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PŘIZPŮSOBTE SI JÍZDU.
UDĚLEJTE SI TO PO SVÉM.
Přestože je každé SUBARU XV velkoryse vybavené, originální příslušenství SUBARU je dokonalý nástroj k tomu, 

abyste si přizpůsobili Vaše nové XV podle Vašeho životního stylu. Ať už chcete zvýšit funkčnost, nebo přizpůsobit 

vzhled Vašeho SUBARU XV, originální příslušenství SUBARU Vám pomůže dostat co nejvíce z každé jízdy. 
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VNĚJŠÍ VÝBAVA

str.4: Ochrana předního nárazníku (plast), Ochrana prahů (plast), Lapače nečistot - sada přední, Lapače nečistot - sada zadní.
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Dekorativní fólie zrcátek 
SEZNFL3100
Polep krytu zpětných zrcátek s logem SUBARU.
*Sada.

RADOST POHLEDĚT. ZÁBAVNÉ ŘÍDIT.
Vzrušující kombinace vzhledu a funkčnosti, to je nové SUBARU XV. Připraveno pro 

zábavu kdykoli si budete přát. Přidejte ještě více vzrušení k Vaší jízdě s těmito externími 

doplňky SUBARU vyrobenými speciálně pro Vás.

1

1
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Ochrana prahů (plast)
E261EFL000
Pomáhá chránit Váš vůz před odletujícími kamínky a zároveň vylepšuje vzhled 
Vašeho vozu.

Ochrana zadního nárazníku (plast)
E551EFL100
Pomáhá chránit nárazník Vašeho vozu před odletujícími kamínky a zároveň vylepšuje 
vzhled Vašeho vozu.

Lapače nečistot - sada přední
J1010FL201
Pomáhají chránit Váš vůz před znečištěním.

Lapače nečistot - sada zadní
J1010FL204
Pomáhají chránit Váš vůz před znečištěním.

Ochrana předního nárazníku (plast)
E551EFL000
Pomáhá chránit nárazník Vašeho vozu před odletujícími kamínky a zároveň vylepšuje 
vzhled Vašeho vozu.

Dekorativní fólie
SEZNFL3000
Pomáhají chránit boky Vašeho vozu.

VNĚJŠÍ VÝBAVA
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Ochranné lišty rohů nárazníků sada
J101EFL000
Ochrana rohů nárazníků.
*Sada předních a zadních lišt.

Boční lišty - karbonový vzhled
J105EVA100
Atraktivní boční lišty, které zároveň pomáhají chránit boky Vašeho 
vozu.

Winglet masky chladiče 
(oranžový/černý/modrý)

J1010FL360 / J1010FL370 / J1010FL380
Jná barva v masce chladiče dá vyniknout Vašemu vozu a dodá mu 
Váš osobní styl.

Ochrana nakládací hrany (provedení plast)
E771EFL000
Chrání zadní nárazník před poškozením.

Ochrana nakládací hrany (provedení kov)
E7710FL010
Chrání zadní nárazník před poškozením.

Boční lišty
J101ESJ100
Atraktivní boční lišty, které zároveň pomáhají chránit boky Vašeho 
vozu.
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Ochranná fólie střechy
SEZNFL2100
Průhledná fólie chránící hranu střechy před poškozením.

Ochranná fólie nakládací hrany (průhledná)
SEZNFL2000
Chrání zadní nárazník před poškozením.

Ochranný kryt motoru hliníkový
E515EFL000
Chrání motor před kamením a nerovnostmi mimo silnice.

Ochranný kryt motoru ocelový
E515EFL100
Chrání motor před kamením a nerovnostmi mimo silnice. 

Ochranná fólie předního nárazníku
SEZNFL2200
Průhledná fólie chránící přední nárazník před poškrábáním a poškozením od 
kamínků.

Ochrana karoserie pod klikami dveří
SEZNF22001
Transparentní fólie ochrání karoserii před poškrábáním.
*Sada 2ks.

Ochranný kryt zadního diferenciálu
E515EFL201
Chrání zadní diferenciál před kamením a nerovnostmi mimo 
silnice. 

