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ΔΙΝΕΙ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΑ 
ΟΣΑ ΚΑΝΕΤΕ.
Συνδυάζοντας το κομψό design και την σκληροτράχηλη 
προσωπικότητα με ικανότητες που ενθουσιάζουν, το 
SUBARU XV σας εμπνέει να ζήσετε τη ζωή που θέλετε. Είτε 
πρόκειται για βραδινή έξοδο στην πόλη είτε για απόδραση 
το Σαββατοκύριακο, το SUBARU XV σας βοηθά να κάνετε ό,τι 
αγαπάτε με άνεση και στιλ. Κάθε μέρα μπορεί και πρέπει να 
είναι, μια χαρούμενη περιπέτεια.
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Θα το δείτε με την πρώτη ματιά. Έχοντας ένα συναρπαστικό 
συνδυασμό λειτουργικότητας και μορφής, το SUBARU 
XV είναι πάντα έτοιμο, μαζί σας. Να δαμάσετε τα κύματα 
στην παραλία. Να εξερευνήσετε τα μονοπάτια, να κάνετε 
ποδήλατο ή καγιάκ. Να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο 
μακριά από την πόλη. Ή να μείνετε και να ανακαλύψετε 
τις κρυμμένες γωνιές της. Ό, τι κι αν αποφασίσετε, θα 
αποκτήσετε αναμνήσεις και θα πλάσετε ιστορίες που δεν 
θα ξεχάσετε ποτέ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ Ο,ΤΙ 
ΣΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ.
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Το X-MODE σας βοηθά να διατηρείτε τον έλεγχο 
με το πάτημα ενός κουμπιού. Η τεχνολογία του 
X-MODE αναλαμβάνει τον έλεγχο του κινητήρα, 
της μετάδοσης, του Symmetrical AWD, των φρένων 
και άλλων λειτουργιών, για να σας κινήσει με 
ασφάλεια και σιγουριά σε κακοτράχαλους δρόμους 
και ολισθηρά οδοστρώματα. Όταν ενεργοποιείτε 
το X-MODE, αυτόματα ο Έλεγχος Κίνησης σε 
Κατωφέρεια (Hill Descent Control) σας παρέχει 
σταθερή, ελεγχόμενη ταχύτητα στην κατηφόρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ X-MODE

Το SUBARU XV αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση. Εμπνέει εμπιστοσύνη 
με την υψηλή θέση οδήγησης και την εξαιρετική ορατότητα, 
κατακτώντας τους δύσκολους δρόμους με το Symmetrical All-
Wheel Drive και την υψηλή απόσταση από το έδαφος. Τώρα, με 
την προσθήκη του X-MODE, είναι πιο διασκεδαστικό από ποτέ, 
πηγαίνοντάς σας με ασφάλεια σε κάθε πιθανή διαδρομή.

OΝ-ROAD, 
OFF-ROAD.
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ΛYΣΕΙΣ SMART CARGO

Το νέο SUBARU XV προσθέτει περισσότερη χρηστικότητα 
σε κάθε διαδρομή. Το φαρδύ, σχεδόν τετράγωνο άνοιγμα 
του χώρου αποσκευών είναι πολύ μεγαλύτερο από το 
προηγούμενο μοντέλο, επιτρέποντας ακόμη ευκολότερη 
φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών. Στο εσωτερικό, 
υπάρχει ακόμα περισσότερος χώρος μεταξύ των θόλων 
των τροχών. Όταν χρειάζεται να μεταφέρετε ογκωδέστερα 
αντικείμενα, χρησιμοποιήστε τις εύχρηστες ράγες 
οροφής*1*2.

Γυαλίστε τα σκι σας, λουστράρετε τις ιστιοσανίδες σας και 
λαδώστε τα ποδήλατά σας, γιατί θα τα χρειαστείτε. Το νέο 
SUBARU XV διαθέτει εντυπωσιακή χωρητικότητα φορτίου 
ώστε να μπορείτε να έχετε μαζί σας όλα τα αξεσουάρ της 
ζωής σας. Το SUBARU XV είναι έτοιμο, όποτε είστε και 
εσείς, για να σας στηρίξει σε όλες τις εξόδους σας, εντός ή 
εκτός πόλης. 

ΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ,
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

*1 Εξοπλισμός ανάλογα με τις εκδόσεις.
*2  Απαιτείται η αγορά ενός εξαρτήματος για να φορτώσετε φορτίο στις 

ράγες οροφής.
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ΑΠΟ ΜΕΣΑ.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΡΧΙΖΕΙ

02. ΡΑΦΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ*

Τα εξαιρετικά άνετα ανατομικά εμπρός καθίσματα 
φέρουν πορτοκαλί ραφές που προσθέτουν στον 
ανάλαφρο χαρακτήρα του νέου SUBARU XV.

01. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ*

Το νέο SUBARU XV διαθέτει ηλιοροφή που επιτρέπει 
στο φως να εισέλθει στην καμπίνα για ένα ευχάριστο 
και άνετο ταξίδι για όλους.

03. ΜΕΣΑΙΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ* 

Το εσωτερικό του νέου SUBARU XV προσφέρει 
άνεση για όλους τους επιβάτες, με θήκες 
ποτηριών στο μεσαίο υποβραχιόνιο του πίσω 
καθίσματος.

Ανοίγοντας τις πόρτες του νέου SUBARU XV θα παρατηρήσετε 
αμέσως το εκλεπτυσμένο και σπορ στιλ του. Πιο ευρύχωρα 
και προσεγμένα από ποτέ, τα ανατομικά καθίσματα παρέχουν 
άνετη και ευχάριστη εμπειρία για τον οδηγό και όλους τους 
επιβάτες, ακόμη και στα μακρινά ταξίδια.

* Εξοπλισμός ανάλογα με τις εκδόσεις.
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Το SUBARU XV είναι εφοδιασμένο με ένα επανασχεδιασμένο 
σύστημα Ιnfotainment επόμενης γενιάς που σας κρατά 
συνδεδεμένους όπου και αν πάτε. Η κεντρική μονάδα με οθόνη αφής 
8 ιντσών*1 παρέχει εύκολη πρόσβαση σε περιεχόμενο πλοήγησης*1 
και ακρόασης, ενώ η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών πληροφορεί 
τους οδηγούς σχετικά με βασικά στατιστικά στοιχεία του οχήματος. 
Η συνδεσιμότητα μεταξύ της οθόνης της κεντρικής μονάδας, της 
οθόνης μετρήσεων*2 και της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών βοηθά 
στην βελτίωση της άνεση και της ασφάλειας. Σε επαφή και με έλεγχο 
— έτσι ακριβώς αισθάνεστε μέσα στο SUBARU XV.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Το SUBARU STARLINK*1 παρέχει ασφαλή πρόσβαση στο 
διαδικτυακό ραδιόφωνο, σε εφαρμογές κ.α. μέσω της 
οθόνης αφής ή με φωνητικές εντολές.

05. SUBARU STARLINK*1

Ελιχθείτε με ευκολία στους στενούς χώρους της πόλης 
με το SUBARU XV. Όταν κινείστε με όπισθεν, η Κάμερα 
Οπισθοπορείας εμφανίζει στην οθόνη του ταμπλό 
έγχρωμη εικόνα μαζί με κατευθυντήριες γραμμές, που 
σας βοηθούν στο παρκάρισμα.

03. ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ*1

02. ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ*1

Τώρα με μεγαλύτερη ευκολία να την δει κάποιος χάρη 
στο αυξημένο μέγεθος, η πλήρως έγχρωμη οθόνη 
LCD 4,2 ιντσών σας βοηθά να κατανοήσετε χρήσιμες 
πληροφορίες οδήγησης με μία ματιά, έτσι ώστε να 
μπορείτε να έχετε τα μάτια σας στον δρόμο.

01. APPLE CARPLAY*3 ΚΑΙ ANDROID AUTO™*4

Χρησιμοποιήστε τα Apple CarPlay*3 και Android Auto™*4, 
τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές του σήμερα. Η hands-free 
λειτουργία αναγνώρισης φωνής ενισχύει τον παράγοντα 
της ασφάλειας ενώ μειώνει την απόσπαση της προσοχής 
σας όταν βρίσκεστε στο δρόμο.

04. ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ*1

Η οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών 6,3 ιντσών στο 
επάνω μέρος του ταμπλό των οργάνων παρέχει σε εσάς 
και στους επιβάτες σας χρήσιμες πληροφορίες με απλό 
και ευανάγνωστο τρόπο. Όταν το σύστημα πλοήγησης 
είναι σε χρήση, συνδέεται στην οθόνη πολλαπλών 
λειτουργιών και δείχνει τις πληροφορίες σταδιακά, καθώς 
πλησιάζετε σε διασταυρώσεις ή σε στροφές. 

