Consumentenadviesprijs**

Brandstof CO2-uitstoot***

Vermogen Gecombineerd
Kentekengewicht Trekgewicht
verbruik***

Benzine

159 g/km

170 pk

6,9 l/ 100 km 1.512 kg

1.500 kg

Automaat (CVT), Symmetrical All Wheel Drive

€ 23.279

€ 4.888

€ 11.323

€ 39.490

€ 40.295

Levorg 1.6GT-S Premium Lineartronic CVT Benzine

164 g/km

170 pk

7,1 l/ 100 km 1.535 kg

1.500 kg

Automaat (CVT), Symmetrical All Wheel Drive

€ 26.427

€ 5.550

€ 12.513

€ 44.490

€ 45.295

Model
Levorg 1.6GT Comfort Lineartronic CVT

Accessoires en extra's (inclusief montage)
Afleverpakket: mattenset, lampenset (LED lampen niet bijgeleverd), gevarendriehoek, verbanddoos,
lifehammer, veiligheidsvesten en 1 liter motorolie
Beschermplaat tildrempel (zwart)

excl.
BTW
€ 156,20

incl.
BTW
€ 189,00

€ 80,28

€ 97,00

Dakdragerset

€ 234,71

€ 284,00

Glasscoating premium lakbescherming, inclusief 5 jaar garantie

€ 288,42

€ 349,00

Meerprijs glasscoating velgen (4 stuks)
Metallic, pearl of silica lak

€ 41,32

€ 50,00

€ 657,02

€ 795,00

Navigatiesysteem

€ 1.080,14 € 1.307,00

Navigatiesysteem SUBARU STARLINK

€ 1.375,00 € 1.664,00

Parkeersensoren achter (in kleur)

€ 387,46

€ 468,82

STI achteronderspoiler

€ 510,32

€ 617,00

STI voorspoiler

€ 437,72

€ 530,00

STI zijspoilerset

€ 471,30

€ 570,00

Trekhaak afneembaar (compleet)

€ 1.106,59 € 1.339,00

Zijstootlijstenset (carbonlook)

Levorg 1.6GT-S Premium
Lineartronic CVT

€ 142,92

€ 173,00

Levorg 1.6GT Comfort
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.

Aandrijflijn

excl. BTW & BPM

BTW 21%

BPM

Fiscale waarde*

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

Belangrijkste standaarduitrusting Subaru Levorg Comfort
• 17-inch lichtmetalen velgen met 215/50 R17 banden
• Achterbank in delen (60/40) neerklapbaar en verstelbaar
• Achteruitrijcamera
• Achteruitrijomgevingsradar
• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijnairbags)
• Airconditioning (volautomatisch, gescheiden, met stoffilter)
• Automatische transmissie (CVT)
• Bluetooth carkit met stuurwielbediening
• Boordcomputer met informatiedisplay
• Buitenspiegels zilverkleurig, verwarmbaar en elektrisch inklapbaar met geïntegreerd LED knipperlicht
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control (adaptief)
• Dagrijverlichting
• Dimmende binnenspiegel (automatisch)
• Display (kleur) in instrumentenpaneel
• Dodehoek indicator
• Elektrische ramen vóór en achter
• Grootlichtassistent
• Interieurpanelen zwart
• Keyless Access en start/stop-knop
• Koplampsproeiers
• Metallic, pearl of silica lak
• LED koplampen en achterlichten
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
• Lichtsensor (automatisch inschakelende verlichting)
• Mistlampen vóór
• Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit
• Regensensor (automatisch inschakelende ruitenwissers)
• Ruitenwisserontdooisysteem
• Schakelflippers aan het stuurwiel
• SI-drive (SUBARU Intelligent Drive)
• Spraakherkenning voor audio en telefonie
• Start-stopsysteem (uitschakelbaar)
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Stuurwielbediening voor audio en telefonie
• Spraakherkenning voor audio en telefonie
• SUBARU STARLINK infotainment systeem met 6,2-inch display, CD-speler en zes speakers
• SUBARU EYESIGHT rijassistent en aanrijdingpreventie
• Symmetrical All Wheel Drive (permanent)
• USB-poort (voor en achter) en AUX-aansluiting
• Verwarmbare voorstoelen
Premium (meeruitrusting ten opzichte van de Comfort)
• 18-inch lichtmetalen velgen met 225/45 R18 banden
• Aluminium pedalen
• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Interieurpanelen zilverkleurig
• Lederen stoelbekleding (zwart met blauwe stiksels)
• Sportstoelen
• SUBARU STARLINK infotainment systeem met 7,0-inch display, navigatie, CD-speler en zes speakers

**	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.
***	Deze waarden zijn het gevolg van de meetmethode die wordt voorgeschreven in de Europese regelgeving EC 715/2007-136/2014W.
De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat zij worden beïnvloed door zaken als rijgedrag, beladingsgraad, aanwezigheid van
accessoires, weersomstandigheden, etc.
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