VNĚJŠÍ VÝBAVA
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Ochrana ráfků z lehkých slitin
SETBYA9300
Technologicky vyspělá ochrana laku, skel, ráfků s obsahem keramických částic, která 
Vám pomůže ochránit Váš vůz a uchovat vzhled a lesk nového vozu.

Černě lakované bezpečnostní matice
SEMGYA4000
Designové bezpečností matice s logem SUBARU pro ochranu 
Vašich kol. 

Stírátka Aero Blade Přední / Zadní
SETRFL8000 / SETRYA8010
Aerodynamický design pro lepší účinek stírání.

Kola z lehkých slitin stříbrná / černá leštěná
SEBBFL4000 / SEBBFL4100
SEBBFL4000 stříbrná, 17"x7JJ ET 55.
SEBBFL4100 černá leštěná, 17"x7JJ ET 55.
*Včetně krytu na náboj.

Sada deflektorů oken
F0010FL010
Umožňuje ponechání otevřených oken za účelem větrání při 
zhoršeném počasí.
*Sada 4ks.

Ochrana karoserie
SETBYA9400

Sada autokosmetiky
SEBAYA9000
Sada autokosmetiky na kompletní péči o Vaše SUBARU. Autošampón, čistič interiéru, 
čistič disků, odstraňovač hmyzu a mycí houba v obalu se SUBARU logem.

Bezpečnostní matice
B327EYA000
Poskytují ochranu před krádeží kol.
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Nosič kol (Premium)
SETHYA7100

Aerodynamický střešní nosič kol. Snadná instalace kola. 
*Montáž na střešní nosič.
Nosnost : 20kg.

Hliníkový střešní nosič
(s podélnými ližinami)

E365ESG000 / SETHFL7100
Dokonalé aerodynamické profily pro snadnou montáž celé 
řady nosičů.

PŘEPRAVA

ROZŠIŘTE SI MOŽNOSTI.
SUBARU XV nabízí vynikající kapacitu pro Váš náklad, takže si můžete s sebou přivézt všechno, co potřebujte. Snadno 

nakládejte i vykládejte Vaše zavazadla širokým, téměř čtvercovým vstupním otvorem. Pro větší náklad můžete použít 

střešní ližiny v kombinaci s řadou nosičů.

Hliníkový střešní nosič
SETHFL7000
Dokonalé aerodynamické profily pro snadnou montáž celé 
řady nosičů.
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str.11: Ochrana zadního nárazníku (plast), Ochrana nakládací hrany (provedení plast), Ochranné lišty rohů nárazníků sada, Lapače nečistot - sada přední, Lapače nečistot - sada zadní, Hliníkový střešní nosič(s podélnými ližinami), Ochrana prahů (plast).
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Nosič lodi
SETHAL7000
Pro 1 kajak. Montáž na střešní nosič. 
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

Nosič lyží (maximálně 4 páry)
E365EAG500
Pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy. 
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

Nosič lyží (maximálně 6 párů)
E361EAG550
Pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy. 
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

Nosič kol (základní)
E365ESG100
Perfektně sedne na střešní nosič. 
*Montáž na střešní nosič.
Nosnost : 17kg.

Střešní box 430 stříbrný/černý
SEAFYA8100 / SEAFYA8000
Střešní box o objemu 430 litrů (2,018 x 905 x 377mm) vybavený LED osvětlením, 
rychloupínacím systémem Quick Grip System pro bezpečnou a rychlou montáž. 
Tento střešní box je také vybaven bezpečnostním "nosem", který zamezí špatně 
upevněnému nákladu proražení boxu v případě kolize.  
*Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

PŘEPRAVA
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Zadní nosič kol (2 kola)
E365EFJ200
*Montuje se na tažné zařízení.
Maximální nosnost : 36kg.

Tažné zařízení (pevné)
L101EFL101
*Maximální hmotnost přípojného vozidla se může lišit podle specifikace vozu. 
Prosím kontaktujte Vašeho prodejce pro upřesnění.

