


İHTİYACINIZ OLAN 
TEK ŞEY EĞLENCE.
Şehirde kullanım için şık tasarım, inanılmaz güzelliklerin 
birleşimi ve heyecan verici yeni yetenekleri ile SUBARU XV, 
arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız için bir esin kaynağı. İster şehir 
merkezinde gece dışarı çıkmak, ister aniden karar verilmiş bir 
hafta sonu kaçamağı olsun, SUBARU XV ile sevdiğiniz her şeyi 
tarz ve konfor içinde yapın. Her yeni gün keyifli bir macera 
olabilir ve olmalıdır.
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SUBARU XV meydan okumalara her zaman hazırdır. SUBARU 
XV, yerden yüksekliği ve Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ile 
zorlu yolları fethederken, yüksek sürüş pozisyonu ve mükemmel 
görüş alanı ile sürücüye güven aşılar. Sürüş deneyimini her zaman 
olduğundan daha eğlenceli hale getiren X-MODE ile hafta sonu 
yolculuklarınıza gönül rahatlığıyla zorlu rotalar dahil edebilirsiniz.

ŞEHİRLİ TARZ, ARAZİ 
KOŞULLARINA UYGUNLUK.

X-MODE, tek bir buton yardımıyla kontrolü elinizde tutmanıza 
yardımcı olur. X-MODE teknolojisi, motorun, şanzımanın, simetrik 
AWD sisteminin, frenlerin ve diğer bileşenlerin yönetimini 
devralarak değişken ve zorlu yol koşullarında güvenle sürüş 
yapmanızı sağlar. X-MODE aktif hale getirildiğinde, Yokuş İniş 
Kontrolu, inişlerde aracınızı sabit bir hızda tutabilmeniz için 
otomatik olarak devreye girer.

X-MODE DEVREDE.
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AKILLI YÜKLEME ÇÖZÜMLERİ

SUBARU XV, keyifli sürüşünüze daha fazla kullanılabilirlik 
katar. Bagaj yükleme ve boşaltma işlemini çok daha 
kolaylaştıran geniş ve neredeyse kare yükleme ağzı daha 
büyüktür. Bagaj içinde ise tekerlek yuvalarının arasında çok 
daha geniş bir alan bulunur. Daha fazla alana ihtiyacınız 
olduğunda, daha geniş eşyaları taşımak için kolay kullanımlı *1 
tavan raylarını kullanabilirsiniz.

Kayak takımlarınızı cilalayın, sörf tahtalarınızı parlatın ve 
bisikletlerinizi yağlayın, çünkü onlara ihtiyacınız olacak. 
SUBARU XV’de, tüm yaşam aksesuarlarınızı yanınızda 
taşıyabileceğiniz olağanüstü bir bagaj kapasitesi bulunur. 
Tüm şehir içi ve hafta sonu gezintileri için siz hazırsanız 
SUBARU XV de hazır.

MACERALARINIZI 
YÜKLEYİN,
ANIL ARINIZL A DOLDURUN.

*1 Port-bagajı tavan raylarına yüklemek için bir bağlantı aparatına ihtiyaç vardır.
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İÇERİDE BAŞLIYOR.

YOLCULUĞUNUZ

02. TURUNCU KOLTUK DİKİŞLERİ

Ultra konforlu koltukların turuncu dikişleri yeni Subaru 
XV’nin eğlenceli tarzını güçlendiriyor.

01. ELEKTRİKLİ AÇILABİLİR SUNROOF*1

SUBARU XV, keyifli ve konforlu bir sürüş için kabinin 
içine ışık girmesine izin veren geniş bir sunroof ile 
sunuluyor.

03. ARKA KOLTUK ORTA KOL DAYANAĞI*1

Yeni SUBARU XV’nin içi, arka koltuk orta kol 
dayanağındaki bardak tutucuları ile tüm yolculara 
konfor sunuyor.

SUBARU XV’nin kapılarını açtığınızda ilk fark 
edeceğiniz şey şık ve spor tarzı olacaktır. Her zaman 
olduğundan çok daha geniş ve şık koltukları, size ve 
tüm yolcularınıza uzun yolculuklarda bile rahat ve 
keyifli bir deneyim sunar.

*1 Opsiyonel

08 0909



*1 Apple CarPlay, Apple Inc.’in ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli olan bir ticari markasıdır.
*2 Android ve Android Auto, Google Inc’in ticari markalarıdır.

