
 
 

PRODUKTOVÉ INFORMACE MODEL SUBARU XV MY21                                                                                  

  

Ve výrobě od měsíce Říjen 2020. 

Jak je u Subaru zvykem, neustále vyvíjí a cizeluje své modely a každý rok něco upraví. 
Letošní změna je o trochu dramatičtější, jde větší zdůraznění konceptu produktu „Fun 
Adventure“ a dobrodružného ducha. Občerstvený design zejména v přední části auta 
vyjadřuje ještě větší smysl pro robustnost a outdoor zaměření, zdokonaleny byly ale i jízdní 
vlastnosti a funkčnost. Příkladem budiž jiná kola, nastavení na nápravách či nasazení duální 
funkce X-MODE do dalšího modelu (po Foresteru a Outbacku), která umožňuje řidičům užít si 
jízdu s ještě větším klidem v široké škále denních situací. Změny se odehrály i v interiéru. 

 

Nejdůležitější produktové novinky 21MY  

Exteriér 
- Změna v designu předních nárazníků 

- Změna v designu masky chladiče 

- Nový tvar rámečku kolem předních mlhovek 

- Nový vzhled 17“ i 18“ kol 

- Změny v nabídce barev karoserie 

Interiér 
Technika 

- Inovovaný systém X mode, rozšiřující terénní schopnosti vozu – nově 
dvoumódový (2.0ie) 

- e-Active Shift Control System – systém aut. podřazování a udržení agilního výkonu 
motoru na výjezdu ze zatáček (2.0ie) 

- SI-Drive (2.0ie) 

Bezpečnost 
- Přidána přední kamera (1.6i Executive a 2.0ie Comfort a Executive) 

 

 

A ) Technika 

 

Podvozek a řízení 
<Změna oproti 20MY, resp. 20.5MY> 

Podvozková platforma Subaru Global Platform. Výrazně tužší celá karoserie, což 
zapříčinilo podstatné zvýšení bezpečnosti. Uložení motoru bylo vyřešeno tak, že se 



kardanová hřídel při nárazu zasune a motor zajede pod nohy cestujících vpředu. K tomu se 

přidává zvýšení torzní tuhosti o 70%, boční ohybové tuhosti o 90%, tuhosti podvozku přední 
části o 70% a zadní části o 100% vůči předchozí generaci. 

 

Optimalizovány byly pružiny (změnou tvaru vinutí) a 

tlumiče obou náprav pro zlepšení tlumení kmitů při přejezdu 
nerovností.                    <NEW> 

 

Inovovaný systém X-MODE        <NEW> 

 V případě 2.0ie je nově X-MODE dvoumódový (podobně jako u Forestera).  

  [SNOW/DIRT] – kluzký či zledovatělý povrch 

[D.SNOW/MUD] – k použití v hlubokém sněhu, bahně nebo písku 

 Přepínání módů ovladačem na středovém tunelu, který mód je zapnutý se zobrazí na 

displeji palubních přístrojů a MFD. 

                   
 

Systém Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE)      <NEW> 

Přidání nových ovládacích prvků SI-DRIVE, opět pouze v případě e-BOXER, přináší 
velký pokrok v jízdním výkonu. Zatímco režim I se zaměřuje na pohodlí jízdy a dobrou 

spotřebu paliva, režim S přidává ovládací prvky pro silnější asistenci motoru a umožňuje 
řidičům zažít ještě agilnější jízdní výkon.  Jízdní režimy lze měnit přepínačem přímo na 

volantu.  

 
 

 

 

   

 

 

 

e-Active Shift Control        <NEW> 

V případě modelu s motorizací e-Boxer má spolu s SI-Drivem mód S ještě dalšího el. 
pomocníka – systém e-Active Shift Control. Je to systém aut. podřazování a udržení agilního 
výkonu motoru na výjezdu ze zatáček (jen u 2.0ie). Na klikatých silnicích se s jeho pomocí dá 
prosmýkávat zatáčkami sportovněji, systém s automatickým řazením dolů podle potřeby 

bude za vás udržovat vyšší otáčky motoru, a tím i budete mít připravený dostatek výkonu pro 

silnou akceleraci na výjezdu ze zatáčky. 

