


Nye SUBARU XV er overlegen på 
fremkommelighet og skreddersydd 
for en aktiv livsstil. Med den unike 
kombinasjonen av Subarus permanente 
firehjulsdriftsystem - Symmetrical
All-Wheel Drive og SUBARU BOXER – 
motor vil du oppleve høy sikkerhet
og fremdragende kjøreegenskaper. 
Med SUBARU XV får du en sporty og 
sikker bil som gir deg god kontroll.

SUBARU XV - 
SKREDDERSYDD 
FOR
AKTIV LIVSSTIL
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Opplevelser starter først når du er 
ute på veien og legger alt annet 
bak deg. SUBARU XV tar deg frem 
på en sikker og stilfull måte, og du 
vil oppleve stor kjøreglede under 
enhver biltur. 

KJØREGLEDE RUNDT 
ENHVER SVING
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TILPASSET 
DINE BEHOV

SUBARU XV er designet for å kunne håndtere dine behov enten 
familien skal på helgetur eller du selv trenger plass til sykkelen hjem 
fra skogstur. Den er kompakt på utsiden, men romslig og fleksibel 
nok på innsiden til de eller det du vil ha med.
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Med nye SUBARU XV får du følelsen av kontroll uansett vær- og 
kjøreforhold. Med det permanente firehjulsdriftssystemet - 
Symmetrical All Wheel Drive og bakkestarthjelp får du ekstra hjelp 
når føreforholdene krever det. Nye Subaru XV har HID frontlys og LED 
baklys, slik at du alltid har god oversikt og er godt synlig for andre.

USTOPPELIG 
OVER ALT
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SUBARU XVs design gjør den til en crossover du vil trives med.
Med et bredt bagasjerom håndterer den bagasjen for helgen med 
letthet. Bakseteryggen er delt i 60/40 og kan enkelt felles ned 
individuelt eller sammen for å gi deg enda mer plass. SUBARU XV er 
designet for et aktivt liv, og for at passasjerene lett skal komme inn 
og ut av bilen.

MEGET ALLSIDIG 
STOR FLEKSIBILITET

Stor Kapasitet
SUBARU XV har plass til 
fem i kupeen, og til fem 
håndbagasjekofferter på samme 
tid. Den 60/40 delte bakseteryggen 
betyr at SUBARU XV har allsidighet 
nok til også å gi plass til en passasjer 
i baksetet og en sykkel samtidig. 
Med 1.270 liter lastevolum*, en 
nesten kvadratisk bakluke samt en 
bakseterygg som kan felles ned 
nesten helt flatt, vil den være klar for 
en bytur eller en utflukt til fjellet.

* Målt etter VDA-metoden (V214)på bil uten soltak

11



I nye SUBARU XV har du full tilgang til infotainment og lydanlegg som du styrer med 
betjeningsknappene i rattet eller med din egen stemme. Enten du skal kjøre langt eller 
kort, har SUBARU XV en rekke avanserte funksjoner som underholder deg og holder deg 
på rett kurs.

DU HAR
FULL KONTROLL

Stemmegjenkjenning*4 og Siri Eyes Free*2*5*6

Din SUBARU XV har flere håndfri-alternativer enn 
noen gang før, takket være stemmegjenkjenning*4 og 
Siri Eyes Free*2,*5 integrasjon. Bruk Siri til å koble et 
kompatibelt Apple-produkt*6 din til xv, slik at du kan 
foreta håndfrisamtaler, spille musikk, sjekke e-post 
og søke på Internett. Selv uten Siri, kan du fortsatt 
ha håndfri-samspill med navigasjon, telefon og 
lydsystemer på enhver kjøretur.

Berøringsskjerm*1

Bruk berøringsskjermen for enkelt å administrere 
musikk akkurat som du ville gjort med en smarttelefon. 
Du kobler enkelt opp smarttelefonen via Bluetooth®*3 
eller USB-kontakten, og så kan du velge musikken din 
direkte på berøringsskjermen.

Multi-funksjonsdisplay*2

Multi-funksjonsdisplayet  er plassert på toppen av 
instrumentpanelet og viser deg tiden, temperaturen, 
og ulike former for status på sikkerhet og vedlikehold. 
Den gir deg også informasjon om drivstofforbruk og 
start/stoppsystemet.

*1 Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring. Vennligst unnlat å betjene 
berøringsskjermen når du kjører.

*2 Valgfritt.
*3 Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc. America.

