Brandstof

CO2uitstoot
***

Energielabel

Max. Vermogen
benzinemotor/
elektromotor

Gecombineerd
verbruik***

Kentekengewicht

Trekgewicht

Aandrijflijn

excl.
BTW &
BPM

BTW
21%

BPM

Fiscale
waarde*

Consumentenadviesprijs**

2.0i Comfort

Benzine/Elektrisch

180 g/km

E

150 pk / 16,7 pk

7,9 l/100 km

1.554 kg

1.270 kg

Automaat (CVT), Symmetrical AWD

€ 26.159

€ 5.493

€ 14.894

€ 46.546

€ 47.445

2.0i Luxury

Benzine/Elektrisch

180 g/km

E

150 pk / 16,7 pk

7,9 l/100 km

1.554 kg

1.270 kg

Automaat (CVT), Symmetrical AWD

€ 27.150

€ 5.702

€ 14.894

€ 47.746

€ 48.645

2.0i Premium

Benzine/Elektrisch

180 g/km

E

150 pk / 16,7 pk

7,9 l/100 km

1.554 kg

1.270 kg

Automaat (CVT), Symmetrical AWD

€ 28.803

€ 6.049

€ 14.894

€ 49.746

€ 50.645

Model

Subaru XV 2.0i
Comfort (belangrijkste
standaarduitrusting)
CO Max. vermogen
Model
Brandstof
• 18-inch lichtmetalen velgen,
Subaru XV 2.0i-S e-BOXER Comfort
225/55 R18 banden
Subaru
XV ABS
2.0i-S
Luxury
• 4-kanaals
mete-BOXER
remkrachtverdeling
• 6-voudig
verstelbarePremium
bestuurdersSubaru
XVmanueel
2.0i-S e-BOXER
stoel
• Actieve bochtenverlichting
• Active Torque Vectoring
• Airbags (voor-, zij- en gordijnairbags en
knie-airbag bestuurder)
• Aluminium pedalen
• Auto start/stop systeem
• Auto Vehicle Hold
• Automatisch inschakelende koplampen
(lichtsensor) en ruitenwissers voor
(regensensor)
• Bandenherstelkit
• Bekerhouders in alle deuren
• Bluetooth® carkit met stuurwielbediening
• Brake Assist en Brake Override
• Buitenspiegels verwarmbaar, elektrisch
verstel- en inklapbaar, met geïntegreerde
LED-richtingaanwijzer
• Centrale armsteun achter met twee bekerhouders
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Comfortschakeling richtingaanwijzers
• Dakrails (laagprofiel, zilverkleurig)

Max. vermogen
2
Trekgewicht
uitstoot*** (benzinemotor)
(elektromotor)
• Dakspoiler
• Opbergvak achter voorstoel passagier
Benzine/Elektrisch 149 g/km
150 pk
16,7 pk
1.270 kg
• Dual zone automatische climate control
• Opbergvak onder laadvloer bagageruimte
Benzine/Elektrisch
149
g/km
150 pk • Pop-up type
16,7
pk
1.270 kg
• Elektrische
ramen voor en
achter
koplampsproeiers
• Elektronische
handrem met
Holder 150 pk • Privacy glass
voor
en achterBenzine/Elektrisch
149Hill
g/km
16,7
pkzijruiten achter
1.270
kg
functie
ruit
• Emergency stop signal function
• Rear Seat Reminder
• Haaienvin dakantenne
• Regeling airconditioning mogelijk via
• In delen (60/40) neerklapbare achterbank
spraakherkenning
• Instapverlichting
• Ruitenwisserontdooisysteem in voorruit
• Intrekbaar bagageafdekscherm
• SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)
• ISOFIX ankerpunten voor kinderzitje
• Stuurhoekgekoppelde achteruitrijcamera
• Kaartverlichting met spotlight
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Keyless Access en start/stop-knop
• Subaru STARLINK infotainmentsysteem met
• Kindersloten op achterdeuren
8-inch display, DAB+ radio, CD-speler en 6
• Koplampen en achterlichten in LED
luidsprekers, Apple Car Play® en Android
• Koplampen met automatische hoogteAuto®
regeling en geïntegreerde dagrijverlichting
• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• LED mistlichten voor
• Twee 12-volt aansluitingen (centraal opberg• Lederen stuurwiel en versnellingspook
vak en centrale console)
• Lineartronic CVT (automatische transmissie)
• Vehicle Dynamics Control
met schakelflippers op het stuurwiel
• Veiligheidsgordels voor met tongslot,
• Make-up spiegels met verlichting en
gordelspanners en krachtbegrenzers
afdekklep (bestuurder en voorpassagier)
• Verlichting in bagageruimte
• Meerdere ophanghaken in bagageruimte
• Verwarmbare voorstoelen
• Meerdere USB-poorten en AUX-aansluiting
• Voorstoelen die whiplash verminderen bij
• Multifunctioneel 4,2-inch kleurenscherm
een eventuele aanrijding
in het intrumentenpaneel en 6,3-inch
• X-MODE (2 standen) met Hill Descent
kleurenscherm bovenaan de middenconsole
Control

