
31 juli 2020

Model Brandstof CO2-uitstoot***
Energie- 

label
Max. Vermogen  
(benzinemotor)

Max. Vermogen 
(elektromotor)

Gecombineerd 
verbruik***

Kenteken-
gewicht Trek gewicht Aandrijflijn

 excl. BTW 
& BPM 

 BTW 
21% 

 BPM 
Fiscale 

waarde*
Consumenten-  
adviesprijs**

XV 2.0i e-BOXER Comfort Benzine/Elektrisch 180 g/km E 150 pk 16,7 pk 7,9 l/100 km 1.528 kg 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 24.696 € 5.186 € 11.314 € 41.196 € 41.995 

XV 2.0i e-BOXER Luxury Benzine/Elektrisch 180 g/km E 150 pk 16,7 pk 7,9 l/100 km 1.531 kg 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 25.523 € 5.360 € 11.314 € 42.196 € 42.995

XV 2.0i e-BOXER Premium Benzine/Elektrisch 180 g/km E 150 pk 16,7 pk 7,9 l/100 km 1.550 kg 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 27.176 € 5.707 € 11.314 € 44.196 € 44.995

1 mei 2019

Belangrijkste standaarduitrusting 
Subaru XV Comfort
• 18-inch lichtmetalen velgen met 225/55 R18 banden
• 4-kanaals ABS met remkrachtverdeling
• 4,2-inch kleuren display tussen de tellers
• 6,3-inch Multifunctioneel kleuren display
• Achterbank armleuning met bekerhouders
• Active Torque Vectoring
• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijnairbags)
• Airconditioning (volautomatisch, gescheiden, met

stoffilter)
• Aluminium pedalen
• Apple Car Play® & Android Auto®

• Auto Vehicle Hold
• Automatisch inschakelende koplampen met

lichtsensor
• Automatisch start-stopsysteem (uitschakelbaar)
• Automatische ruitenwissers vóór met regensensor
• Automatische transmissie (CVT) met een

geïntegreerde elektromotor
• Bluetooth carkit met stuurwielbediening
• Buitenspiegels, verwarmbaar, elektrisch inklapbaar 

met geïntegreerd LED-knipperlicht
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control (adaptief)
• DAB+ radio
• Dagrijverlichting vóór
• Dakrails (zilver)
• Dubbele USB-poort (vóór en achter) en AUX- 
   aansluiting
• Elektrische ramen vóór en achter
• Elektronische parkeerrem met Hill Holder functie
• Emergency stop signal function
• In delen (60/40) neerklapbare achterbankleuningen
• Koplampsproeiers
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop 
• 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

• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• Vehicle Dynamics Control (o.a. tractie- en

stabiliteitscontrole en brake assist)
• Verwarmbare voorstoelen
• X-MODE inclusief Hill Descent Control

Subaru XV Luxury  
(meeruitrusting ten opzichte van de Comfort)
• Detectie kruisend verkeer bij achteruitrijden (Rear

Cross Traffic Alert)
• Dimmende binnenspiegel (automatisch)
• Dodehoek indicatoren d.m.v. omgevingsradar

achterzijde (Subaru Rear Vehicle Detection)
• Geïntegreerde navigatie met TomTom® maps
• Grootlichtassistent
• Keyless Access en start/stop-knop

Subaru XV Premium 
(meeruitrusting ten opzichte van de Luxury)
• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
• Lederen stoelbekleding

SUBARU XV 2.0i-S e-BOXER Premium 
Lineartronic CVT

* 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 
optionele accessoires komt hier in voorkomend geval nog bij.

■ When translating the tagline before use, ensure that it fits within the space provided.Model Brand stof
CO2- 

uitstoot***
Max. vermogen 
(benzinemotor)

Max. vermogen 
(elektromotor)

Trekgewicht Aandrijflijn excl. BTW & BPM   BTW 21%  BPM 
Fiscale 

waarde*
Consumenten-
adviesprijs**

Subaru XV 2.0i-S e-BOXER Comfort Benzine/Elektrisch 149 g/km 150 pk 16,7 pk 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 22.595 € 4.745 € 9.856 € 37.196 € 37.995

Subaru XV 2.0i-S e-BOXER Luxury Benzine/Elektrisch 149 g/km 150 pk 16,7 pk 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 24.248 € 5.092 € 9.856 € 39.196 € 39.995

Subaru XV 2.0i-S e-BOXER Premium Benzine/Elektrisch 149 g/km 150 pk 16,7 pk 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 25.901 € 5.439 € 9.856 € 41.196 € 41.995
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1 mei 2019