 

Brzdy 

<Beze změn oproti 20MY, resp. 20.5MY> 

Vpředu i vzadu kotoučové s vnitřním chlazením. 

Standardem všech specifikací systém Auto Vehicle Hold (AVH).  

 

Motory a  převodovky  

<Změna oproti 20MY, resp. 20.5MY> 



 Dvě motorizace 1.6L a 2.0L e-Boxer; obě splňují normu Euro6d – ISC – FCM(AP) (tato 

norma ještě nemá stanoven datum nejpozdější registrace).    <NEW> 

Obě motorizace jsou v kombinaci s převodovkou Lineartronic (se skokovým řazením). 

   Manuální řazení pádly pod volantem u obou motorizací, u 1.6i až od druhé výbavy 
Comfort. V tom případě je pak i režim Low (např. pro brzdění motorem) zaměněn za režim 

manuálního řazení.        

     

FB16 － 1,6 l BOXER DOHC MPI 16V (1.6i), 84 kW/114k při 6 200 ot/min   

     - v kombinaci jedině s převodovkou Lineartronic, skokové řazení 
   - možnost manuálního řazení pádly pod volantem (od Comfort)   

FB20 － 2,0 l BOXER DOHC AVCS 16V (2.0i), 110 kW/150k při 6 000 ot/min   

     - v kombinaci jedině s převodovkou Lineartronic, skokové řazení 
             - možnost manuálního řazení pádly pod volantem  

 

Převodovka Lineartronic je u XV shodná jako u modelu Impreza, pouze s výjimkou 
stálého převodu, kde je pro motorizaci 1.6 použitý převod 4.111 (oproti 3.900 u Imprezy), 

aby se kompenzovala velikost kol a byla zachována podobná dynamika. V případě dvoulitru 

je to ale stejné – 3.700. Zde jde zřejmě o to, že vetší točivý moment motoru dynamice 

pomůže. 
  

Tažná síla:  Subaru XV e-BOXER utáhne až 1270 kg, Subaru XV 1.6i až 1400 kg. 
  

Bezpečnost  
<Změny oproti 20MY, resp. 20.5MY> 

Symmetrical AWD (v základu) 
EyeSight v.3 (v základu) 
 

S 21MY se rozšiřuje paket bezpečnostních systémů i u 

XV o novou funkci Front View Monitor - kamera umístěná v 
přední masce chladiče přenáší na multifunkční displej situaci 

před vozem, takže zvyšuje viditelnost v křižovatkách a ve chvíli, 
kdy parkujete čelně ke zdi. Dostupné pro výbavy 1.6i Executive 

a 2.0ie Comfort, Comfort Navi a Executive.                       

   <NEW> 

 

Ve výbavě také funkce automatického brzdění před překážkou při couvání Reverse 

Automatic Breaking (RAB), která dokáže nárazům do překážky zcela zabránit, nebo alespoň 
zmenšit jejich následky. Automatické brzdění při couvání (RAB) je systém asistence při řízení, 
který řidičům poskytuje větší klid a bezpečí při couvání. Čtyři sonarové senzory namontované 
v zadním nárazníku detekují překážky při couvání. Pokud hrozí nebezpečí kolize, systém 

upozorní řidiče. Pokud řidič nezabrzdí, nebo nepodnikne žádné jiné únikové kroky, systém 
aktivuje brzdy, aby zabránil nebo snížil závažnost kolize.       

Přehled funkcí 
• Varování před překážkou ...funkce (1)  

• Automatické zastavení při 
couvání...funkce (2) 

 



B) Exteriér, barvy karosérie a kódy barev 

<Změny oproti 20MY, resp. 20.5MY> 

Karosérie 

5D Hatchback. 