Apple CarPlay ve/veya Android Auto tüm modeller ve bölgelerde mevcut olmayabilir. Daha 
fazla bilgi için lütfen yetkili Subaru satıcınızla irtibata geçin. 
Sürücü her zaman güvenli ve dikkatli sürüşten sorumludur. Sürüş esnasında lütfen 
dokunmatik ekranı kullanmaktan kaçının

SUBARU XV, gittiğiniz her yerde sizi bağlantı halinde tutan, yeni nesil bilgilendirici ve eğitici sistem ile donatılmıştır. Yeniden tasarlanmış 
çok işlevli ekran sürücüyü aracın kilit istatistikleri hakkında bilgilendirirken, 8 inç dokunmatik Starlink ekranı dinlenen içeriğe kolay erişim 
sağlar. Çok işlevli ekran, gösterge tablosu*1 ve Starlink ekranı arasındaki bağlantı; kolaylık, güvenlik ve sürüş keyfinin artmasına yardımcı 
olur.

İLETİŞİMDE KALIN.

Apple CarPlay ve Android Auto*1*2 ile akıllı 
telefonunuzdaki sisteme uyumlu müzik 
ve harita gibi günümüzün en popüler 
uygulamalarını kolaylıkla kullanın. Ses tanıma 
özellikleri, siz yoldayken dikkat dağınıklığını en 
aza indirirken herkesi güvende tutarak, eller 
serbest kullanıma izin verir.

Starlink ekranı üzerinde yer alan yeni 6.3 inç 
LCD çok fonksiyonlu ekran, ergonomik konumu 
ve yeni içeriğiyle size ve yolcularınıza faydalı 
bilgiler sağlar.

Şimdi daha geniş ekran ile, 4.2 inç renkli LCD 
gösterge ekranı, gözünüzü yoldan ayırmadan 
hızlı bir bakış ile faydalı sürüş bilgilerini 
anlamanıza yardımcı olur.

Ön ızgarada yer alan kamera aracın ön 
görüşünü Çok İşlevli Ekran ile korurken, yol 
ayrımlarında ve duvara doğru ön park sırasında 
görüş açısını artırıyor.

Hem gösterge tablosundan yazılı olarak 
hem de sesli olarak uyarı veren bu sistem 
sayesinde aracınızdan inerken yan veya arka 
koltukta bulunan eşyalarınızı yanınıza almayı 
unutmayacaksınız.

APPLE CARPLAY*2 VE ANDROID AUTO*3

ÇOK İŞLEVLİ EKRAN

ÖN GÖRÜŞ KAMERASI*1

ARKA KOLTUK UYARISI

GÖSTERGE TABLOSU

SUBARU XV ile dar şehir yollarında rahatlıkla 
manevra yapın. Geri vites konumunu 
seçtiğinizde arka kamera görüntüsü ekrana 
yansıyarak kılavuz çizgileriyle kolaylıkla park 
etmenizi sağlar.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
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Lineartonic etkili yumuşak hızlanma ve yumuşak vites geçişleriyle iyi bir yakıt 
ekonomisi ve etkili bir motor performansı sunar. Subaru’nun aktif tork dağılımı 
AWD sistemiyle birlikte yol koşullarına göre ön ve arka tekerleklerin çekiş 
dağılımını otomatik olarak ayarlamaktadır.

LINEARTRONIC + AKTİF TORK DAĞILIMLI AWD

Subaru’nun temel teknolojileri Subaru markasını tanımlar ve sadece bir Subaru’da 

bulabileceğiniz eşsiz sürüş duygusunu verir. Bu temel sistemler tüm yolculara keyif 

ve gönül rahatlığı sunma vaadini sağlarken; Subaru araçların performans, konfor ve 

güvenlik standartlarına ulaşmalarını sağlar.

SUBARU TEMEL TEKNOLOJİ
Boxer motor, pistonlarının yatay bir şekilde birbirlerine doğru hareket ettiği bir motor 
konfigürasyonudur. Subaru, 50 seneden uzun süredir sadece, diğer motor tiplerine 
göre birçok avantaja sahip olan SUBARU BOXER motor kullanmaktadır ve araçlarında 
dayanıklılık ve güvenilir performans sunmaktadır.

SUBARU BOXER MOTOR

Uzun Süreli Performans
Motorun yatay tasarımı sağlam ve kendinden 
dengelidir, ve diğer motor tiplerine göre daha az 
titreşim sağlar.