Zadní nosič kol (3 kola)
E365EFJ400
*Montuje se na tažné zařízení.
Maximální nosnost : 45kg.

Zadní nosič kol (2 kola / elektrokola)
SETHYA7000
Přepraví 2 kola/elektrokola na tažném zařízení.
*Montuje se na tažné zařízení. 
Maximální nosnost : 1 kolo 30kg, 2 kola 60kg.

Tažné zařízení (odnímatelné)
L101EFL201
*Maximální hmotnost přípojného vozidla se může lišit podle specifikace vozu. 
Prosím kontaktujte Vašeho prodejce pro upřesnění.
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VNITŘNÍ VÝBAVA

str.14: Podlahové koberce Premium, Prahové lišty.
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INTERIÉR PODLE VÁS.
Každá cesta začíná uvnitř. Proto Vám nabízíme spoustu interiérových doplňků, pomocí 

kterých můžete skutečně vyjádřit sami sebe. I na cestě se můžete cítit jako doma.

Prahové lišty
E1010FJ100
Elegantní nerezové prahové lišty s logem SUBARU.
*Sada 2ks.

Podlahové koberce Premium
J501EFL300
Na zakázku zhotovené autokoberce s logem XV.
*Sada 4ks.

42 43

42 43
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Modré osvětlení interiéru
H461SFL000
Modře násvítí prostor pro nohy.

Gumové podlahové koberce
(sada zadních)

J501EFL420
Odolné pryžové rohožky, které chrání interiér vozu před 
blátem a sněhem.
*Sada 2ks.

Osvětlení nákladového prostoru
H461EFL100
Přídavná LED světla pro osvětlení nákladového prostoru.

Interiérové LED osvětlení
SEHAFL1000
Náhrada žárovek interiérového osvětlení pro lepší světlo a úsporu energie.  Včetně 
žárovek pro osvětlení registrační značky.

Gumové podlahové koberce 
(sada předních)

J501EFL400
Odolné pryžové rohožky, které chrání interiér vozu před 
blátem a sněhem.
*Sada 2ks.

VNITŘNÍ VÝBAVA

Prahové lišty
SEBDFJ3500
Stylové prahové lišty s logem.
*Sada 2ks.

Podlahové koberce Standard
J501EFL340
Na zakázku zhotovené autokoberce s logem Subaru.
*Sada 4ks.
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Hlavice voliče převodovky CVT
C1010FL000
Stylová hlavice voliče převodovky v designu STI.

Zapalovač cigaret
H6710AL010
Změní 12V zásuvku na zapalovač cigaret.

Přihrádka do středové loketní opěrky
J2010FL000
Přihrádka, která pasuje do středové loketní opěrky a pomůže Vám udržet pořádek v 
drobnostech.

Dělící mříž
F555EFL000 / F555EFL001
Odděluje prostor pro zavazadla od kabiny pro cestující.

Popelník
SESECA1000
Popelník pohárkovitého tvaru pasující přesně do držáku nápojů ve středové konzoli.

Cestovní ramínko
SERAYA1000
Autoramínko ocení všichni, kdo tráví za volantem nebo na cestách více času. Věšák 
můžete využít ve vozidle, ale také ho lze díky speciálnímu zasouvacímu mechanismu 
lehce vyjmout z držáku a vzít i s oblečením s sebou do hotelu či domova.
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NÁKLAD

str.18: Ochrana nakládací hrany (provedení plast).
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Vana do zavazadlového prostoru
J501EFL000 / J501EFL020
Ochrana prostoru pro přepravu zavazadel před znečištěním.

Ochrana zadního prahu a nakládací hrany
E101EAJ500
Chrání zadní nárazník a práh kufru před poškozením.

Síťka pro přepravu zavazadel (k pátým dveřím)
F551SFL000
Pro čistý a uklizený nákladový prostor. Perfektní doplněk pro 
přepravu nákladu. Zabraňuje pádu věcí z kufru při otevření 
pátých dveří.