*4 Stemmestyring på kun utvalgte språk, og norsk er ikke tilgjengelig.
*5 Siri-kompatible Apple produkter er nødvendig (iPhone, iPad, iPod etc.)
*6 Apple, iPod, Siri og iThunes er registrerte varemerker for Apple Inc. App Store er et servicemerke for 

Apple Inc.
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Nye SUBARU XV har stilig interiør med orange sømmer for et mer sportslig preg.
Enten du skal å kjøre langt eller bare nyte den korte reisen, gir SUBARU XV deg tilgang 
til en rekke avanserte funksjoner som underholder deg, holder deg effektivt på rett kurs 
og bringer deg frem med høy komfort.

KOMFORT OG 
PLASS FOR ALLE

Mer komfort for alle.
SUBARU XV har mange nyheter for å gi deg 
og dine passasjerer en behagelig opplevelse. 
Setene er utviklet for langvarig komfort med 
god sidestøtte og vibrasjonsabsorberende 
polstring. For å oppnå en bedre og tryggere 
oversikt over trafikken og omgivelsene er 
sittehøyden løftet. Du vil også finne mange 
praktiske detaljer lett for hånden, og den har 
justerbar vinkling av hodestøttene og ISOFIX-
fester for barnestoler.

Med plass til de små ting.
De store dørlommene i alle sidedørene har 
integrerte flaskeholdere, midtkonsollen 
inneholder også koppholdere, det er flere 
oppbevaringsmuligheter og et polstret 
armlene som kan åpnes for ekstra lagring og et 
12V strømuttak.

Med god underholdning underveis.
Plugg inn din iPod*1 eller andre bærbare 
musikkspillere i AUX- eller USB-kontaktene, og 
din egen digitale (MP3 eller WMA*2) kan høres 
gjennom lydanlegget i SUBARU XV. I tillegg kan 
du via stemmegjenkjenning søke i din musikk.

*1 Apple, iPhone og iPod er registrerte varemerker for Apple Inc.
*2 WMA: WMA er varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
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*1 Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring. Vennligst unnlat å betjene berøringsskjermen når du kjører.
*2 Valgfritt.

*3 Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc. America.

Lydanlegg*2

Lytt til musikken gjennom et kraftig 6-høyttalers 
lydanlegg i CLASSIC og PREMIUM. Lydanleggene er 
utstyrt med høyttalere spesielt tilpasset akustikken 
i SUBARU XV, noe som resulterer i et rikt lydbilde. 
Lydanlegget har USB-inngang, Bluetooth®*3 håndfri-
telefonering, og to av høyttalerne (diskant) er integrert
i instrumentpanelet.

Ryggekamera
Gled deg over muligheten til å manøvrere SUBARU XV på  trange plasser 
med letthet ved hjelp av ryggekameraet.  Når føreren setter bilen
i revers, aktiveres kameraet og viser et fargebilde av området bak bilen 
på berøringsskjermen. Det vises også avstandsmarkeringer for å gjøre 
parkeringen lettere.

Bluetooth®*3

Med et Bluetooth®*3 håndfri-system som automatisk kobler opp din 
kompatible mobiltelefon. Systemet  har en mikrofon montert i taket for 
håndfri-funksjon, samt at systemet også lar deg trådløst streame lyd fra en 
kompatibel Bluetooth®*3 musikkspiller.

I SUBARU XV har du enkel tilgang på informasjon og 
underholdning. Du kan også betjene din smarttelefon via 
berøringsskjermen og lytte til dine egen musikk.

DU HAR
FULL KONTROLL

SUBARU STARLINK*1

SUBARU STARLINK*1 gir sikker tilgang til internett-radio, apper mm.
via berøringsskjermen, bryterne på multifunksjonsrattet eller talekommandoer.

1

2

3
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Lineartronic + Permanent Firehjulsdrift
SUBARU XV oppnår god respons og høy drivstoffeffektivitet med sin Lineartronic trinnløse 
automatiske girkasse. Den effektive Lineartronic trinnløse automatgirkassen er designet for å få 
mest mulig ut av din SUBARU BOXER motor og Symmetrical AWD. Lineartronic hjelper motoren 
i å arbeide i det gunstigste turtallsområdet i enhver kjørehastighet, og gir en god balanse 
mellom utnyttelsen av motorkreftene og god drivstofføkonomi. Lineartronic er utstyrt med 
Active Torque Split firehjulsdrift som automatisk fordeler drivmomentet mellom for- og bakhjul 
etter kjøreforholdene.