Daha Fazla Denge
Daha düşük ağırlık merkezi ve yatay tasarım, diğer 
motor tiplerine göre daha iyi yanal denge sağlar.

SUBARU GLOBAL PLATFORM 
Subaru Global Platform, yeni nesil Subaru araçlarının temelini oluşturan bir platformdur. 
Tam kapsamlı güvenlik ve performansı artırarak, sadece bir Subaru’da bulabileceğiniz 
bir sürüş hissini sunmak için daha iyi bir performans sunar. Bu platform, Subaru’nun 
geleceğidir – ve tüm sürücülere ve yolculara daha fazla keyif ve huzur sunar.

1. Daha Keyifli Sürüş 2. Sürüş Konforu 3. Konforlu Kabin Alanı

Subaru’nun Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi, ıslak ve kaygan yollarda 
daha iyi çekiş için gücü tüm tekerleklere sürekli olarak aktarır. Yatay 
simetrik bir düzlemde olan bu sistem, daha dengeli ve güvenli bir sürüş için 
iyi dengelenmiş, düşük ağırlık merkezi tasarımına sahiptir.

SİMETRİK SÜREKLİ DÖRT ÇEKER (AWD)

Daha hassas yol tutuşu, sürücünün aracı istediği gibi yönlendirmesine 
olanak sağlamasının yanında, olası tehlikeden kaçınmayı da sağlar. Böylece 
uzun yolculuklarda bile daha güvenli ve daha eğlenceli bir sürüş sunar. 22 
cm minimum yerden yüksekliğine rağmen SUBARU XV, virajlarda bir binek 
otomobil gibi performans gösterir.

Şasi sağlamlığı, süspansiyondaki iyileştirmeler, etkin 
darbe sönümleme gibi faktörler uzun sürüşlerde daha 
fazla konfor ve daha az yorgunluk sağlar.

Tüm yolcuların sürüşten keyif almalarını sağlamak 
için rahatsız edici titreşimler veya gürültüler en aza 
indirildi. Süspansiyon iyileştirmeleri ve oldukça 
sağlam bir şasi, herkes için konforlu bir iç kabin ortamı 
sağlıyor.
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AKTİF

AKTİF AKTİF

ÖNLEYİCİ

ÖNLEYİCİ

ÖNLEYİCİ

Yoğun dur-kalk trafik durumlarında, araç tamamen 
durduğunda, sürücünün yorgunluğunu azaltmak 
için, Auto Vehicle sistemi ayağı fren pedalına basılı 
tutulmasına gerek kalmadan aracı bulunduğu yerde 
sabit olarak tutar.

Auto Hold (AVH)

Araç denge limitlerini zorladığında, her bir tekerlekteki 
AWD tork dağıtımı, motor çıkış gücü ve fren, aracın 
doğru rotada kalmasını sağlamak üzere ayarlanır. Aktif 
Tork Yönlendirme ile, daha hassas yol tutuşu için, viraj 
içindeki lastiklere fren uygulanır ve tekerleklerin içine 
daha az tork dağıtılırken tekerleklerin dışına daha 
fazla tork dağıtılır. Bu da gerekli olduğu zaman keskin 
dönüşler yapabilmenize yardımcı olur.

PASİF

TEMEL ÖNLEYİCİ

PASİF

Halka şeklinde güçlendirilmiş kafes, yüksek 
dayanımlı çelik plakalardan daha iyi faydalanır ve 
tüm yönlerden gelen darbe enerjisinin daha etkili 
sönümlenmesi için yeniden tasarlanmıştır.

Halka Şeklinde Güçlendirilmiş Kafes

SGP’nin düşük ağırlık merkezli tasarımı sayesinde 
alçakta konumlandırılan motor ve dişli kutusu, bir 
çarpışma anında kabine minimum hasar verecek 
şekilde tasarlandı.

Kabin Koruma Sistemi

En uygun sürüş pozisyonu, yüksek camlar ve 
dikkatlice düzenlenmiş sütunlar, kör noktaları 
ortadan kaldırarak etrafınızı kolaylıkla kontrol 
etmenizi sağlayarak her yönde mükemmel görüş 
açısı sağlıyor.

Çok Yönlü Görüş Açısı

Uzun Far Asistanı gece araç kullanırken sürüş 
koşullarına bağlı olarak uzun farları otomatik olarak 
ayarlayarak görüşü ve güvenliği artırır.