*1 Εξοπλισμός ανάλογα με τις εκδόσεις.
*2 Η λειτουργία της συνδεσιμότητας είναι διαθέσιμη στα 

μοντέλα με οθόνη 4.2 ιντσών.
*3 Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple , Inc., 

κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
*4 Τα Android™ και Android Auto™ είναι εμπορικά σήματα της 

Google Inc.

Τα Apple CarPlay και/ή Android Auto πιθανόν να μην είναι 
διαθέσιμα για όλα τα μοντέλα και τις περιοχές. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επίσημο 
εισαγωγέα SUBARU.
Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την ασφαλή και 
προσεκτική οδήγηση. Παρακαλούμε αποφεύγετε να λειτουργείτε 
την οθόνη αφής ενώ οδηγείτε.
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ΤΟ DNA
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
SUBARU
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Ένας κινητήρας Boxer, ή κινητήρας οριζόντιας διάταξης, είναι 
η διάταξη κινητήρα στον οποίο τα έμβολα κινούνται αντίθετα 
μεταξύ τους σε οριζόντια κατεύθυνση. Η Subaru έχει δεσμευτεί 
αποκλειστικά στον κινητήρα SUBARU BOXER για πάνω από 50 
χρόνια λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του έναντι των άλλων 
τύπων κινητήρων, παρέχοντας ανθεκτικότητα και αξιόπιστες 
επιδόσεις στα αυτοκίνητά της.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SUBARU BOXER01

Το Symmetrical AWD της Subaru κατανέμει την ισχύ σε όλους 
τους τροχούς για καλύτερη πρόσφυση σε βρεγμένους και 
ολισθηρούς δρόμους. Κατανεμημένο σε οριζόντια συμμετρικό 
επίπεδο, το σύστημα αυτό έχει καλά ισορροπημένη σχεδίαση 
χαμηλού κέντρου βάρους για ένα πιο σταθερό και ασφαλές 
ταξίδι.

SYMMETRICAL ALL-WHEEL 
DRIVE (AWD)02

Το Lineartronic προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε σχέση στο εύρος 
του για ομαλές και χωρίς βήματα αλλαγές ταχυτήτων οι οποίες 
διατηρούν τον κινητήρα στην πιο αποτελεσματική περιοχή ισχύος 
για αποδοτική και ομαλή επιτάχυνση, επιδόσεις και οικονομία 
καυσίμου. Το Lineartronic λειτουργεί συνδυαστικά με το σύστημα 
S-AWD Ενεργούς Κατανομής Ροπής. Η προεπιλεγμένη του ροπή 
60% μπροστά και 40% πίσω ρυθμίζεται μέχρι και σε κατανομή 
50/50 για να ανταποκριθεί στις συνθήκες πρόσφυσης σε 
πραγματικό χρόνο.

LINEARTRONIC 03

Οι βασικές τεχνολογίες της Subaru ταυτοποιούν την μάρκα 
Subaru και σας δίνουν τη μοναδική αίσθηση οδήγησης 
που μπορείτε να βρείτε μόνο σε ένα Subaru. Αυτά τα 
βασικά συστήματα επιτρέπουν στα αυτοκίνητα Subaru να 
ανταπεξέρχονται στα πρότυπα της εταιρείας όσον αφορά 
τις επιδόσεις, την άνεση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία, 
ενώ κρατούν την υπόσχεση να προσφέρουν απόλαυση και 
ξενοιασιά σε όλους τους επιβάτες.

Η Παγκόσμια Πλατφόρμα Subaru (SGP) είναι η βασική πλατφόρμα 
που θα υποστηρίξει την επόμενη γενιά των αυτοκινήτων Subaru. 
Βελτιώνοντας την συνολική ασφάλεια και τις επιδόσεις, προσφέρει 
την αξεπέραστη οδηγική αίσθηση που μπορείτε να βρείτε σε 
ένα Subaru. Είναι το μέλλον της Subaru και προσφέρει ακόμα 
περισσότερη απόλαυση και σιγουριά σε όλους τους οδηγούς και 
τους επιβάτες.

04 SUBARU GLOBAL PLATFORM

Ο ακριβέστερος χειρισμός επιτρέπει στον οδηγό να κατευθύνει 
το αυτοκίνητο όπως εκείνος θέλει, αυξάνοντας έτσι και την 
αποφυγή των κινδύνων. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο 
ασφαλέστερο και πιο διασκεδαστικό στην οδήγηση, ακόμα και 
σε μεγάλα ταξίδια. Παρόλη την απόστασή του από το έδαφος 
(22 cm), το SUBARU XV στρίβει σαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

1. Πιο απολαυστικό    
    στην οδήγηση

3. Ευρύχωρο και  
    άνετο εσωτερικό

Οι δυσάρεστοι κραδασμοί ή θόρυβοι έχουν ελαχιστοποιηθεί, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν 
την βόλτα. Οι βελτιώσεις στην ανάρτηση και το άκαμπτο 
πλαίσιο παρέχουν σε όλους μια άνετη καμπίνα.

