Belangrijkste standaarduitrusting Trezia

Catalogusprijs

Trezia

excl BTW &
BPM

BTW

BPM

incl BTW &
BPM

1.3 Intro

11.254

2.363

4.158

17.775,-

1.3 Comfort

12.080

2.537

4.158

18.775,-

1.3 Luxury

13.320

2.797

4.158

20.275,-

Accessoires
(adviesprijzen)

Catalogusprijs
excl BTW

BTW

incl BTW

Aluminium dakdragerset

253,72

53,28

307,-

Armsteun vóór

202,48

42,52

245,-

Mistlampset vóór

303,31

63,69

367,-

Parkeersensoren achter

426,45

89,55

516,-

Trekhaak, vast (compleet)

727,27

152,73

880,-

De Subaru Trezia is zeer beperkt leverbaar. Informeer bij uw Subaru dealer naar de
actuele voorraad.

Intro
• 3 Hoofdsteunen achter
• 60/40 neerklapbare achterbankleuningen
• ABS met electronische remkrachtverdeling (EBD)
• Airbags bestuurder en voorpassagier
• Anti-diefstal startblokkering
• Audio systeem met CD-speler en 4-speakers
• AUX audio en USB aansluiting
• Brake assist systeem
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dakantenne
• Dakspoiler
• Deuropbergvakken met fleshouders
• Elektrisch bedienbare ramen vóór

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gordijn airbags vóór en achter
In hoogte verstelbaar stuur
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Knie airbag voor bestuurder
Koplampen met vertraagde uitschakeling
Multi informatie display (klok, verbruik, actieradius)
Ruitenwissers voor en ruitenwisser achter met interval
Uitschakelbare airbag voorpassagier
Vanuit de bagageruimte 60/40 neerklapbare
achterbankleuningen
• Vehicle Dynamics Control (Tractie- & stabiliteitscontrole)
• Verwarmbare buitenspiegels
• Zij-airbags bestuurder en voorpassagier

Comfort (= Intro +)
• Airconditioning

• Schijfremmen achter

Luxury (= Comfort +)
• 16-inch lichtmetalen velgen
• Audio systeem met CD-speler en 6-speakers
• In hoogte en lengte verstelbaar stuur
• In hoogte variabele bagageruimtevloer

•
•
•
•

Met leder bekleed stuurwiel
Met leder bekleed versnellingspookknop
Mistlampen vóór
Stuurwielbediening van het audiosysteem

Bijkomende kosten

PER 1 JUNI 2014

Consumentenprijs incl. BTW

Kosten rijklaarmaken: transport, rijklaarmaken, poetsen en kentekenplaten

595,-

Wettelijke kosten: registratiekosten en recyclingsbijdrage

93,70

Afleverpakket: mattenset, lampenset, gevarendriehoek, verbanddoos, lifehammer/-vestjes, motorolie

189,-

Waxoyl behandeling van de lak

295,-

Brandstof, volle tank

dagprijs

N.V. Subaru Benelux behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande
kennisgeving specificaties, uitrusting, modellen, kleuren en prijzen te wijzigen.
Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld,
kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden
van welke aard dan ook. Deze prijslijst is uitsluitend geldig voor Nederland.
Raadpleeg voor details de technische gegevens en standaard uitrusting!
Alle prijzen staan vermeld in €.

www.subaru.nl