Světlá výška 220 mm, přední nájezdový úhel 18°, zadní 29°. 

 

Exteriérové změny jsou v oblasti čelních partií – přední nárazník a mřížka chladiče, 

ozdobný prvek kolem mlhovek a nový je i design kol. 

 

 

   hybrid      <NEW> 

 

 

 

 

  21MY XV 1.6i      21MY XV 2.0ie 

 

                           
20MY/20.5MY      ➔ 21MY   20MY/20.5MY    ➔ 21MY 

 

Zpředu je XV MHEV od 1.6L rozeznatelné změnou v přední partii – stříbrné zakončení 
lišty a také střešní ližiny má ploché, tzv. flat type. 

 

Barvy karosérie: dvě nové barvy - žlutá Plasma Yellow Pearl UCG a modrá perleť 
Horizon Blue Pearl SAZ.        <NEW> 

Celkem 11  barev.  

Příplatek za metalický a perleťový lak 12 000 Kč.  
 

21MY: 

1.6i: Crystal White Pearl  (K1X)   Bílá perleť   

  Ice Silver Metallic   (G1U)  Stříbrná metalíza 

Magnetic  Grey Metallic  (P8Y)  Šedá metalíza 

Crystal Black Silica  (04S)  Černá   

Lapis Blue Pearl  (K3X)  Světle modrá perleť 

Pure Red    (M7Y)   Červená   
       (bezpříplatková barva) 

Cool Gray Khaki                 (PAF)                  Šedá khaki  
        (bezpříplatková barva) 

 

2.0ie: Crystal White Pearl  (K1X)   Bílá perleť   

  Ice Silver Metallic   (G1U)  Stříbrná metalíza 



Magnetic  Grey Metallic  (P8Y)  Šedá metalíza 

Crystal Black Silica  (04S)  Černá   

Pure Red    (M7Y)   Červená   

       (bezpříplatková barva) 

Cool Gray Khaki                 (PAF)                  Šedá khaki  
        (bezpříplatková barva) 

Dark Blue Pearl  (M2Y)  Tm. modrá perleť 

Lagoon Blue Pearl   (CSA)  Světlá modrá perleť 

Horizon Blue Pearl   (SAZ)  Modrá perleť <NEW> 

Plasma Yellow Pearl   (UCG)  Žlutá perleť <NEW> 

                    

 

C) Interiér - barvy 

<Změny oproti 20MY, resp. 20.5MY> 

Interiér 

Pro Subaru typická bezpečnost je uvnitř nového Subaru XV zaručena excelentním 
výhledem do všech stran, praktičnost je pak dána značnou prostorností interiéru. 

Volant s menším průměrem usnadňuje manévrování a přispívá ke sportovnímu pocitu 

z řízení. 
 

V 21MY k dispozici tyto interiéry:     <NEW> 

1.6i, 1.6i-S Látkové potahy v odstínu - Tmavé 

- Šedé   

2.0ie-S  Látkové potahy v odstínu - Tmavé 

2.0ie-S  Kožené potahy v odstínu - Tmavé 

- Modré    

D) Výbavy 

<Změny oproti 20MY, resp. 20.5MY> 

Nově je větší možnost výběru potahů interiérů, viz výše. V případě modrých kožených 
potahů NAVY L60 je i stehování modré.      <NEW> 

Do výbav 1.6i Executive a 2.0ie Comfort, Comfort Navi a Executive přidána přední 
kamera Front View Monitor.        <NEW> 

Přidán dvoumodový X-MODE do všech specifikací 2.0ie.   <NEW> 

Přidán SI-DRIVE do všech specifikací 2.0ie.     <NEW> 

Celkem v oficiální nabídce 4 výbavy MY21 XV v jedné karosářské variantě kombi 5D - 

Active, Comfort, Executive, Executive+ . 