Οι βελτιώσεις στην ακαμψία του πλαισίου, την ανάρτηση και 
τους σταθεροποιητές απορροφούν αποτελεσματικά τους 
κραδασμούς από το δρόμο και «σβήνουν» τις ανώμαλες 
επιφάνειες, προσφέροντας άνεση και μειώνοντας την κόπωση 
της οδήγησης των μεγάλων διαδρομών.

2. Άνεση οδήγησης

Το χαμηλό κέντρο βάρους και η επίπεδη 
σχεδίασή του δίνουν την καλύτερη πλευρική 
σταθερότητα από ό,τι οι άλλοι τύποι 
κινητήρων.

Η επίπεδη σχεδίαση του κινητήρα είναι 
εγγενώς άκαμπτη και αυτο-ισορροπούμενη, 
παράγοντας λιγότερους κραδασμούς από 
ό,τι οι άλλοι τύποι κινητήρων.
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 * 1 Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την 
ασφαλή και προσεκτική οδήγηση και για την 
τήρηση των κανονισμών της κυκλοφορίας. 
Για την ασφαλή οδήγηση παρακαλούμε μην 
βασίζεστε αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά 
του Εξελιγμένου Πακέτου Ασφαλείας. 
Υπάρχουν περιορισμοί στα χαρακτηριστικά του 
συστήματος αυτού. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών 
Χρήσης για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά 
με τη λειτουργία και τους περιορισμούς του 
συστήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
παρακαλούμε απευθυνθείτε στον επίσημο 
διανομέα.

*2 Εξοπλισμός ανάλογα με τις εκδόσεις.
*3 Αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΡΙΑΖΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ

Σχεδιασμένα να ενισχύουν την άνεση και να βοηθούν τον οδηγό να κάθεται 
πιο σταθερά για καλύτερο έλεγχο, τα καθίσματα αυτά βοηθούν και στη 
μείωση της πιθανότητας τραυματισμού του αυχένα που προκαλείται από 
ορισμένους τύπους συγκρούσεων.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
(SRS)*3

Οι μπροστινοί αερόσακοι SRS*3, οι μπροστινοί πλαϊνοί αερόσακοι SRS*3, οι 
αερόσακοι SRS*3 οροφής, και ο αερόσακος γονάτων SRS*3 παρέχονται σαν 
βασικός εξοπλισμός στο νέο SUBARU XV προσφέροντας στους επιβάτες 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΚΡΑΦΑ

Κατά τη διάρκεια μίας σύγκρουσης, η ασφαλιζόμενη αγκράφα 
περιορίζει την κίνηση του οριζόντιου ιμάντα και μειώνει την 
πρόσκρουση στην κάτω περιοχή του στήθους για περισσότερη 
ασφάλεια και μείωση των επιπέδων τραυματισμού.

5 ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ EURO NCAP 

Το SUBARU XV έχει διακριθεί με την 
κορυφαία βαθμολογία ασφάλειας 5 
αστεριών από τον ανεξάρτητο Οργανισμό 
Euro NCAP στο πρόγραμμα δοκιμών 
ασφάλειας συγκρούσεων αυτοκινήτων. 
Επιπλέον της 5-άστερης βαθμολογίας, ο 
Euro NCAP έχει βραβεύσει το SUBARU XV 
ως το κορυφαίο αυτοκίνητο σε ασφάλεια 
στην κατηγορία SMALL FAMILY CARS.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Τοποθετημένα χαμηλότερα από ποτέ λόγω της σχεδίασης χαμηλού 
κέντρου βάρους της SGP, ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην εισχωρούν μέσα στην καμπίνα σε 
περίπτωση σύγκρουσης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Το πλαίσιο ενίσχυσης σε σχήμα δακτυλίου εκμεταλλεύεται καλύτερα τα 
ελάσματα χάλυβα υψηλής αντοχής και έχει επανασχεδιαστεί δομικά για 
αποτελεσματικότερη απορρόφηση της ενέργειας που προκύπτει από τις 
συγκρούσεις.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Έχουν γίνει βελτιώσεις στην σχεδίαση έχοντας υπόψη τη γωνία θέασης 
των οδηγών για να προσφέρεται καλύτερη ορατότητα εμπρός και πίσω.

