SUBARU XV
1.6 RIDGE

Tehniskā informācija
Virsbūves krāsa
Salona krāsa
Dzinējs
Degvielas tips

sarkana
Black (melna)

Vidējais CO2 (g/km) (NEDC)

145

Transmisija

7CVT

1600 cm3

Garums (mm)

4465

benzīns

Platums (mm)

1800

Jauda (zs/apgr. min.)

114/6200

Augstums (mm)

1615

Griezes moments (Nm/apgr. min.)

150/3600

Pilnā masa (kg)

1940

Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km) (NEDC)

6,4

Klīrenss (mm)

221

Automašīnas standarta cena (ar PVN 21%):

EUR

27 490

Atlaide:

EUR

- 2 000

AUTOMAŠĪNAS CENA AR ATLAIDI (ar PVN 21%):

EUR

25 490

Rūpnīcas garantija 3 gadi vai 100 000 km nobraukums, atkarībā no tā kas iestājas pirmais. Bezmaksas servisa apkopes uz 15 000,
30 000 un 45 000 km. Attēlam ir ilustratīva nozīme. Visas cenas un specifikācijas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja
brīdinājuma.
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SUBARU XV
1.6 RIDGE

Standarta aprīkojums
Drošība
• Eye Sight sistēma
• Priekšējie drošības spilveni
• Kāju drošības spilvens (vadītājam)
• Piepūšamie drošības aizkari
• Aklās zonas noteikšana
• Lane Keep Assist - joslas uzturēšanas sistēma
• Aktīvie galvas balsti (vadītājam un priekšējam pasažierim)
• Galvas balsti visām sēdvietām
• ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi
• “Bērnu” slēdzenes aizmugurējām durvīm
• Atpakaļskata kamera
•Tālo gaismu asistents
• Automobiļa noteikšana aizmugurē
Vadāmība
• X-MODE
• Start /Stop sistēma
• Vilces kontroles sistēma
• Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma
• Stāvu nobraucienu kontrole
• Kalna slīpuma turēšanas mehānisms (Hill Holder)
Klimata kontrole
• Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar
putekļu filtru
• Gaisa kondicionētāja atvere aizmugurē
• Vējstikla tīrītāja atkausētājs
• Lietus sensors
Ērtības
• Elektriski apsildāms stūres rats
• Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga
• Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma
• Divas 12 V pieslēgvietas (instrumentu panelī, viduskonsoles
nodalījumā)
• Divi glāžu turētāji viduskonsolē
• Roku balsts aizmugurē
• Automātiskā durvju aizslēgšanas funkcija
• Savelkams bagāžas pārsegs
• Riepu remonta komplekts

Izklaide un navigācija
• 1 CD un DAB stereo atskaņotājs
• Apple Car Play
• Android AutoTM
• Bluetooth®
• 8 collu skārienjūtīgs informācijas displejs ar 6 skaļruņiem
• Vadības pogas uz stūres
• 2 USB ligzdas un papildus audio pieslēgumvieta viduskonsoles
nodalījumā
Kontrole / mērierīces
• Daudzfunkciju ekrāns aprīkots ar 6,3 collu LED displeju
• ECO mērierīce
• Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu
• Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām
• Adaptīvā kruīza kontrole
Sēdvietas
• 6 virzienos manuāli regulējams vadītāja sēdeklis
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi
• 60/40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi
Āriene
• BI-LED priekšējie lukturi ar automātisku staru kūļa augstuma
regulēšanu
• Dinamiskās līkumu gaismas (SRH)
• Izbīdāmi priekšējie lukturu mazgātāji
• Priekšējie miglas lukturi ar automātisku dienas gaismas funkciju
• Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar iebūvētiem LED pagrieziena
rādītājiem
• Apsildāmi sānu spoguļi
• Lietie diski R17”
• Aizmugurējie miglas lukturi
• Vējstikla tīrītāji, kas reaģē uz braukšanas ātrumu
• Jumta spoileris
• Jumta sliedes
• Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē
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