Model

Brandstof

CO2-uitstoot***
150 g/km
150 g/km
197 g/km

Vermogen
150 pk
150 pk
241 pk

Gecombineerd
verbruik***

2.0i Comfort Lineartronic CVT
2.0i Premium Lineartronic CVT
2.0XT Sport Premium Lineartronic CVT

Benzine
Benzine
Benzine

6,5 l/100 km
6,5 l/100 km
8,5 l/100 km

2.0D Comfort Lineartronic CVT

Diesel

158 g/km

148 pk

6,1 l/100 km

2.0D Premium Lineartronic CVT

Diesel

158 g/km

148 pk

6,1 l/100 km

Accessoires en extra's (inclusief montage)
Afleverpakket: mattenset, lampenset (LED lampen niet bijgeleverd), gevarendriehoek, verbanddoos,
lifehammer, veiligheidsvesten en 1 liter motorolie
Aluminium dakdrager
Beschermplaat achterbumper (zilverkleurig)
Beschermplaat tildrempel (zwart)
Beschermplaat voorbumper (zilverkleurig)
Glasscoating premium lakbescherming inclusief 5 jaar garantie
Meerprijs glasscoating velgen (4 stuks)
Lederen bekleding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem premium
Parkeersensoren achter
Trekhaak afneembaar (compleet)
Verlengde garantie 12 maanden en 130.000 km
Verlengde garantie 24 maanden en 150.000 km
Zijstootlijstenset

Forester 2.0XT Sport Premium
Lineartronic CVT

Kentekengewicht
1500 kg
1500 kg
1591 kg

Trekgewicht

Aandrijflijn

excl. BTW & BPM

BTW 21%

BPM

Fiscale waarde*

Consumentenadviesprijs**

2000 kg
2000 kg
2000 kg

Automaat, All Wheel Drive
Automaat, All Wheel Drive
Automaat, All Wheel Drive

€ 23.820
€ 27.952
€ 33.196

€ 5.002
€ 5.870
€ 6.971

€ 7.968
€ 7.968
€ 24.123

€ 36.790
€ 41.790
€ 64.290

€ 37.595
€ 42.595
€ 65.095

1609 kg

2000 kg

Automaat, All Wheel Drive

€ 24.479

€ 5.141

€ 17.170

€ 46.790

€ 47.595

1609 kg

2000 kg

Automaat, All Wheel Drive

€ 28.612

€ 6.008

€ 17.170

€ 51.790

€ 52.595

excl.
BTW
€ 156,20
€ 207,44
€ 191,74
€ 82,64
€ 173,55
€ 271,90
€ 41,32
€ 1.235,54
€ 1.075,21
€ 1.492,00
€ 444,63
€ 930,58
€ 238,00
€ 348,00
€ 119,83

incl.
BTW
€ 189,00
€
€
€
€
€

251,00
232,00
100,00
210,00
329,00
€ 50,00
€ 1.495,00
€ 1.301,00
€ 1.806,00
€ 538,00
€ 1.126,00
€ 238,00
€ 348,00
€ 145,00

Forester 2.0i Premium
Lineartronic CVT

Belangrijkste standaarduitrusting Forester
Comfort
• 17 inch lichtmetalen velgen met 225/60 R17 banden
• Achterbank in delen (60/40) neerklapbaar
• Achteruitrijcamera
• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijn-airbags)
• Airconditioning (volautomatisch, links en rechts gescheiden)
• Automatische transmissie (CVT)
• Bluetooth carkit
• Boordcomputer met informatiedisplay
• Buitenspiegels (in carrosseriekleur) elektrisch inklapbaar en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control
• Dagrijverlichting
• Dakrails (zilverkleurig)
• Display (kleur) in instrumentenpaneel
• Elektrische ramen vóór en achter
• Infotainmentsysteem Subaru Starlink met CD-speler en 6 luidsprekers
• Koplampsproeiers
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
• Metallic, pearl of silica lak
• Mistlampen vóór
• Niveauregeling achter (automatisch)
• Ruitenwisserontdooisysteem
• Spraakherkenning voor audio en telefonie
• Start-stopsysteem (uitschakelbaar, niet voor 2.0XT en 2.0D)
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Stuurwielbediening voor audio en telefonie
• Symmetrical All Wheel Drive (permanent)
• Touchscreen (7,0 inch kleurenscherm) voor audio- en telefoonbediening
• Trailer Stability Control
• USB-poort (dubbel) en AUX-aansluiting
• Verwarmbare voorstoelen
• X-Mode terreinmodus inclusief Hill Descent Control
Premium (meeruitrusting ten opzichte van de Comfort)
• Elektrisch bedienbaar glazen panoramadak
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Keyless Access en start/stop-knop
• Lederen stoelbekleding (zwart)
• LED koplampen (meesturend)
• Lichtsensor (automatisch inschakelende verlichting)
• Navigatiesysteem met SD-kaart
• Privacy glass vanaf de B-stijl
• Regensensor (automatisch inschakelende ruitenwissers)

*	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.
**	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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Sport Premium (meeruitrusting ten opzichte van de Premium)
• 18 inch lichtmetalen velgen met 225/55 R18 banden
• Aluminium pedalen
• Harman Kardon geluidssysteem met 8 luidsprekers
• Sportieve grille
• Sportieve voorbumper
• Uitlaatsysteem met dubbele einddempers
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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, kleuren en voor meer informatie over
de producten, zie de brochure en specificatielijst.

www.subaru.nl