Αισθητήρες τοποθετημένοι γύρω από το αυτοκίνητο προειδοποιούν για 
οχήματα στα πίσω τυφλά σημεία για ασφαλέστερες αλλαγές λωρίδων. Το 
σύστημα σας προειδοποιεί επίσης για κίνδυνο πιθανής σύγκρουσης ενώ 
οδηγείτε με όπισθεν προς δρόμο με διασταυρούμενη κυκλοφορία.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΙΣΩ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ SUBARU (SRVD)*1*2

Εάν το όχημα πλησιάζει τα όρια της σταθερότητας, η κατανομή της 
ροπής AWD, η απόδοση του κινητήρα και τα φρένα σε κάθε τροχό 
ρυθμίζονται για να κρατήσουν το όχημα στην πορεία του. Σε συνδυασμό 
με την Ενεργή Κατεύθυνση Ροπής (ATV) εφαρμόζονται τα φρένα και 
κατανέμεται λιγότερη ροπή στους εσωτερικούς τροχούς και περισσότερη 
στους εξωτερικούς για πιο ακριβή χειρισμό, βοηθώντας σας να πάρετε 
κλειστές στροφές, αν χρειαστεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (VDC) & ΕΝΕΡΓΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΠΗΣ (ATV)

Η Υποβοήθηση Μεγάλης Σκάλας (High Beam Assist) αυξάνει την 
ορατότητα και την ασφάλεια όταν οδηγείτε την νύχτα, ανάβοντας και 
σβήνοντας αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, ανάλογα με τις
συνθήκες οδήγησης.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (HIGH BEAM ASSIST)*

ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Χάρη στην Παγκόσμια Πλατφόρμα της SUBARU, η σχεδίαση με 
χαμηλότερο κέντρο βάρους, το εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και 
οι βελτιώσεις στην ακαμψία δίνουν στον οδηγό ένα όχημα με άμεση 
απόκριση όταν κάνει ελιγμούς αποφυγής κινδύνου στον δρόμο.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι βελτιώσεις της SGP (Παγκόσμια Πλατφόρμα της SUBARU) σε 
όλο το πλαίσιο, δηλαδή η μεγαλύτερη ακαμψία και αντοχή, το 
λιγότερο βάρος, η καλύτερη αντίσταση κύλισης και απόκριση 
τιμονιού, ωφελούν ιδιαίτερα αυτά τα συστήματα ασφαλείας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ SUBARU
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Στην Subaru πιστεύουμε στην ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
Ένα σημαντικό μέρος αυτής είναι η ασφάλεια πριν την 
σύγκρουση, και κάνουμε ειλικρινείς προσπάθειες να 
διασφαλίσουμε ότι ποτέ δεν θα συμβεί ένα ατύχημα. Αυτός 
είναι και ο λόγος που δημιουργήσαμε το EyeSight*1, το 
πρωτοπόρο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης της Subaru. 
Σαν ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια, το EyeSight χρησιμοποιεί 
δύο στερεοσκοπικές κάμερες που καταγράφουν 
τρισδιάστατες εικόνες με εξαιρετική αναγνώριση, σχεδόν 
όπως και το ανθρώπινο μάτι. Χρησιμοποιώντας εικόνες 

και από τις δύο κάμερες για να προσδιορίσει με ακρίβεια 
το σχήμα, την ταχύτητα και την απόσταση, το σύστημα 
όχι μόνο ανιχνεύει αυτοκίνητα αλλά επίσης μοτοσικλέτες, 
ποδήλατα και πεζούς.*2  Όταν εντοπίσει πιθανό κίνδυνο, 
προειδοποιεί τον οδηγό και εφαρμόζει ακόμη και τα φρένα, 
εάν είναι αναγκαίο, για να βοηθήσει να αποφευχθεί ένα 
ατύχημα. Βελτιώνοντας έτσι τις επιδόσεις ασφαλείας, το 
EyeSight μειώνει την επιβάρυνση για τον οδηγό και ενισχύει 
την αίσθηση της ασφάλειας μέσα στο SUBARU XV.