SUBARU XV 2.0i-S e-BOXER Premium
Subaru XV 2.0i
Luxury (meeruitrusting ten opzichte van Comfort)
Lineartronic
CVT
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Dodehoekindicator, omgevindsradar achterzijde (SRVD)

• Front View Monitor
• Geïntegreerde navigatie, TomTom® kaarten
• Grootlichtassistent (High Beam Assist)

• Rear Cross Traffic Alert
• Reverse Automatic Braking (aanrijdingspreventie bij het achteruitrijden)

Subaru XV 2.0i Premium (meeruitrusting ten opzichte van Luxury)
• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

*

• Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak
• Lederen stoelbekleding: zwart leder met

oranje stiksels of marineblauw met
donkergrijs leder met blauwe stiksels

Fiscale waarde: dit is de prijs van het voertuig die de basis vormt voor de berekening van de bijtelling, indien het voertuig zakelijk wordt gebruikt.

**

Consumentenadviesprijs: dit is de prijs die N.V. Subaru Benelux haar dealers adviseert aan de consument in rekening te brengen. Dit is het
totaal van de fiscale waarde, de afleverkosten, de kosten in verband met kentekenregistratie en de recyclingbijdrage. Slechts de prijs van
*** Fiscale
waarde:
dit is de prijs
van het
die de basis
vormtnog
voorbij.
de berekening van de bijtelling, indien het voertuig zakelijk wordt gebruikt.
optionele
accessoires
komt
hiervoertuig
in voorkomend
geval
*** 	Consumentenadviesprijs: dit is de prijs die N.V. Subaru Benelux haar dealers adviseert aan de consument in rekening te brengen. Dit is het totaal van de fiscale waarde,
de afleverkosten, de kosten in verband met kentekenregistratie en de recyclingbijdrage. Slechts de prijs van optionele accessoires komt hier in voorkomend geval nog bij.
*** 	De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP testmethodiek. Deze waarden zijn
het gevolg van de meetmethode die wordt voorgeschreven in de Europese regelgeving EC 715/2007 - 2018/1832AP. De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat
zij worden beïnvloedt door zaken als rijgedrag, beladingsgraad, aanwezigheid van accessoires, weersomstandigheden, etc. Voor meer informatie: www.wltp-info.nl.
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Accessoires en extra’s (incl montage)
21 MY
excl. BTWConsumentenincl. BTW
Fiscale
■ When translating the tagline before use, ensure that it ﬁts within the space provided.
excl. BTW & BPM

Aandrijflijn

BTW 21%

BPM

Afleverpakket: mattenset, lampenset, gevarendriehoek, verbanddoos, lifehammer en
Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive
€ 4.745
€ 9.856
€ 22.595
veiligheidsvesten

waarde*

adviesprijs**

€ 37.196
€ 156,20

Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive

€ 24.248

€ 5.092

€ 9.856

€ 39.196

Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive

€ 25.901

€ 5.439

€ 9.856

€ 41.196

Achterbumper beschermplaat (kunststof)
Voorbumper beschermplaat (kunststof)

Kunststof zijbeschermplaten
Belangrijkste standaarduitrusting
Achterbumper
(kunststof)
Subaru XVbeschermplaat
Comfort
• 18-inch lichtmetalen
velgen(staal)
met 225/55 R18 banden
Achterbumper
beschermplaat
• 4-kanaals ABS met remkrachtverdeling

Bagage
mat kleuren display tussen de tellers
• 4,2-inch
• 6,3-inch Multifunctioneel kleuren display
Aluminium
dakdragerset (roofrail)

• Achterbank armleuning met bekerhouders

• Active Torque
Vectoring
Glasscoating
premium
lakbescherming

• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijnairbags)

Laken interieur verzorgingsset
• Airconditioning
(volautomatisch, gescheiden, met
stoffilter)
Trekhaak
afneembaar