Gelişmiş Güvenlik Paketi: 
Uzun Far Asistanı (HBA)*4*5

Aracın arka tamponunun içine yerleştirilmiş radarlar, 
güvenli şerit değiştirme için, kör noktanızdan size 
yaklaşan araçlar konusunda sizi uyarır. Ayrıca, 
çapraz trafikli bir caddeye doğru geri geri giderken 
potansiyel bir çarpışma tehlikesi konusunda da sizi 
uyarır.

Araç, arka tampon üzerinde yer alan dört sensör 
sayesinde, geri manevra yaparken arkada yer alan 
engelleri algılar. Engel algılandığında hem sesli 
uyarı verir hem de gerektiği takdirde çarpışmayı 
engellemek veya çapışma hasarını azaltmak için 
otomatik frenleme uygular.

Gelişmiş Güvenlik Paketi:
Subaru Arka Araç Tespit Sistemi (SRVD)*4*5

Arka çarpısma önleyici frenleme (RAB)*4*5

Bu farlar direksiyon hareketi ve araç süratiyle 
bağlantılı olarak çalışır ve far ışıklarını aracın 
döndüğü yöne doğru yönlendirir. Böylece özellikle 
gece sürüşü sırasında viraj dönüşlerinde daha 
güvenli bir görüş sağlanır.

Otomatik Yükseklik Ayarlı Adaptif LED
Farlar*4

Araç Dinamikleri Kontrol Sistemi &
Aktif Tork Yönlendirme

Daha düşük ağırlık merkezli tasarım, geliştirilmiş 
süspansiyon sistemi ve artırılmış rijidite, ani 
manevralarda yoldaki tehlikelerden kaçınmaya 
yardımcı olur ve daha tepkisel bir sürüş sağlar.

Tehlike Önleme

Aracınız size iç huzuru verdiğinde hayat daha keyifli hala gelir. Temelleri 

uçak üretimini ile atılmış olan Subaru markası, 50 yıllık bir süreçte 

gelişerek bugünlere gelen “önce insan” politikasını, güvenlik özelliklerine 

sürekli olarak ince ayarlar yaparak, test ederek ve tekrar test ederek 

geliştirerek devam ettiriyor. Kazasız bir gelecek hedefleyen marka, 

Subaru Global Platform, Simetrik Sürekli Dört Çeker ve yeni geliştirilen 

çarpışma sırasında koruma sağlayan ve çarpışmayı tamamen önleyen 

sistemler gibi özgün teknolojileri sayesinde 360 Derece Güvenlik 

Felsefesini sürekli olarak geliştiriyor.

SUBARU 360˚ GÜVENLİK

TEMEL GÜVENLİK AKTİF GÜVENLİK
Temel Güvenlik, aracın ilk tasarım aşamasında başlar 

ve sürücü aracının içine girdiği andan itibaren kendini 

hissettiren sıra dışı görüş kabiliyeti, en uygun sürüş 

pozisyonu ve içgüdüsel kontrol sayesinde sürücüsünü 

güvende tutar.

ÖNLEYİCİ GÜVENLİK
Önleyici Güvenlik, EyeSight*3 gibi ileri seviye  güvenlik 

teknolojileriyle, çarpışmaları  gerçekleşmeden önce 

önlemeye yardımcı olur.

Akif Güvenlik, Simetrik Sürekli Dört Çeker ve Subaru 

Global Platform gibi teknolojiler sayesinde sürücünün, 

ince ayarlarla sürüşün en temel unsurları olan sürüş, viraj 

dönüşü ve frenleme üzerinde tam kontrol sağlamasını ve 

böylece gönül rahatlığıyla aracını kullanmasını sağlar.

PASİF GÜVENLİK
Pasif Güvenlik, bir çarpışma  anında yolculuları kabin-

koruyucu motor yerleşimi ve SRS*2 hava yastıkları gibi 

güvenlik unsurları ile koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

*1 Euro NCAP Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı: birçok Avrupa ülke hükümeti, otomobil ve tüketici kulüpleri 
tarafından desteklenen bağımsız çarpışma testi ve güvenlik organizasyonudur.