ΑΠΟ ΤΗΝ SUBARU 
Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥ 
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ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

ACCIDENT PREVENTION

02. LANE SWAY AND DEPARTURE WARNING 
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΩΡΙΔΑ)

Όταν είστε αποσπασμένοι από κούραση και μετακινείστε 
εντός της λωρίδας ή αναχωρείτε από την λωρίδα, το Lane 
Sway Warning σας βοηθά να παραμείνετε σε εγρήγορση 
με την χρήση βομβητή και φωτεινής ένδειξης που 
αναβοσβήνει. Όμως, το Lane Sway Warning ενεργοποιείται 
μόνο σε ταχύτητες περίπου 60 km/h ή περισσότερο. Όταν 
ταξιδεύετε με ταχύτητες περίπου 50 km/h ή περισσότερο 
και κατά λάθος παρασύρεστε προς την άκρη της λωρίδας 
σας και αρχίζετε να αποχωρείτε από τη λωρίδα σας χωρίς 
φλας, το Lane Departure Warning σας προειδοποιεί με την 
χρήση βομβητή και φωτεινής ένδειξης που αναβοσβήνει 
πριν βγείτε από τη λωρίδα σας.  

01. ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ CRUISE CONTROL)

Το EyeSight*1 δεν διατηρεί μόνο την ταχύτητα που ορίζει 
ο οδηγός, όπως κάνει το παραδοσιακό cruise control. 
Όταν ανιχνεύσει ένα όχημα μπροστά, το Adaptive Cruise 
Control ρυθμίζει την ταχύτητα για να διατηρήσει μία 
καθορισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα 
τηρώντας την απόσταση και τη διαφορά της ταχύτητας. 
Προσαρμόζει τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων και 
τα φρένα για να διατηρήσει την ταχύτητά σας σύμφωνα 
με τη ροή της κυκλοφορίας σε ένα μεγάλο εύρος από 
0 km/h έως 180 km/h περίπου. Σχεδιασμένο για χρήση 
σε αυτοκινητόδρομους, εθνικές οδούς και παρόμοιους 
δρόμους, το Adaptive Cruise Control στην πραγματικότητα 
ανιχνεύει ένα προπορευόμενο όχημα και τα φώτα 
φρένων του. Έτσι μπορεί να βοηθήσει να διατηρηθεί ο 
ρυθμός στο σταμάτημα - ξεκίνημα της κυκλοφορίας του 
αυτοκινητόδρομου, προσφέροντας άνεση και ευκολία στις 
μακρινές διαδρομές. 

03. LEAD VEHICLE START ALERT 
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)

04. LANE KEEP ASSIST 
(ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ)

Όταν βρίσκεστε σταματημένοι και το EyeSight ανιχνεύσει 
ότι το προπορευόμενο όχημα έχει αρχίσει πάλι να 
κινείται, το Lead Vehicle Start Alert προτρέπει τον οδηγό 
να αναλάβει δράση με την χρήση βομβητή και φωτεινής 
ένδειξης που αναβοσβήνει.

Ενώ οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομους, εθνικές οδούς και 
παρόμοιους δρόμους, το  Lane Keep Assist μπορεί να 
παρακολουθεί τις διαχωριστικές γραμμές της λωρίδας με 
τη στερεοσκοπική κάμερα και ανιχνεύει πότε το αυτοκίνητο 
αρχίζει να κινείται έξω από την λωρίδα του. Σε ταχύτητες 
περίπου 60 km/h ή περισσότερο, μπορεί να βοηθήσει 
επεμβαίνοντας στη λειτουργία του τιμονιού ώστε να 
αποφευχθεί η έξοδος από τη λωρίδα.

06. PRE-COLLISION THROTTLE MANAGEMENT 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ)

05. PRE-COLLISION BRAKING SYSTEM 
(ΣYΣΤΗΜΑ ΠEΔΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣYΓΚΡΟΥΣΗ)*2

Όταν το EyeSight βλέπει ένα εμπόδιο μπροστά και 
εσείς βάζετε το κιβώτιο σε σχέση Drive (κίνηση προς 
τα εμπρός) αντί για Reverse (όπισθεν), το Pre-Collision 
Throttle Management εκπέμπει σύντομα ηχητικά σήματα, 
ανάβει μια ενδεικτική λυχνία και περιορίζει την απόδοση 
του κινητήρα για να σας βοηθήσει να αποφύγετε μία 
εμπρόσθια σύγκρουση.