• Aluminium pedalen

Auto
• Apple parkeerhulp
Car Play & Android
Ultrasone
voor
®

®

37.995
€€ 189,00
€ 39.995

€ 152,89

€€ 185,00
41.995

€ 157,78

€ 191,00

€ 276,86

€ 335,00

€ 80,99

€ 98,00

• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
€ 125,68
• Vehicle Dynamics Control (o.a. tractie- en
stabiliteitscontrole en brake assist) € 52,07
• Verwarmbare voorstoelen
€ 261,16
• X-MODE inclusief Hill Descent Control

€ 152,00
€ 63,00
€ 316,00

€ 409,09
€ 495,00
Subaru XV Luxury
€ 28,93
€ 35,00
(meeruitrusting ten opzichte van
de Comfort)
• Detectie kruisend verkeer bij achteruitrijden (Rear
€ 1.052,08
€ 1.273,00
Cross Traffic Alert)
• Dimmende binnenspiegel (automatisch)
€ 443,27
• Dodehoek indicatoren d.m.v. omgevingsradar
achterzijde (Subaru Rear Vehicle Detection)
€ 420,66
• Geïntegreerde navigatie met TomTom® maps
• Grootlichtassistent
• Keyless Access en start/stop-knop

€ 536,00

• Auto Vehicle Hold
• Automatisch
inschakelende
Ultrasone
parkeerhulp
achter koplampen met
€ 509,00
lichtsensor
• Automatisch start-stopsysteem (uitschakelbaar)
• Automatische ruitenwissers vóór met regensensor
• Automatische transmissie (CVT) met een
555-Zekerheden
Subaru XV Premium
geïntegreerde elektromotor
(meeruitrusting ten opzichte van de Luxury)
• Bluetooth carkit met stuurwielbediening
De•nieuwe
Subaru
XV
is
leverbaar
met
de
555-Zekerheden:
5
jaar
garantie,
5 jaar Subaru
Mobiliteits
Service en de
• 8-voudig
elektrisch
verstelbare
bestuurdersstoel
Buitenspiegels, verwarmbaar, elektrisch inklapbaar
mogelijkheid
tot 5 jaarLED-knipperlicht
nieuwwaardeverzekering. Zie de website
voor de voorwaarden.
• Elektrisch
bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
met geïntegreerd
• Lederen stoelbekleding
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control (adaptief)
• DAB+ radio
EyeSight
rijhulpvóór
(altijd standaard)
• Dagrijverlichting
• Dakrails (zilver)
• Adaptive
Cruise
Control
afwijking wordt gedetecteerd)
• Pre-Collision Braking System (auto• Dubbele USB-poort(ACC)
(vóór en achter) en AUX• Lane
Departure Warning (bij snel• Lane Sway Warning (hulp om alert te
matisch remsysteem bij een mogelijke
aansluiting
heden
vanaf 50 km/u
volgt
eenen
waarblijven bij het zwalpen over de weg of
aanrijding met een obstakel)
• Elektrische
ramen
vóór
achter
schuwing
indien
de
rijstrook
verlaten
koersafwijking
bij
snelheden
hoger
•
Pre-Collision
Throttle Management
• Elektronische parkeerrem met Hill Holder functie
wordt
zonder
richtingaanwijzer)
dan
60
km/u)
(minimaliseert motorvermogen bij het
• Emergency stop signal function
• Lane
(bij snelheden
vanafachterbankleuningen
• Lead Vehicle Start Alert (ingeval van
starten wanneer de transmissie in
• In Keep
delenAssist
(60/40)
neerklapbare
60
km/u en geen gebruik van de
3 seconden stilstand bij start/stopvooruit wordt geschakeld in plaats van
• Koplampsproeiers
richtingaanwijzer,
kan deze
het
verkeer volgt de melding dat de
in achteruit om de kracht van de
• Lederen stuurwiel
en functie
versnellingspookknop
stuurwiel
bedienen wanneer rijstrookvoorligger vertrokken is)
impact of frontale schade te beperken)
• LED-knipperlicht
• LED-koplampen (meesturend)
• LED-mistlampen vóór
• Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit
• Ruitenwisserontdooisysteem
• Schakelflippers aan het stuurwiel
• Spraakherkenning voor audio en telefonie
• Stuurhoek-gekoppelde achteruitrijcamera
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Subaru EyeSight rijassistent en aanrijdingpreventie
• Subaru Starlink infotainmentsysteem met 8,0-inch
display, CD-speler en zes speakers

■ When translating the tagline before use, ensure that it ﬁts within the space provided.

2.0i e-BOXER
Premium

3

1 mei 2019

