Model
2.5T Sport
2.5T Sport Executive

Brandstof
Benzine
Benzine

CO2uitstoot

Vermogen

242 g/km 300 pk
242 g/km 300 pk

Gecombineerd Kentekenverbruik
gewicht
10,4 l/100 km
10,4 l/100 km

1482 kg
1482 kg

Accessoires en extra's (inclusief montage)

excl. BTW

incl. BTW

Navigatiesysteem
Glasscoating premium lak- en interieurbescherming inclusief 5 jaar garantie
Meerprijs glasscoating velgen (4 stuks)
Verlengde garantie 12 maanden en 130,000 km
Verlengde garantie 24 maanden en 150,000 km
Waxoyl behandeling van de lak

€ 1.075,21
€ 271,90
€ 41,32
€ 196,69
€ 287,60
€ 243,80

€ 1.301,00
€ 329,00
€ 50,00
€ 238,00
€ 348,00
€ 295,00

Bijkomende kosten

incl. BTW

Afleverpakket: mattenset, lampenset (niet bij Xenon- of LED-koplampen),
gevarendriehoek, verbanddoos, lifehammer/-vestjes, motorolie

€ 189,00

Brandstof, volle tank
Kosten rijklaarmaken: transport, rijklaarmaken, poetsen en kentekenplaten
Metallic, pearl of silica lak
Wettelijke kosten: registratiekosten en recyclingsbijdrage

dagprijs
€ 712,00
€ 795,00
€ 93,83

WRX STI 2.5T Sport
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Aandrijflijn
Handgeschakeld, all-wheel drive
Handgeschakeld, all-wheel drive

excl. BTW
& BPM
€ 33.511
€ 37.643

BTW
€ 7.037
€ 7.905

BPM

incl. BTW
& BPM

€ 39.447
€ 39.447

€ 79.995
€ 84.995

Belangrijkste standaarduitrusting WRX STI
Sport
• 3.5 inch LCD kleurenscherm met Electro-luminiscerende meters
• 4-kanaals ABS met remkrachtverdeling
• 18-inch aluminium velgen (Dark Gunmetallic)
• 60/40 gescheiden neerklapbare acherbankleuningen met skiluik
• Active Torque Vectoring
• Airconditioning (volautomatisch, gescheiden, met stoffilter)
• Aluminium pedalen
• Anti-diefstal startblokkering
• Audiosysteem met Bluetooth, CD-speler en 6 speakers
• Bluetooth carkit met stuurwielbediening
• Cruise control
• Diffusor achter
• Elektrische ramen vóór en achter met auto-up/down en anti-klem functie bestuurder
• Grote achterspoiler
• High performance Brembo remmen
• LED koplampen met automatische hoogteregeling
• Lederen sportstuurwiel met rode stiksels
• Multi Functioneel Display met Boost Pressure Meter
• Multi-mode DCCD (Driver’s Control Centre Differential)
• Multi-mode VDC (Vehicle Dynamics Control Systeem)
• Quick ratio stuurbekrachtiging (13:1)
• Ruitenwisser ontdooisysteem vóór
• SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)
• Sportzetels vóór met lederen en Alcantara bekleding
• Twee dubbele einddempers
• Zijspoilers
Sport Executive (meeruitrusting ten opzichte van de Sport)
• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel
• Achteruitrijcamera
• Automatisch inschakelende koplampen met lichtsensor
• Automatische ruitenwissers vóór met regensensor
• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
• Keyless Access en start/stop-knop
• Premium navigatie- en audio Systeem met 9 Harman/Kardon speakers,
Bluetooth, CD -speler en versterker
• Sportzetels vóór met lederen bekleding
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N.V. Subaru Benelux behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving specificaties,
uitrusting, modellen, kleuren en prijzen te wijzigen. Deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
desondanks kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
Deze prijslijst is uitsluitend geldig voor Nederland. Voor technische gegevens en voor meer informatie over de
producten, zie de brochure en specificatielijst.

www.subaru.nl