*2 Emniyet kemeri ile birlikte kullanıldığında çalışır.
*3 EyeSight bir sürüş destek sistemidir ve tüm sürüş koşullarında çalışmayabilir. Sürücü her zaman güvenli, dikkatli sürüşten 

ve trafik kurallarından sorumludur. Sistemin etkili olarak çalışması; aracın bakımı, hava ve yol durumları gibi birçok faktöre 
bağlıdır. Bu broşürdeki fonksiyonlar da dahil EyeSight için sınırlandırmalar ve sistem isleyişi ile ilgili tüm detaylar için bkz. 
Kullanım Kılavuzu.

SUBARU XV, en son Euro NCAP1* (Avrupa 

Yeni Araç Değerlendirme Programı) güvenlik 

performans testinden en yüksek not olan beş 

yıldız aldı.

5-Yıldızlı Euro NCAP Değerlendirmesi

*4 Opsiyonel.
*5 Sürücü her zaman güvenli ve dikkatli sürüş ve trafik kurallarına uyma yükümlülüğünden sorumludur. Güvenli sürüş için 

Gelişmiş Güvenlik Sistemi sürücüye yardımcı olmaktadır. Bu sistemin özelliklerinin sınırlamaları vardır.Sistemin çalışması 
ve sınırlamaları hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanıcı El Kitabı’na bakın. Daha fazla ayrıntılı bilgi için bir SUBARU bayisine 
danışın.
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SUBARU’NUN DÜNYA LİDERİ 
SÜRÜŞ DESTEK TEKNOLOJİSİ

SÜRÜŞ DESTEK

K AZA ÖNLEME

EyeSight Görüş aralığı alanı (Gerçek bir ölçüm değil)
*1 EyeSight bir sürüş destek sistemidir ve tüm sürüş koşullarına uygun olarak hareket edemeyebilir. Sürücü her zaman güvenli, 

dikkatli sürüşten ve trafik kurallarından sorumludur. Sistemin etkili olarak çalışması; aracın bakımı, hava ve yol durumları 
gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu broşürdeki fonksiyonlar da dahil EyeSight için sınırlandırmalar ve sistem işleyişi ile ilgili tüm 
detaylar için bkz. Kullanım Kılavuzu.

*2 Çarpışma Önleyici Frenleme tüm durumlarda çalışmayabilir. Nesnelere yaklaşılan hıza, nesnenin yüksekliği ve diğer koşullara 
dayanarak, her koşul EyeSight’ın ideal seviyede çalışması için gerekli olan şartları karşılamayabilir. 

Subaru olarak,TAM KAPSAMLI GÜVENLİK felsefesi ve bu anlayışın önemli bir kısmının Çarpışma 

Önleyici Güvenlik olduğuna inanarak kazaların asla gerçekleşmemesi için elimizden geleni 

yapıyoruz. Bu nedenle, Subaru’nun son teknoloji sürüş destek sistemi olan EyeSight’ı*1 yarattık. 

Önünüzdeki yol için ikinci bir çif t göz gibi çalışan EyeSight, neredeyse insan gözü kadar etkin olan 

mükemmel görüntü tanımlama ile üç boyutlu renkli görüntüler yakalayan iki stereo kamera kullanır. 

İki kameradan alınan görüntüleri şekil, hız ve uzaklığı kesin bir şekilde belirlemek için kullanan 

EyeSight yalnızca araçları değil, aynı zamanda motorsiklet, bisiklet ve yayaları da algılar*2. Potansiyel 

bir tehlike algıladığında sürücüyü uyarır ve kazanın meydana gelmesini önlemeye yardımcı olmak 

için gerekirse fren de uygular. Bunun gibi geliştirilmiş güvenlik performansıyla EyeSight, sürücü 

üzerindeki yükü azaltır ve SUBARU XV’deki güvenlik hissinizi artırır.

EyeSight*1 sadece geleneksel hız kontrolünde olduğu 
gibi sürücünün ayarlamış olduğu hızı muhafaza etmekle 
kalmaz; önünde bir araç saptadığında Adaptif Hız 
Kontrolüyle, önde giden araçla aradaki mesafeyi 
belirlemek için mesafeyi ve hız farkını takip ederek 
hızı kontrol eder. Motoru, şanzımanı ve freni hızınızı 
trafik akışı doğrultusunda yaklaşık olarak 0km/s’den 
180km/s’ye kadar geniş bir aralıkta tutmak amacıyla 
ayarlar. Otoban, otoyol ve benzeri yollarda kullanım için 
tasarlanmış olan Adaptif Hız Kontrolü önde giden aracı 
ve fren lambalarını tespit eder ve hem yoğun trafikte 
hem de uzun sürüşlerde rahatlığı ve konforu sağlar.