 

 

Hlavní prvky výbavy u modelu MY21 XV – motorizace 1.6i 

 

Modely 1.6i ES Active 

- 7 x Airbag (vč. kolenního) 
- ALU kola 17“, pneu 225/60 R17 89V 

- Auto Start/Stop systém  
- halogenové světlomety 

- Přední mlhová světla (s integrovaným denním svícením) v nárazníku 

- Zadní sdružená světla s technologií LED 



- Automatické zapínání/vypínání světlometů (světelný senzor) 

- Dešťový senzor                            

- Vnější zpětná zrcátka manuálně ovládaná, vyhřívaná, lakovaná 

- Vnější kliky dveří v barvě karoserie 

- Stříbrná lišta v masce chladiče 

- Adaptivní tempomat s ovládáním na volantu 

- Tmavý design panelu přístrojů 

- Automatická klimatizace A/C 

- Barevný displej mezi měřícími přístroji 
- 2-DIN rádio s displejem 6,5“ s 1 CD, 4 reproduktory, Bluetooth, DAB+; Gen.3.1  

(Apple Carplay, Android Auto)         

- Základní multifunkční displej (venk. teplota, efektivita spotřeby paliva, hodiny, 

varování o nezapnutém pásu spolujezdce, kontrolka airbagu, využití systému 
Start/Stop v minutách) 

- Vyhřívání pod stěrači 
- Vyhřívání předních sedadel 
- Výškově stavitelné sedadlo řidiče (manuálně, 6 směrů) a spolujezdce (manuálně, 4 

směry) 
- Po 1 přípojce USB a AUX vpředu 

- Uchycení dětské sedačky ISOFIX 

- Sada na opravu pneumatiky 

- El. parkovací brzda 

- Signál panického brždění 
- EyeSight ver.3 

- X-Mode (jednomódový) 
- NEMÁ střešní ližiny  

Na rozdíl od Imprezy tedy navíc: ALU kola 17“, barevný displej mezi budíky, X-Mode 

 

Modely 1.6i-S ES Comfort 

Vychází z výbavy 1.6 Active, a dále má navíc a liší se v: 
- LED přední světlomety s denním svícením + SRH (natáčení) a ostřikovačem 

- LED přední mlhovky v nárazníku       

- Lakovaná vnější zpětná zrcátka el. ovládaná, sklopitelná a vyhřívaná, se zabudovaným 
ukazatelem směru 

- Chromová lišta v masce chladiče 

- Stříbrně lakované střešní ližiny 

- Hliníkové pedály 

- Design panelu přístrojů stříbrné lak. 
- Kožený volant a volicí páka převodovky 

- Duální automatická klimatizace Dual A/C 

- Loketní opěrka na zadních sedadlech s držáky nápojů 

- Zatmavená skla 

- 2-DIN rádio s displejem 8.0“ s 1 CD, 6 reproduktorů, Bluetooth, DAB+ ; Gen.3.1 

(Apple Carplay, Android Audio)       

- Couvací kamera se zobrazením na panelu audia 



- Vyšší verze multifunkčního displeje (4,3“ displej s originálním způsobem zobrazení 
různých statistik – spotřeby paliva, ekologické jízdy, bezpečné jízdy (sepnutí VDC), 
kontroly údržby, varování, hodin a dalšími informacemi (doba jízdy 2 hodiny, náledí) 

- Duální přípojka USB a AUX vpředu + další 2 nabíjecí USB vzadu v loketní opěrce 

- Řadící páčky aut. převodovky pod volantem     

 

Modely 1.6i-S ES Executive 

Vychází z výbavy 1.6-S ES Comfort, a dále má navíc a liší se v: 
- Navigační systém (3letý bezplatný update) 
- Systém bezklíčkového ovládání centrálního zamykání „Smart Entry“  
- Systém startování pomocí tlačítka Start/Stop 

- Samostmívací vnitřní zrcátko 

- Přední kamera Front View Monitor      <NEW> 

- Paket ADVANCED SAFETY:                     

o Automatická dálková světla High Beam Assist (HBA) 
o Detekce vozů v mrtvém úhlu Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) 

o Parkovací senzory vzadu 

o Reverse Automatic Braking (RAB) – zastaví i při couvání    

      

