUBARU XV.

01. LED svetlá s automatickým 
nastavovaním výšky*1

04. 17-palcové disky kolies
 z hliníkovej zliatiny*1

02. LED hmlové svetlá*1 05. Strešné lišty*1*2

03. 18-palcové disky kolies
 z hliníkovej zliatiny*1

Elektronická parkovacia brzda, zakomponovaná 
do brzdových strmeňov, sa aktivuje jednoducho 
pomocou príslušného tlačidla. Zovretie či uvoľnenie 
brzdových doštičiek zaisťuje elektromotor.
Po zastavení na svahu sa EPB aktivuje automaticky. 
Keď zošliapnete plyn, EPB sa automaticky 
deaktivuje, pričom pohnutiu vozidla dozadu zabráni 
asistent rozjazdu do kopca.

07. Elektronická parkovacia brzda (EPB)

Zapojte zariadenie iPod*3 alebo iný prenosný 
hudobný prehrávač do štandardného vstupu AUX 
alebo USB a vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu 
prostredníctvom audiosystému modelu SUBARU 
XV. A ak si zvolíte výbavu s dvomi vstupmi USB*1, 
môžete z nich naraz dobíjať dve zariadenia.

08. USB konektor a audiovstup AUX

Prepracovaný klimatizačný systém účinne a potichu 
distribuuje vzduch cez výduchy s vylepšenou 
schopnosťou smerovať prúd vzduchu, aby ste 
si mohli v interiéri vychutnať komfortnejšie 
prostredie za každého počasia.

06. Dvojzónová automatická klimatizácia*1

*1 Voliteľná výbava.
*2 Podmienkou je zakúpenie príslušenstva na upevnenie nákladu na strešné lišty.
*3 Apple, iPhone a iPod sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Crystal White Pearl

Lapis Blue Pearl*3

Magnetite Grey Metallic

Pure Red

Ice Silver Metallic

Dark Blue Pearl*2

Crystal Black Silica Cool Grey Khaki

Plasma Yellow Pearl*2

Každé SUBARU XV je veľkoryso vybavené a s doplnkami Subaru 
si ho môžete ešte viac prispôsobiť svojim potrebám a životnému 
štýlu. Zvýšte si pohodlie, rozšírte funkčnosť alebo si na základe 
svojich preferencií prispôsobte vzhľad svojho modelu SUBARU XV 
s originálnymi  doplnkami SUBARU, ktoré sú navrhnuté a vyrobené 
v rovnakej kvalite ako vaše vozidlo. Ak máte záujem o podrobnejšie 
informácie, požiadajte o katalóg doplnkov, alebo navštívte 
najbližšieho predajcu vozidiel SUBARU.

PRISPÔSOBTE SI SVOJE SUBARU XV PODĽA SEBA

FARBY KAROSÉRIE

DOPLNKY 

MATERIÁL SEDADIEL

Sivá koža (1.6i-S EyeSight)*4

Čalúnenie sedadla

Čalúnenie sedadla

Čalúnenie sedadlaZadná časť sedadla

Zadná časť sedadla

Zadná časť sedadla

*1 Dostupné iba pri modeloch  SUBARU e-BOXER.    *2 Dostupné iba pri modeloch s objemom motora  2.0 l.
*3 Dostupné iba pri modeloch s objemom motora 1.6 l.    *4 Voliteľná výbava.

V závislosti od miesta tlače sa farby môžu mierne líšiť od farieb zobrazených v tomto prehľade. Okrem toho sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť farby a varianty sedadiel.

Predný živicový ochranný kryt

Ochrana prahu dverí

Rozmery sú uvedené v súlade so 
štandardným postupom merania 
spoločnosti SUBARU CORPORATION.

ROZMERY

Spoločnosť SUBARU CORPORATION si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a výbavu 
bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o technických parametroch, výbave, 
dostupnosti farieb a ponuke príslušenstva podliehajú miestnym podmienkam a požiadavkám. 
Informujte sa u miestneho predajcu o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa môžu vzťahovať na váš región.

Všetky funkcie, voliteľná výbava alebo balíky nie sú dostupné pre všetky modely a regióny. 
Informácie o dostupnosti nájdete na hárku s technickými údajmi. Podrobnejšie informácie 
získate od miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Subaru.

* Model 2.0i-S EyeSight (e-BOXER) so strešnými lištami 
 a model 1.6i bez strešných líšt majú výšku 1 595 mm. Všetky 

ostatné modely so strešnými lištami majú výšku 1 615 mm.

*

Lagoon Blue Pearl*1

Čierna látka (1.6i EyeSight)

Čalúnenie sedadla Zadná časť sedadla

Sivá látka (1.6i-S EyeSight)

Čalúnenie sedadla Zadná časť sedadla

Sivá látka (1.6i EyeSight)

Čalúnenie sedadla Zadná časť sedadla

Koža vo farbe Navy 
(e-BOXER 2.0i-S EyeSight)

Čalúnenie sedadla Zadná časť sedadla

Horizon Blue Pearl*2

Čierna koža (e-BOXER 2.0i-S EyeSight / 
1.6i-S EyeSight)*4

Charcoal Fabric (e-BOXER 2.0i-S EyeSight /
1.6i-S EyeSight)

Ochrana nakladacej hrany 
(živicová)
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Aby ste mohli zistiť všetko o značke Subaru, 
ponúkame vám rôzne digitálne materiály s množstvom 
zaujímavého, interaktívneho obsahu, ako napríklad 
360-stupňové zobrazenie a rôzne videá.

Interaktívny zážitok SUBARU

Navštívte našu stránku a získajte kompletné 
informácie a novinky o vozidlách SUBARU.

Webstránka

www.subaruslovakia.sk

Prihláste sa na SUBARU YouTube kanál
a sledujte najnovšie videa SUBARU.

YouTube

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

Buďte v kontakte s komunitou SUBARU na 
Slovensku a získavajte najnovšie správy o značke
a produktoch SUBARU.

Faceboook

facebook.com/SubaruSlovakia
Printed in Belgium (21GXSLOV-01)