Şerit İhlal Uyarısı 50 km/s’ten yüksek hızdayken, 
sinyal vermeden şerit değiştirmeye çalıştığınızda 
veya şerit çizgisinin üzerine doğru yöneldiğinizde 
devreye girerek sizi uyarı sesi ve yanıp sönen 
göstergesiyle şeridinizden ayrılmadan uyarır. 
Dengeli Sürüş Uyarısı ise, şerit içinde istikrarsız 
sürüş sergilediğinizde sizi uyarır.

Durma halindeyken EyeSight trafiğin yeniden 
hareket ettiğini algılarsa önde giden aracın hareket 
ettiğini göstermek için uyarı sesi ve yanıp sönen 
göstergesiyle sürücüyü harekete geçmesi yönünde 
uyarır.

Bir araç ya da engele yaklaşma ya da çarpışma riski 
saptadığında Çarpışma Önleyici Frenleme sürücüyü 
uyarı sesi ve gösterge panelindeki ışıklı ekran uyarısı 
ile uyarır. Eğer sürücü çarpışmayı önlemek için bir 
manevra yapmıyorsa sistem, herhangi bir etkiyi 
ve mümkünse kazayı önlemek için otomatik olarak 
fren uygulayabilir. Eğer sürücü kazayı önlemek için 
bir manevra yaparsa sistem sürücünün manevra 
kabiliyetini kolaylaştırabilir.

EyeSight, park halinden çıkarken, karşısında 
bir engel gördüğünde, eğer vites yanlış 
konumlandırılmışsa Çarpışma Önleyici Gaz 
Kontrolü’nü devreye sokarak önden çarpışmayı 
engellemek için motor gücünü bir süreliğine 
keser.

Adaptif Hız Kontrolü Dengeli Sürüş Uyarısı ve Şerit İhlal Uyarısı

Trafikte Hareketlenme Uyarısı

Çarpışma Önleyici Frenleme*2 Çarpışma Önleyici Gaz Kontrolü

Şeritte Kalma Asistanı otoyollarda şerit çizgilerini 
stereo kamera ile takip eder ve araç şeridinden 
ayrılmaya başladığında devreye girer. Güvenli 
sürüşü desteklemek için yaklaşık olarak 60km/s 
ve üstündeki hızlarda direksiyon manevrasını 
yönlendirerek şeritten ayrılmayı önlemeye yardımcı 
olur.

Şeritte Kalma Asistanı
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Buz Gri

SUBARU XV 1.6i Xtreme

BOYUTLAR .............
MOTOR ...................
HACİM .....................
MAKS GÜÇ ..............
MAKS TORK ...........
ŞANZIMAN .............

U x G x Y: 4485 x 1800 x 1615*2 mm
Yatay olarak karşılıklı, 4 silindirli, DOHC, 16 valf, benzinli 
1600 cc
84 kW (114 PS) / 6.200 dev/dak
150 Nm (15,3 kgfm) / 3.600 dev/dak
Lineartronic, AWD

ÜRÜN GAMI

Sarp Gri

SUBARU XV 1.6i Xclusive

BOYUTLAR .............
MOTOR ...................
HACİM .....................
MAKS GÜÇ ..............
MAKS TORK ...........
ŞANZIMAN .............

U x G x Y: 4485 x 1800 x 1615*2 mm
Yatay olarak karşılıklı, 4 silindirli, DOHC, 16 valf, benzinli 
1600 cc
84 kW (114 PS) / 6.200 dev/dak
150 Nm (15,3 kgfm) / 3.600 dev/dak
Lineartronic, AWD

*1 Türkiye pazarında sunulmamaktadır.
*2 Tavan Rayları ile.
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01 02 03 04

0705 06

ÖZELLİKLER

Geceleri bir virajı alırken, farların aydınlatma yönü 
görüş açısını sağlamak için direksiyona göre sola 
veya sağa hareket eder.

Bir düğmeye dokunuş ile kolayca aktif hale gelen 
kaliper entegreli elektronik park freni, fren balatası 
ile motor gücünü birbirine bağlar. Bir tepede 
durduğunuzda EPB otomatik olarak aktif hale 
gelecektir. Yokuş Kalkış Desteği geri kaymayı 
engellerken, gaz pedalına dokunduğunuzda ise 
EPB otomatik olarak pasif hale gelir.

