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Forester 2.0i Comfort Lineartronic CVT

Benzine 150 g/km

150 pk

6,5 l/100 km

1.500 kg

2.000 kg

Automaat (CVT),
Symmetrical All-Wheel Drive

€ 23.893 € 5.018

€ 9.181 € 38.092

€ 38.895

Forester 2.0i Luxury Lineartronic CVT EyeSight

Benzine 150 g/km

150 pk

6,5 l/100 km

1.500 kg

2.000 kg

Automaat (CVT),
Symmetrical All-Wheel Drive

€ 26.621

€ 5.590

€ 9.181 € 41.392

€ 42.195

2.000 kg

Automaat (CVT),
Symmetrical All-Wheel Drive

€ 29.431

€ 6.180

€ 9.181 € 44.792

€ 45.595

2.000 kg

Automaat (CVT),
Symmetrical All-Wheel Drive

€ 33.679

€ 7.073 € 27.240 € 67.992

€ 68.795

€ 24.583

€ 5.162 € 19.147 € 48.892

€ 49.695

€ 29.790

€ 6.256 € 19.147 € 55.193

€ 55.995

Forester 2.0i Premium Lineartronic CVT EyeSight
Forester 2.0XT Sport Premium Lineartronic CVT

Benzine 150 g/km
Benzine 197 g/km

150 pk
241 pk

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

1.500 kg
1.591 kg

Forester 2.0D Comfort Lineartronic CVT

Diesel

158 g/km

148 pk

6,1 l/100 km

1.609 kg

2.000 kg

Automaat (CVT),
Symmetrical All-Wheel Drive

Forester 2.0D Premium Lineartronic CVT

Diesel

158 g/km

148 pk

6,1 l/100 km

1.609 kg

2.000 kg

Automaat (CVT),
Symmetrical All-Wheel Drive

Accessoires en extra's (inclusief montage)

excl. BTW

incl. BTW

Afleverpakket: mattenset, lampenset (LED-lampen niet bijgeleverd),
gevarendriehoek, verbanddoos, lifehammer, veiligheidsvesten en 1 liter motorolie

€ 156,20

€ 189,00

Aluminium dakdrager

€ 194.56

€ 235,00

Beschermplaat achterbumper (zilverkleurig)

€ 191,74

€ 232,00

Beschermplaat tildrempel (zwart)

€ 72,72

€ 88,00

Beschermplaat voorbumper (zilverkleurig)

€ 173,55

€ 210,00

Glasscoating premium lakbescherming, inclusief 5 jaar garantie

€ 288,42

€ 349,00

Meerprijs glasscoating velgen (4 stuks)

€ 41,32

€ 50,00

Lederen bekleding

€ 1.235,54

€ 1.495,00

Navigatiesysteem

€ 1.075,21

€ 1.301,00

Navigatiesysteem SUBARU STARLINK

€ 1.606,61

€ 1.944,00

Parkeersensoren achter (in kleur)

€ 444,63

€ 538,00

Trekhaak afneembaar (compleet)

€ 930,58

€ 1.126,00

Zijstootlijstenset

€ 105,23

€ 127,00

Forester 2.0i Premium
Lineartronic CVT

Forester 2.0XT Sport Premium
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.
**	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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Belangrijkste standaarduitrusting
Subaru Forester Comfort
• 17-inch lichtmetalen velgen met
225/60 R17 banden
• 4-kanaals ABS met remkrachtverdeling
• Achteruitrijcamera
• Airbags (voor-, knie-, zij- en
gordijnairbags)
• Airconditioning (volautomatisch,
gescheiden, met stoffilter)
• Automatisch start-stopsysteem
(uitschakelbaar)
• Automatische niveauregeling achter
• Automatische transmissie (CVT)
• Bluetooth carkit met
stuurwielbediening
• Buitenspiegels in carrosseriekleur,
verwarmbaar en elektrisch inklapbaar
met geïntegreerd LED knipperlicht
• Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
• Comfortschakeling richtingaanwijzers
• Cruise control
• DAB+ radio
• Dagrijverlichting
• Dakrails (zilver)
• Elektrische ramen vóór en achter
• Hill Start Assist
• In delen (60/40) neerklapbare
stoelleuningen achter
• Koplampsproeiers
• Lederen stuurwiel en
versnellingspookknop
• Metallic, pearl of silica lak
• Mistlampen vóór
• Ruitenwisserontdooisysteem vóór
• Schakelflippers aan het stuurwiel
• SI-drive (SUBARU Intelligent Drive)
• Spraakherkenning voor audio en
telefonie
• Stuurwiel in hoogte en diepte
verstelbaar
• Subaru Starlink infotainmentsysteem
met 7-inch display, CD-speler en zes
speakers
• Symmetrical All-Wheel Drive
(permanent)
• Trailer Stability Control
• USB-poort en AUX-aansluiting
• Vehicle Dynamics Control (VDC, o.a.
tractie- en stabiliteitscontrole)
• Verwarmbare voorstoelen
• X-MODE inclusief Hill Descent Control

Luxury (meeruitrusting ten opzichte
van de Comfort)
• 8-voudig elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel
• Achteruitrijcamera inclusief rear cross
traffic alert
• Automatisch inschakelende
koplampen met lichtsensor
• Automatische ruitenwissers vóór met
regensensor
• Cruise control (adaptief)
• Dodehoek indicator d.m.v.
omgevingsradar achterzijde (Subaru
Rear Vehicle Detection)
• Elektrisch bedienbaar groot glazen
panoramadak
• LED-koplampen (meesturend)
• Side View Monitor (Weergave dode
hoek passagierszijde)
• Subaru EyeSight rijassistent en
aanrijdingpreventie
Premium (meeruitrusting ten opzichte
van de Luxury)
• 8-voudig elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel met
geheugenfunctie
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Keyless Access en start/stop-knop
• Lederen stoelbekleding (zwart met
zilveren stiksels)
• Privacy glass voor zijruiten achter en
achterruit
• Subaru Starlink infotainmentsysteem
met 7,0-inch display, navigatie, CDspeler en zes speakers
• Subaru EyeSight niet van toepassing
op Diesel Premium
Sport Premium (meeruitrusting ten
opzichte van de Premium)
• 18-inch lichtmetalen velgen met
225/55 R18 banden
• Aluminium pedalen
• Multi Functioneel Display met Boost
Pressure Meter
• SI-drive (SUBARU Intelligent Drive)
inclusief Sport Sharp (S#)
• Sportieve grille en voorbumper
• Subaru Starlink infotainmentsysteem
met 7,0-inch display, navigatie en
Harman Kardon geluidssysteem met 8
speakers en versterker
• Uitlaatsysteem met dubbele
einddempers
• Subaru EyeSight niet van toepassing
op 2.0XT Sport Premium.

Volg het laatste nieuws rondom Subaru via:
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.facebook.com/subarunederland
www.twitter.com/ilovesubaru
www.youtube.com/subarubenelux
www.subaru.nl