Όταν ανιχνεύσει μία επικείμενη σύγκρουση με ένα όχημα 
ή άλλο εμπόδιο μπροστά, το Pre-Collision Braking System 
μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό με βομβητή και 
φωτεινή ένδειξη στο ταμπλό. Εάν ο οδηγός εξακολουθεί 
να μην εκτελεί ενέργεια αποφυγής για να αποφύγει τη 
σύγκρουση, το σύστημα μπορεί να εφαρμόσει αυτόματα 
τα φρένα για να μειώσει τυχόν πρόσκρουση ή, εάν είναι 
δυνατό, να αποτρέψει τη σύγκρουση. Εάν ο οδηγός 
αναλάβει ενέργεια αποφυγής για να αποφύγει μία 
σύγκρουση, το Pre-Collision Braking System μπορεί να 
ενεργήσει για να βοηθήσει τον οδηγό στην αποτροπή της 
σύγκρουσης.

*1 Το EyeSight είναι ένα σύστημα υποστήριξης της οδήγησης το 
οποίο μπορεί να μην λειτουργήσει βέλτιστα κάτω από όλες τις 
συνθήκες οδήγησης. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την 
ασφαλή και προσεκτική οδήγηση και για την τήρηση των κανόνων 
κυκλοφορίας. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες όπως η συντήρηση του οχήματος, ο 
καιρός και οι οδικές συνθήκες. Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για 
ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τους 

Εμβέλεια οπτικού πεδίου από το EyeSight (όχι πραγματική μέτρηση).

Περιορισμούς του συστήματος EyeSight, συμπεριλαμβανομένων 
και των λειτουργιών σε αυτό το φυλλάδιο.

*2 Το Pre-Collision Braking System μπορεί να μην λειτουργήσει σε 
όλες τις περιπτώσεις. Ανάλογα με τη διαφορά ταχύτητας από τα 
αντικείμενα, το ύψος του αντικειμένου και άλλες συνθήκες, κάθε 
περίπτωση μπορεί να μην πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
ώστε το EyeSight να λειτουργήσει με βέλτιστο τρόπο.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Sunshine Orange

SUBARU XV 1.6i-S EyeSight PREMIUM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ .......... 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  .........
ΚΥΒΙΣΜΟΣ  ...........
ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ............
ΜΕΓ. ΡΟΠΗ ............
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ...........

Μ x Π x Υ: 4465 x 1800 x 1615* mm
BOXER, 4-κύλινδρος, DOHC 16-βάλβιδος, βενζινοκινητήρας
1600 cc
114 HP (84 kW) / 6.200 rpm
150 Nm (15,3 kgfm) / 3.600 rpm
CVT (Lineartronic), AWD

20



Cool Grey Khaki Ice Silver Metallic

* Με ράγες οροφής

SUBARU XV 1.6i-S EyeSight STYLE / STYLE NAVI SUBARU XV 1.6i EyeSight PURE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ .......... 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  .........
ΚΥΒΙΣΜΟΣ  ...........
ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ............
ΜΕΓ. ΡΟΠΗ ............
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ...........

Μ x Π x Υ: 4465 x 1800 x 1615* mm
BOXER, 4-κύλινδρος, DOHC 16-βάλβιδος, βενζινοκινητήρας
1600 cc
114 HP (84 kW) / 6.200 rpm
150 Nm (15,3 kgfm) / 3.600 rpm
CVT (Lineartronic), AWD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ .......... 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  .........
ΚΥΒΙΣΜΟΣ  ...........
ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ............
ΜΕΓ. ΡΟΠΗ ............
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ...........

Μ x Π x Υ: 4465 x 1800 x 1595 mm
BOXER, 4-κύλινδρος, DOHC 16-βάλβιδος, βενζινοκινητήρας
1600 cc
114 HP (84 kW) / 6.200 rpm
150 Nm (15,3 kgfm) / 3.600 rpm
CVT (Lineartronic), AWD
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όταν στρίβετε σε μία στροφή τη νύχτα, η 
κατεύθυνση φωτισμού των προβολέων κινείται 
αριστερά ή δεξιά σύμφωνα με το τιμόνι για να 
διασφαλίζεται η ορατότητα.

Ανθεκτικές και ελαφριές, οι αλουμινένιες ζάντες 
17 ιντσών του SUBARU XV αναδεικνύουν τον 
ξεχωριστό χαρακτήρα του.

Φώτα ομίχλης LED με εσωτερικές ανακλαστικές 
επιφάνειες ρυθμισμένες για αυξημένη ορατότητα 
και βελτιωμένη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 
νυχτερινής οδήγησης.

Έτοιμες να υποστηρίξουν τα αξεσουάρ της 
ζωής σας, οι ράγες οροφής του SUBARU XV 
προσθέτουν περισσότερη χρηστικότητα σε κάθε 
διαδρομή.

Τα θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα διαθέτουν 
δύο σκάλες έντασης θερμότητας (Hight - Low ).