6-trinns Manuell Girkasse + Permanent Firehjulsdrift
Den manuelle girkassen på 2.0D har direkte og myke girskiftebevegelser og et firehjulsdriftsystem 
med en midtdifferensial som også har en differensialbrems. Ved hjulspinn vil drivmomentet 
automatisk fordeles mellom for- og bakaksel.

PERMANENT 
FIREHJULSDRIFT

Følelsen av full kontroll gir deg trygghet, og SUBARU XV gir deg en trygg følelse bak 
rattet, takket være teknologien Symmetrical All-Wheel Drive – permanent firehjulsdrift -
koblet sammen med den unikt balanserte SUBARU BOXER-motoren. Dette gir en 
ypperlig balanse i bilen samt at det gir en gunstig vektfordeling foran og bak, og ikke 
minst sideveis. Symmetrical All-Wheel Drive har et lavere tyngdepunkt enn andre 
systemer, og overfører kreftene til underlaget gjennom alle fire hjul til enhver tid.

Økt stabilitet
Fordi BOXER-motoren er montert lavere i karosseriet enn 
andre motortyper, er SUBARU XV mer stabil og krenger 
mindre enn biler med andre motortyper.

Pålitelig yteevne
Motorens flate design gir en innebygget stivhet, og frembringer 
mindre vibrasjoner enn rekke- og V-motorer for god holdbarhet og 
pålitelig yteevne.
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Få andre bilmodeller gir den samme kjøregleden som du får i SUBARU XV, 
og grunnen er den unike teknikken. I Subaru sitt motordesign er sylindrene 
plassert 180 grader i forhold til hverandre på hver side av veivakselen. 
Bevegelsen til de motstående stemplene utligner gjensidig bevegelses-
energien, og gir ypperlig rotasjonsbalanse og mindre vibrasjoner
i motoren. Et flatere design av motoren gjør at den kan monteres lavere
i karosseriet som gir hele bilen et lavt tyngdepunkt og bedre balanse.

SUBARU BOXER MOTOR
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1,6-LITERS
SUBARU BOXER

2,0-LITERS
SUBARU BOXER DIESEL

* Drivstofforbruk og CO2 utslipp: i henhold til EC715/2007-136/2014W.

2,0-LITERS
SUBARU BOXER

MAKS. EFFEKT: 108 kW (147 hk DIN) / 3.600 o/min. 
MAKS. DREIEMOMENT: 350 Nm / 1.600–2.800 o/min. 
DRIVSTOFFORBRUK:
5,4 l/100 km* (6-trinns manuell girkasse)
CO2 UTSLIPP: 141 g/km* (6-trinns manuell girkasse)
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MAKS. EFFEKT: 110 kW (150 hk DIN) / 6.200 o/min.  
MAKS. DREIEMOMENT: 196 Nm / 4.200 o/min. 
DRIVSTOFFORBRUK:
6,5 l/100 km* (Lineartronic automatgir)
CO2 UTSLIPP: 151 g/km* (Lineartronic)

MAKS. EFFEKT: 84 kW (114 hk DIN) / 5.600 o/min. 
MAKS. DREIEMOMENT: 150 Nm / 4.000 o/min.
DRIVSTOFFORBRUK: 
6,3 l/100 km* (Lineartronic automatgir)
CO2 UTSLIPP: 146 g/km* (Lineartronic automatgir)
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5-Stjerner I Euro NCAP
SUBARU XV setter standarden for 
passasjerbeskyttelse. Etter nidtid 
utvikling og testing har SUBARU XV 
oppnådd maksimale 5-stjerner i den 
europeiske kollisjonstesten;
Euro NCAP.

Trygg under enhver kjøretur. Enten du tar fatt på en litt mer krevende utflukt eller 
bare skal på en kort bytur, kan du kjøre med visshet om at SUBARU XV er bygget med 
Subarus velprøvde sikkerhetsteknikk. Det er betryggende å vite at SUBARU XV er klar 
til å takle de fleste kjøreforhold, og har et høyt sikkerhetsnivå slik at kjøreturen kan 
nytes til det fulle.

MAKSIMAL 
BESKYTTELSE
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Ringformet Sikkerhetsbur
Subaru XV har et sikkerhetskarosseri bygget opp som et 
beskyttende sikkerhetsbur med et sterkt og energiopptagende 
rammeverk. Dette rammeverket omfatter tak, dørstolper og 
gulv, og ved et uhell fordeler kollisjonskreftene rundt kupéen 
for å skåne deg og dine passasjerer.