Zvýšená ochrana zadních opěradel
J501EFL200 /J501EFL220
Chrání sklopená zadní opěradla před znečištěním.
*V kombinaci s vanou do zavazadlového prostoru.

Vysoká vana do zavazadlového prostoru
J501EFL100
Zvýšená ochrana nákladového prostoru.

Organizér do kufru
SECMYA1000
Skládací organizér pro dokonalý pořádek v kufru Vašeho 
SUBARU.

Protiskluzová podložka
SENLYA1000
Podložko z protiskluzového materiálu, která během jízdy brání 
pohybu zavazadel v kufru.
*podložka je vyfocena v jiném modelu
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hmotnost

15-36kg

věk

3R-12L

hmotnost

9-18kg

věk

8M-4R

hmotnost

0-13kg

věk

0-15M

hmotnost

0-13kg

věk

0-15M

Dětská autosedačka Subaru Babysafe i-Size
F410EYA300
Vylepšení ergonomie a ochrana proti bočnímu nárazu.

Základna Flex Base pro dětskou 
autosedačku Subaru Babysafe i-Size

F410EYA310
Bezpečná a rychlá instalace autosedačky pomocí kotevních 
úchytů ISOFIX. Tato základna Vám dovolí ukotvit sedačku 
buď více naležení nebo naopak více na sezení.

Dětská autosedačka Subaru Kidfix XP
F410EYA231
Extra ochrana, jak proti nárazu z boku, tak i proti nárazu ze
předu. Uchycení pomocí systému ISOFIX.

Dětská autosedačka Subaru Duo Plus ISOFIX
F410EYA005
Bezpečné upevnění sedačky pomocí systému ISOFIX.

Ultrazvukové parkovací senzory (přední)
H481EFL001
Bezpečné parkování pomocí 4 senzorů. Akustická  
signalizace.
*vyžaduje objednat parkovací čidla, černá nebo určená k 
lakování.

Ultrazvukové parkovací senzory (zadní)
H481EFL101
Bezpečné parkování pomocí 4 senzorů. Akustická  
signalizace.
*vyžaduje objednat parkovací čidla, černá nebo určená k 
lakování.

BEZPEČNOST

Automatické sklápění zpětných zrcátek
SEECFL3000
Zpětná zrcátka se automaticky sklopí při zamčení vozu a znovu 
se automaticky vyklopí po jeho odemčení.
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Prachový a pylový kabinový filtr
SEDNFL9000
Velmi kvalitní a účinný kabinový filtr, který zabraňuje průniku 
pachů, atmosférického prachu a pylu do kabiny Vašeho vozu. 
Jeho antivirové, antibakteriální, protiplísňové a antialergické 
vlastnosti zajistí dokonale čistý vzduch v prostoru pro cestující.

Sada náhradních žárovek
SEHASG8010
Neobsahuje LED diody. Skutečný obsah se může lišit od 
vyobrazeného.

Systém pro lepší zvuk
SECNYA6001
Řešení pro upgrade zvuku Plug & Play s integrovaným 
kabelovým svazkem. Digitální třída D. 4-kanálový zesilovač, 
technologie MOSFET pro brilantní zvuk. RMS výstup při 4 Ohm 
4 x 50W, maximální výkon 300W.

Opravná sada na pneumatiky
SETSYA4001
Kompresor a lepící roztok sloužící ke snadnému zacelení 
defektu pneumatiky.

Ostřikovač parkovací kamery
SEBLFL9000
Pomáhá udržovat parkovací kameru čistou. Čistí parkovací 
kameru vždy, když použijete ostřikovač zadního okna. 

Nabíjecí svítilna
SESGFL1000
Kapesní nabíjecí svítilna, která se nabíjí přímo z 12V zásuvky. 
Svítilna má světelný tok 130lm, dosvit 100m a funkci focus. 

Navigační systém s DAB
SECNFL6100
DVD multimediální navigační systém, 7" dotykový displej, 
WVGA barevný Digital LCD monitor (LED Backlight) rozlišení 
800 x 480 pixels, Apple CarPlay® a Apple Music® Radio 
(včetně Siri®), RDS Tuner s FM potlačením hluku, výkon 4x50W, 
grafický15-band EQ, ovládání subwooferu.