01. Προβολείς που ανταποκρίνονται στο τιμόνι 
(SRH)*1

04. Ζάντες Αλουμινίου 17 ιντσών

02. Εμπρός Φώτα Ομίχλης LED*1 05. Ράγες Οροφής*1*2

03. Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα*1

Το ενεργοποιείτε ή το ελευθερώνετε πανεύκολα 
μ’ ένα κλικ στον διακόπτη του. Το EPB συνδέει 
τα φρένα με την ισχύ του κινητήρα, έτσι όταν 
σταματήσετε σε ανωφέρεια, ενεργοποιείται 
αυτόματα. Μόλις πατήσετε το γκάζι, το EPB 
απενεργοποιείται αυτόματα, ενώ το Hill Holder 
εμποδίζει την κύληση προς τα πίσω.

07. Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο (ΕΡΒ)

Συνδέοντας το iPod*3 σας ή άλλη κινητή συσκευή 
ήχου στις εισόδους AUX και USB η μουσική σας 
αναπαράγεται μέσα από το ηχοσύστημα του 
SUBARU XV. Επιπλέον, με τις δύο θύρες εισόδου 
για USB*1, μπορείτε να φορτίσετε δύο συσκευές 
ταυτόχρονα.

08. USB και Βοηθητικές Είσοδοι Ήχου

Το επανασχεδιασμένο σύστημα κλιματισμού 
κατανέμει τον αέρα αποτελεσματικά και αθόρυβα 
με βελτιωμένη κατευθυνόμενη ροή εξαερισμού 
για περισσότερη άνεση σε οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες. 

06. Διζωνικό Αυτόματο Σύστημα Κλιματισμού*1

*1 Εξοπλισμός ανάλογα με τις εκδόσεις.
*2 Απαιτείται η αγορά ενός εξαρτήματος για να φορτώσετε φορτίο στις ράγες οροφής.

*3 Τα Apple, iPhone και iPod είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.
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Crystal White Pearl

Quartz Blue Pearl

Dark Grey Metallic

Pure Red

Ice Silver Metallic Crystal Black Silica Cool Grey Khaki

Sunshine Orange

Παρόλο που κάθε SUBARU XV διατίθεται πλούσια εξοπλισμένο, τα 
αξεσουάρ SUBARU είναι ο ιδανικός τρόπος να προσαρμόσετε το δικό 
σας Subaru στο προσωπικό σας στιλ. Θέλετε να ταιριάξετε την εμφάνιση 
του Subaru XV στο γούστο σας; Τα αξεσουάρ Subaru προσφέρουν 
εργοστασιακή ποιότητα και εφαρμογή. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
ζητήστε το φυλλάδιο των αξεσουάρ ή επισκεφθείτε τον επίσημο διανομέα 
Subaru.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΤΕ ΤΟ SUBARU XV ΣΑΣ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Μαύρο δέρμα (1.6i-S EyeSight PREMIUM )

Ανθρακί ύφασμα (1.6i EyeSight PURE)

Ανθρακί ύφασμα (1.6i-S EyeSight STYLE / STYLE NAVI)

Φινίρισμα καθίσματος

Φινίρισμα καθίσματος

Φινίρισμα καθίσματοςΠλάτη  καθίσματος

Πλάτη  καθίσματος

Πλάτη  καθίσματος

Τα χρώματα και οι επενδύσεις των καθισμάτων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Μικρό φτερό εμπρός μάσκας 
(Μαύρο/Πορτοκαλί)

Πλαϊνό κάτω πλαστικό 
προστατευτικό

Ζάντα Αλουμινίου 17 ιντσών (Μαύρη 
γυαλισμένη)

Εμπρός κάτω πλαστικό 
προστατευτικό

Πίσω κάτω πλαστικό προστατευτικό

Πατάκι Premium

Οι διαστάσεις υπολογίζονται σύμφωνα 
με την στάνταρ διαδικασία μέτρησης της 
SUBARU CORPORATION.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η SUBARU CORPORATION διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές και τον 
εξοπλισμό χωρίς προειδοποίηση. Τα χαρακτηριστικά, ο εξοπλισμός, η διαθεσιμότητα 
των χρωμάτων και τα αξεσουάρ, προσαρμόζονται σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και 
απαιτήσεις. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον επίσημο διανομέα Subaru σχετικά με 
τροποποιήσεις της χώρας σας.

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.

* Τα μοντέλα χωρίς ράγες οροφής έχουν ύψος 1595 mm. 

*
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