LED sis farlarında, gece sürüşlerinde güvenlik ve 
görüş açısını artırmak için dahili yansıtıcı yüzey 
bulunur.

Bu şık jantlar dayanıklı ve hafif olmakla birlikte 
SUBARU XV’nin işlevselliği ve benzersiz kişiliğine 
işaret etmektedir.

Yeniden tasarlanmış klima sistemi, her türlü 
havada daha konforlu bir iç kabin için iyileştirilmiş 
havalandırma akış yönü ile havayı etkili ve sessiz bir 
şekilde dağıtır.

01. Adaptif LED Farlar (SRH)

06. Elektronik Park Freni

02. LED Sis Farları 03. 17 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar 04. Tavan Rayları

05. Çift Bölgeli Otomatik Klima Sistemi

Hayatınızdaki aksesuarları taşımaya hazır olan yeni 
SUBARU XV’de tavan rayları keyifli sürüşünüze 
daha fazla kolaylık sağlıyor.

*1 Apple, iPhone ve iPod, Apple Inc.’nin tescilli ticari markalarıdır.

Akıllı telefonunuzu, taşınabilir müzik cihazlarınızı, 
standart AUX ve USB girişi jakına bağlayın ve 
SUBARU XV’nin ses sistemi üzerinden müziğinizi 
dinleyin. Ayrıca iki USB girişiyle*1, bir seferde iki 
cihazı birden şarj edebilirsiniz.

07. USB ve Aux Ses Girişleri

Kristal İnci Beyaz

Lapis Mavi

Manyetik Gri

Ateş Kırmızı

Buz Gri Kristal Siyah Sarp Gri

SUBARU XV çok sayıda donanımla birlikte sunulsa da Subaru’nuzu 
farklı aksesuarlarla hayat koşullarınıza ve yaşam tarzınıza uygun 
hale getirebilirsiniz. SUBARU XV’nize ilave fonksiyonlar eklemek 
veya görünüşünü zevkinize göre değiştirmek istiyorsanız yüksek 
kalitedeki Subaru aksesuarları hizmetinizde. Daha fazla bilgi için 
aksesuar broşürü isteyebilir veya yakınınızdaki bir Subaru yetkili 
satıcı veya servisini ziyaret edebilirsiniz.

SÜRÜŞÜNÜZÜ KİŞİSELLEŞTİRİN.

GÖVDE RENKLERİ

AKSESUARLAR

KOLTUK DÖŞEME*1

Siyah Deri*1 Siyah Kumaş*2

Koltuk Döşemesi Koltuk DöşemesiKoltuk Sır tı Koltuk Sır tı

1* Xclusive versiyonunda sunulmaktadır.
2*Xtreme versiyonunda sunulmaktadır.

Baskı kısıtlamaları nedeniyle renkler bu tabloda gösterilenden farklılık gösterebilir.

Ön Tampon Koruma

Yan Basamak Eşiği

Arka Tampon Üst Koruma

Boyutlar, SUBARU CORPORATION 
şirketinin standart ölçümlerine uygun 
olarak ölçülmüştür.

BOYUTLAR

SUBARU CORPORATION özelliklerde ve donanımda önceden bildirmeden değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. Teknik özellikler, donanım, renk ve aksesuar seçenekleri ülkelere göre farklılık 
gösterebilir. Bulunduğunuz ülkedeki uygulama ve değişiklikler hakkında detaylı bilgi için size en 
yakın Subaru yetkili satıcısını ziyaret edin.

Tüm özellikler, seçenekler veya paketler tüm modeller ve ülkelerde mevcut değildir. 
Mevcudiyet durumunu öğrenmek için lütfen Subaru yetkili satıcınızla iletişime geçin.

*
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Subaru’yu tüm yönleriyle keşfetmenize 
yardımcı olmak için, 360 derece görüntüler ve 
videolar gibi birçok heyecan verici ve interaktif 
dijital materyal sunuyoruz.

Subaru İnteraktif Deneyimi
subaru-global.com/ebrochure 

youtube.com/user/SubaruGlobalTV 

facebook.com/SUBARU.GLOBAL

www.instagram.com/subaruturkiye

www.facebook.com/turkiyesubaru 

www.twitter.com/ turkiyesubaru 

www.youtube.com/user/TRSubaru

SUBARU TÜRKİYE
subaru.com.tr