Ochranný systém proti kunám
SEGOYA9000
Sada na ochranu motorového prostoru proti kunám obsahuje 
sprej a ultrazvukový odpuzovač.
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SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č
íslo NÁZEV DÍLU ČÍSLO DÍLU

MODEL
Poznámka

1.6i 1.6i-S 2.0i-S
MHEV

1 Dekorativní fólie zrcátek SEZNFL3100    Sada.
2 Ochrana předního nárazníku (plast) E551EFL000   

3 Ochrana prahů (plast) E261EFL000   

4 Ochrana zadního nárazníku (plast) E551EFL100   

5 Dekorativní fólie SEZNFL3000   

6 Lapače nečistot - sada přední J1010FL201   

7 Lapače nečistot - sada zadní J1010FL204   

8 Ochranné lišty rohů nárazníků sada J101EFL000    Sada předních a zadních lišt.
9 Boční lišty - karbonový vzhled J105EVA100   

10 Boční lišty J101ESJ100   

11
Winglet masky chladiče (oranžový) J1010FL360   

Winglet masky chladiče (černý) J1010FL370   

Winglet masky chladiče (modrý) J1010FL380   

12 Ochrana nakládací hrany (provedení plast) E771EFL000   

13 Ochrana nakládací hrany (provedení kov) E7710FL010   

14 Ochranná fólie předního nárazníku SEZNFL2200   

15 Ochranná fólie střechy SEZNFL2100   

16 Ochrana karoserie pod klikami dveří SEZNF22001    Sada 2ks.
17 Ochranná fólie nakládací hrany (průhledná) SEZNFL2000   

18 Ochranný kryt motoru ocelový E515EFL100   

19 Ochranný kryt motoru hliníkový E515EFL000   

20 Ochranný kryt zadního diferenciálu E515EFL201   

21 Sada deflektorů oken F0010FL010    Sada 4ks.

22
Stírátka Aero Blade Přední SETRFL8000   

Stírátko Aero Blade Zadní SETRYA8010   

23 Bezpečnostní matice B327EYA000   

24 Černě lakované bezpečnostní matice SEMGYA4000   

25 Ochrana karoserie SETBYA9400   

26 Ochrana ráfků z lehkých slitin SETBYA9300   

27 Sada autokosmetiky SEBAYA9000   

28
Kola z lehkých slitin stříbrná SEBBFL4000   

Kola z lehkých slitin černá leštěná SEBBFL4100   

29 Hliníkový střešní nosič (s podélnými ližinami)
E365ESG000   

SETHFL7100   

30 Hliníkový střešní nosič SETHFL7000   

31 Nosič kol (Premium) SETHYA7100    Montáž na střešní nosič. Nosnost : 20kg.
32 Nosič kol (základní) E365ESG100    Montáž na střešní nosič. Nosnost : 17kg.
33 Nosič lodi SETHAL7000    Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.
34 Nosič lyží (maximálně 6 párů) E361EAG550    Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.
35 Nosič lyží (maximálně 4 páry) E365EAG500    Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

36
Střešní box 430 stříbrný SEAFYA8100    Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.
Střešní box 430 černý SEAFYA8000    Pro montáž je nutné použít hliníkové střešní nosiče.

37 Zadní nosič kol (2 kola / elektrokola) SETHYA7000    Montuje se na tažné zařízení. Maximální nosnost : 1 kolo 30kg, 2 kola 60kg.
38 Zadní nosič kol (2 kola) E365EFJ200    Montuje se na tažné zařízení. Maximální nosnost : 36kg.
39 Zadní nosič kol (3 kola) E365EFJ400    Montuje se na tažné zařízení. Maximální nosnost : 45kg.
40 Tažné zařízení (pevné) L101EFL101    Maximální hmotnost přípojného vozidla se může lišit podle specifikace vozu. Prosím kontaktujte Vašeho prodejce pro upřesnění.