Kollisjonsputer/Sikkerhetsbelter
Kollisjonsputer foran og sidekollisjonsputer er standard for 
fører og forsetepassasjer i tillegg til sidekollisjonsgardiner som 
dekker de fremre og bakre sidevinduene. På førersiden er det 
også en knekollisjonspute som øker beskyttelsen av knærne 
til sjåføren ved frontkollisjon. SUBARU XV har forseter med 
energiabsorberende hodestøtter som bidrar til å redusere 
faren for nakkesleng på fører og for-setepassasjer ved en 
påkjørsel bakfra. Sikkerhetsbeltene foran er utstyrt med 
beltestrammere og lastbegrensere, og alle fem sitteplasser har 
3-punktssikkerhetsbelter. Det er ISOFIX-fester for barneseter
i baksetet samt forankringspunkter for innfesting av barnestoler.

En Tryggere Kupé
SUBARU XV gir ytterligere beskyttelse ved at den flate
BOXER-motoren og girkassen ved en frontkollisjon,
vil gli inn under bilen for best mulig beskyttelse av deg og 
dine i kupéen.

Vehicle Dynamics Control
Vehicle Dynamics Control overvåker og analyserer 
den virkelige kjøresituasjonen. Systemet styrer 
firehjulsdriftfordelingen*, antispinn og stabilitetskontrollen 
for optimalt veigrep under alle kjøreforhold. Dette smarte 
systemet reagerer i løpet av en brøkdel av et sekund,
og hjelper til å holde bilen på den ideelle kjørelinjen.

Full Oversikt 
Utformingen av frontruten og plasseringen av sidespeil,
en høyere sitteposisjon samt store side- og bakvinduer,
gir deg en fenomenal oversikt i trafikken og ved manøvrering 
på trange plasser.

Bremser
Kraftige ABS-bremser hindrer at hjulene låser seg under 
hard oppbremsing, og er kombinert med elektronisk 
bremsekraftfordeling, som fordeler bremsekraften mellom for –
og bakhjul. Bremsesystemet har også nødbremseassistanse 
som hjelper deg å bremse i en panikksituasjon samt “Brake 
Override”-system, noe som sikrer at bilen bremser og stoppes 
selv om gasspedalen skulle trykkes ned samtidig.

Ideell 
kjørelinje

Overstyring

Understyring

AKTIV SIKKERHET

PASSIV SIKKERHET

* På modellene med Lineartronic automatgir
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DIMENSJONER: L x B x H: 4.450 x 1.780 x 1.570 mm
MOTOR: 4-sylindret SUBARU BOXER DIESEL med turbo
SYLINDERVOLUM: 1.998 ccm
MAKS. EFFEKT: 108 kW (147 hk DIN) / 3.600 o/min.
MAKS. DREIEMOMENT: 350 Nm / 1.600 - 2.800 o/min.
DRIVLINJE: Permanent firehjulsdrift med 6-trinns manuell girkasse

* Lagerføres normalt ikke i Norge.

SUBARU XV 2.0D

Modeller

Ice Silver Metallic
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DIMENSJONER: L x B x H: 4.450 x 1.780 x 1.570 (1.615*) mm
MOTOR: 4-sylindret SUBARU BOXER
SYLINDERVOLUM: 1.600 ccm
MAKS. EFFEKT: 84 kW (114 hk DIN) / 5.600 o/min.
MAKS. DREIEMOMENT: 150 Nm / 4.000 o/min.
DRIVLINJE: Permanent firehjulsdrift med  Lineartronic trinnløs automatisk girkasse

DIMENSJONER: L x B x H: 4.450 x 1.780 x 1.570 (1.615*) mm
MOTOR: 4-sylindret SUBARU BOXER
SYLINDERVOLUM: 1.995 ccm
MAKS. EFFEKT: 110 kW (150 hk DIN) / 6.200 o/min.
MAKS. DREIEMOMENT: 196 Nm / 4.200 o/min.
DRIVLINJE: Permanent firehjulsdrift med  Lineartronic trinnløs automatisk girkasse

SUBARU XV 2.0i SUBARU XV 1.6i

* Takrails på 1.6i/2.0i PREMIUM

Quartz Blue Pearl Crystal White Pearl
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Setedekor SetedekorSete- og ryggflate Sete- og ryggflate

SORT SKINN (PÅ PREMIUM) SORT STOFF (PÅ CLASSIC)

* Valgfritt på 1.6i-S PREMIUM og 2.0i-ES PREMIUM m/takrails
Fargene kan avvike noe fra det som er vist i tabellen.