Hlavní prvky výbavy u modelu MY20.5 XV  – motorizace 2.0ie MHEV 

 

Modely 2.0i-S ES Active  

- 7 x Airbag (vč. kolenního) 
- ALU kola 18“, pneu 225/55 R18 

- Couvací kamera se zobrazením na panelu audia  

- LED přední světlomety s denním svícením + SRH (natáčení) a ostřikovačem  
- Vnější zpětná zrcátka manuálně ovládaná, vyhřívaná, lakovaná  
- Zatmavená skla  
- LED přední mlhovky 

- Zadní sdružená světla s technologií LED 

- Duální automatická klimatizace Dual A/C 

- Hliníkové pedály  
- Kožený volant a volicí páka převodovky  

- Loketní opěrka na zadních sedadlech s držáky nápojů  
- Vyhřívání pod stěrači  
- Vyhřívání předních sedadel  
- Výškově stavitelné sedadlo řidiče (manuálně, 6 směrů) a spolujezdce (manuálně, 4 

směry)  

- 2-DIN rádio s displejem 8.0“ s 1 CD, 6 reproduktorů, Bluetooth, DAB+ ; Gen.3.1a 

(Apple Carplay, Android Audio) 

- Auto Start/Stop systém 

- AVH Systém 

- řazení pádly pod volantem  

- EyeSight ver.3  

- 2 módový SI Drive: Inteligent & Sport     <NEW> 

- 2 modový X-MODE: Snow/Dirt & Deep Snow/Mud    <NEW> 



- Nízké, PLOCHÉ stříbrně lakované střešní ližiny (Flat type) 

 

Modely 2.0i-S ES Comfort  

Vychází z výbavy 2.0i-S ES Active, a dále má navíc a liší se v:  

- Paket ADVANCED SAFETY:                     

o Automatická dálková světla High Beam Assist (HBA) 
o Detekce vozů v mrtvém úhlu Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) 

o Parkovací senzory vzadu 

o Reverse Automatic Braking (RAB) – zastaví při couvání 
- Samostmívací vnitřní zpětné zrcátko  

- Systém bezklíčkového ovládání centrálního zamykání „Smart Entry“  
- Přední kamera Front View Monitor 

- Navigační systém za příplatek 20 000 Kč 

 

Modely 2.0i-S ES Executive+  

Vychází z výbavy 2.0i-S ES Comfort Navi, a dále má navíc a liší se v:  
- El. ovládané střešní okno  
- Kožený interiér/sedadla – tmavá nebo modrá NAVY (pak i modré stehování) 
- Elektrické ovládání sedadla řidiče nastavitelné v 8mi směrech 

- Vyhřívání volantu        <NEW> 

 

E) Cenové strategie 

 

Model XV MY21 Doporučená cena vč. 21% DPH 

Motorizace 1.6i BENZIN 

1.6i ES ACTIVE, Lineartronic,  

tmavé/šedé látkové potahy 
660 000 Kč 

1.6i-S ES COMFORT, Lineartronic,  

tmavé/šedé látkové potahy 
725 000 Kč 

1.6i-S ES EXECUTIVE, Lineartronic,  

tmavé/šedé látkové potahy 
770 000 Kč 

Motorizace 2.0ie MHEV 

2.0ie ES ACTIVE, Lineartronic,  

tmavé/šedé látkové potahy 
830 000 Kč 

2.0ie ES COMFORT, Lineartronic,  

tmavé/šedé látkové potahy 
890 000 Kč 

2.0ie ES EXECUTIVE+, Lineartronic,  

tmavé / modré KOŽENÉ potahy 

980 000 Kč 

 

Cena příplatkových barev karoserie 12 000 Kč vč. DPH. 

 

F) Plány v průběhu roku 2021 

 

Plánujeme roční prodej v úrovni kolem 160 vozů benzínových 1.6L a 130 vozů 2.0L MHEV. 