Belangrijkste standaarduitrusting 
Subaru XV Comfort
• 18-inch lichtmetalen velgen met 225/55 R18 banden
• 4-kanaals ABS met remkrachtverdeling
• 4,2-inch kleuren display tussen de tellers
• 6,3-inch Multifunctioneel kleuren display
• Achterbank armleuning met bekerhouders
• Active Torque Vectoring
• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijnairbags)
• Airconditioning (volautomatisch, gescheiden, met

stoffilter)
• Aluminium pedalen
• Apple Car Play® & Android Auto®

• Auto Vehicle Hold
• Automatisch inschakelende koplampen met

lichtsensor
• Automatisch start-stopsysteem (uitschakelbaar)
• Automatische ruitenwissers vóór met regensensor
• Automatische transmissie (CVT) met een

geïntegreerde elektromotor
• Bluetooth carkit met stuurwielbediening
• Buitenspiegels, verwarmbaar, elektrisch inklapbaar 

met geïntegreerd LED-knipperlicht
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control (adaptief)
• DAB+ radio
• Dagrijverlichting vóór
• Dakrails (zilver)
• Dubbele USB-poort (vóór en achter) en AUX- 
   aansluiting
• Elektrische ramen vóór en achter
• Elektronische parkeerrem met Hill Holder functie
• Emergency stop signal function
• In delen (60/40) neerklapbare achterbankleuningen
• Koplampsproeiers
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop 
• 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

• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• Vehicle Dynamics Control (o.a. tractie- en

stabiliteitscontrole en brake assist)
• Verwarmbare voorstoelen
• X-MODE inclusief Hill Descent Control

Subaru XV Luxury  
(meeruitrusting ten opzichte van de Comfort)
• Detectie kruisend verkeer bij achteruitrijden (Rear

Cross Traffic Alert)
• Dimmende binnenspiegel (automatisch)
• Dodehoek indicatoren d.m.v. omgevingsradar

achterzijde (Subaru Rear Vehicle Detection)
• Geïntegreerde navigatie met TomTom® maps
• Grootlichtassistent
• Keyless Access en start/stop-knop

Subaru XV Premium 
(meeruitrusting ten opzichte van de Luxury)
• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
• Lederen stoelbekleding

SUBARU XV 2.0i-S e-BOXER Premium 
Lineartronic CVT

* 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 
optionele accessoires komt hier in voorkomend geval nog bij.

■ When translating the tagline before use, ensure that it fits within the space provided.Model Brand stof
CO2- 

uitstoot***
Max. vermogen 
(benzinemotor)

Max. vermogen 
(elektromotor)

Trekgewicht Aandrijflijn excl. BTW & BPM   BTW 21%  BPM 
Fiscale 

waarde*
Consumenten-
adviesprijs**

Subaru XV 2.0i-S e-BOXER Comfort Benzine/Elektrisch 149 g/km 150 pk 16,7 pk 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 22.595 € 4.745 € 9.856 € 37.196 € 37.995

Subaru XV 2.0i-S e-BOXER Luxury Benzine/Elektrisch 149 g/km 150 pk 16,7 pk 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 24.248 € 5.092 € 9.856 € 39.196 € 39.995

Subaru XV 2.0i-S e-BOXER Premium Benzine/Elektrisch 149 g/km 150 pk 16,7 pk 1.270 kg Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive € 25.901 € 5.439 € 9.856 € 41.196 € 41.995

Leaflet XV.indd   1 26/04/19   10:44

 *** 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 AG*6803*00. 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.

 Accessoires en extra's (inclusief montage)  excl. BTW  incl. BTW 

Afleverpakket: mattenset, lampenset (LED-lampen niet bijgeleverd),
gevarendriehoek, verbanddoos, lifehammer en veiligheidsvesten

€ 156,20 € 189,00

Achterbumper onder-beschermplaat (kunststof) € 152,89  € 185,00   

Achterbumper beschermplaat (kunststof) € 80,99 € 98,00

Achterbumper beschermplaat (staal) € 128,10  € 155,00   

Aluminium dakdragerset (roofrail) € 261,16 € 316,00

Glasscoating premium lakbescherming, inclusief 5 jaar garantie € 409,09 € 495,00

Kunststof zij-beschermplaten € 276,86 € 335,00

Metallic, pearl of silica lak € 574,38 € 695,00

Trekhaak (afneembaar) € 1.052,06 € 1.273,00 

Ultrasone parkeerhulp (voor) € 441,32 € 534,00

Ultrasone parkeerhulp (achter) € 420,66 € 509,00

 Voorbumper beschermplaat  € 136,36 € 165,00

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