Elektroinstalační sada (13-ti pólová zásuvka) H771EFL100   

41 Tažné zařízení (odnímatelné) L101EFL201    Maximální hmotnost přípojného vozidla se může lišit podle specifikace vozu. Prosím kontaktujte Vašeho prodejce pro upřesnění.
Elektroinstalační sada (13-ti pólová zásuvka) H771EFL200   

Adaptér z 13-ti pólové zásuvky na 7-mi pólovou L105ESG400   
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UPOZORNĚNÍ:
1. Čísla dílů a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
2. Potvrďte si prosím předem místní požadavky a předpisy.
3. Použitelnost jednotlivého příslušenství záleží na výbavě vozidla. V případě nejasností kontaktujte prosím svého dealera SUBARU.

:Použitelný    :Podle specifikace vozidla    —:Standardní výbava    :Nelze použít

Č
íslo NÁZEV DÍLU ČÍSLO DÍLU

MODEL
Poznámka

1.6i 1.6i-S 2.0i-S
MHEV

42 Prahové lišty E1010FJ100    Sada 2ks.
43 Podlahové koberce Premium J501EFL300    Sada 4ks.
44 Podlahové koberce Standard J501EFL340    Sada 4ks.
45 Gumové podlahové koberce (sada předních) J501EFL400    Sada 2ks.
46 Gumové podlahové koberce (sada zadních) J501EFL420    Sada 2ks.
47 Prahové lišty SEBDFJ3500    Sada 2ks.
48 Modré osvětlení interiéru H461SFL000   

49 Interiérové LED osvětlení SEHAFL1000   

50 Osvětlení nákladového prostoru H461EFL100   

51 Hlavice voliče převodovky CVT C1010FL000   

52 Cestovní ramínko SERAYA1000   

53 Přihrádka do středové loketní opěrky J2010FL000   

54 Popelník SESECA1000   

55 Zapalovač cigaret H6710AL010   

56 Dělící mříž
F555EFL000   

F555EFL001   

57 Vysoká vana do zavazadlového prostoru J501EFL100   

58 Organizér do kufru SECMYA1000   

59 Síťka pro přepravu zavazadel (k pátým dveřím) F551SFL000   

60 Vana do zavazadlového prostoru
J501EFL000   

J501EFL020   

61 Zvýšená ochrana zadních opěradel
J501EFL200   

J501EFL220   

62 Protiskluzová podložka SENLYA1000   

63 Ochrana zadního prahu a nakládací hrany E101EAJ500   

64 Dětská autosedačka Subaru Kidfix XP F410EYA231   

65 Dětská autosedačka Subaru Babysafe i-Size F410EYA300   

66 Základna Flex Base pro dětskou autosedačku Subaru Babysafe i-Size F410EYA310    K použítí s autosedačkou F410EYA300.
67 Dětská autosedačka Subaru Duo Plus ISOFIX F410EYA005   

68 Automatické sklápění zpětných zrcátek SEECFL3000   

69 Ultrazvukové parkovací senzory  (přední) H481EFL001    Vyžaduje objednat parkovací čidla, černá nebo určená k lakování. Celkem 4ks.
70 Ultrazvukové parkovací senzory  (zadní) H481EFL101    Vyžaduje objednat parkovací čidla, černá nebo určená k lakování. Celkem 4ks.

Parkovací čidla, určená k lakovaní (4 ks) H481EFL400   

Parkovací čidla, černá (4 ks) H481EFL500   

Parkovací čidla, určená k lakovaní + černá (2+2 ks) SEVOFL2000   

71 Nabíjecí svítilna SESGFL1000   

72 Systém pro lepší zvuk SECNYA6001   

73 Navigační systém s DAB SECNFL6100    Včetně přijímače DAB a DAB antény 
74 Ostřikovač parkovací kamery SEBLFL9000   

75 Prachový a pylový kabinový filtr SEDNFL9000   

76 Ochranný systém proti kunám SEGOYA1000   

77 Sada náhradních žárovek SEHASG8010   

78 Opravná sada na pneumatiky SETSYA4001   
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