TANGERINE ORANGE PEARL

DARK GREY METALLICCRYSTAL BLACK SILICA

DESERT KHAKI

ICE SILVER METALLIC VENETIAN RED PEARLCRYSTAL WHITE PEARL

HYPER BLUE

Eksteriørfarger

DARK BLUE PEARLQUARTZ BLUE PEARL

Setetrekk
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Automatisk tenning/slukking
av hovedlykter

En lyssensor tenner hovedlyktene ved 
skumring eller kjøring inn i tunneler, og 
slukker når tenningsnøkkelen tas ut.

Elektrisk innfellbare sidespeil

De store sidespeilene er oppvarmede og 
har integrerte blinklys. De er også elektrisk 
innfellbare for å lette adkomsten på trange 
parkeringsplasser eller i garasjer.

Takrails

Takrails gir deg muligheten til å enkelt 
montere skiboks, skistativ og annet 
transportutstyr.

Glass-soltak

Det elektrisk betjente soltaket kan vippes 
opp i bakkant, eller skyves helt opp med 
ett-trykk på soltakbryteren.

Nøkkelfri adkomst med startknapp

Nøkkelfri adkomst med startknapp lar
deg låse opp dørene, starte motoren og 
kjøre din Subaru XV uten å ta nøkkelen opp 
av lommen.

To-sone automatisk klimaanlegg
Med separat temperaturkontroll for fører 
og forsetepassasjer, gir dette individuell 
komfort året rundt.

Oppvarmede forseter

Oppvarmede forseter med to-trinns 
regulering for hurtig oppvarming
eller komfortvarme.

Utstyrsnivået varierer på de ulike modellene og avbildet utstyr er ikke standard på alle. Vennligst kontakt din Subaru-forhandler for nærmere informasjon.

Midtarmlene bak med koppholder

Gir økt komfort for passasjerene bak.

1
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2

6

3

7

4
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Eksteriør- og interiørdetaljer
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DIMENSJONER

Dimensjonene er målt etter en målestandard for
Fuji Heavy Industries Ltd.

Panserbeskyttelse Dekor/beskyttelsesplate foran Aluminium lastholder Beskyttelsesplate - støtfanger bak Bagasjeromsmatte

ET PERSONLIG PREG.

Selv om SUBARU XV er velutstyrt, er mange av oss ofte litt 

individualister og vil gjerne ha det «lille ekstra» på bilen. 

Tilbehør kan være så mangt. Det kan være nyttige og 

praktiske detaljer, tilbehør som øker komforten og velværet, 

eller rett og slett noe som kun er til for utseendes skyld.

Til SUBARU XV finnes flere tilbehørsdetaljer som kan skape 

det lille ekstra for deg og gjøre bilen individuell.

* 1.6i og 2.0i PREMIUM med takrails: 1.615mm

Tilbehør

*
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Subaru Digital opplevelse

eBrosjyre

Se eBrosjyrer på www.subaru.no

INTERAKTIV OPPLEVELSE AV SUBARU

facebook.com/Subarunorgewww.subaru.no youtube.com/user/XVSubaru/videos

Om du ønsker å utforske mer om Subaru, kan vi tilby digitalt 

materiell med spennende interaktivt innhold som for eksempel 

360-visning og videoer.

Opplev Subarus dynamiske eBrosjyrer for mer detaljer,
med videoer og bilder.

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon og 
nyheter om Subaru og alle våre modeller.

Ta en titt på våre norske filmer på youtube. Det vil være hyggelig om du følger oss på facebook.

Fuji Heavy Industries Ltd. og Subaru Norge AS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, utstyr, fargeutvalg, ekstrautstyr og modeller som lagerføres/markedsføres i Norge uten forutgående varsel.
Avbildede biler i brosjyren kan avvike fra biler som leveres i Norge. Subaru Norge AS tar forbehold om eventuelle skrive-/trykkfeil.

Subaru hjemmeside YouTube Facebook

Ikke alle alternativer er tilgjengelige, ta kontakt med din nærmeste forhandler for mer informasjon.
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