CO2uitstoot***

Energie- Max. vermogen Max. vermogen Gecombineerd
verbruik***
(benzinemotor) (elektromotor)
label

Benzine/Elektrisch

185 g/km

E

150 pk

Benzine/Elektrisch

185 g/km

E

150 pk

Forester 2.0i e-BOXER Premium Benzine/Elektrisch

185 g/km

E

Forester 2.0i e-BOXER First Edition Benzine/Elektrisch

185 g/km

E

Model

Brandstof

Forester 2.0i e-BOXER Comfort
Forester 2.0i e-BOXER Luxury

150 pk

16,7 pk

8,1 l/100 km

1.660 kg

€ 262,50

€ 318,00

Glasscoating premium lakbescherming, inclusief 5 jaar garantie

€ 409,09

€ 495,00

Lak- en interieur verzorgingsset

€ 28,93

€ 35,00

€ 1.090,78

€ 1.320,00

Ultrasone parkeerhulp (achter)

€ 455,37

€ 551,00

Ultrasone parkeerhulp (voor)

€ 481,82

€ 583,00

Zijstootlijsten set

€ 141,50

€ 171,00

Trekhaak (afneembaar)

Forester 2.0i e-BOXER
Comfort Lineartronic CVT

Forester 2.0i e-BOXER
First Edition 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.
***	De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTPtestmethodiek. Deze waarden zijn het gevolg van de meetmethode die wordt voorgeschreven in de Europese regelgeving EC 715/2007 2018/1832AP. De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat zij worden beïnvloedt door zaken als rijgedrag, beladingsgraad, aanwezigheid
van accessoires, weersomstandigheden, etc. Voor meer informatie: www.wltp-info.nl.
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€ 59.895

€ 34.746

1.639 kg

€ 189,00

€ 59.096

Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive

8,1 l/100 km

€ 156,20

€ 17.054

1.870 kg

16,7 pk

€ 54,00

€ 57.895

€ 7.297

€ 33.093

150 pk

€ 44,96

€ 57.096

Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive

1.870 kg

Bagagemat
Afleverpakket: mattenset, lampenset (LED-lampen niet bijgeleverd), gevarendriehoek,
verbanddoos, lifehammer en veiligheidsvesten
Aluminium dakdragerset

€ 17.054

1.870 kg

1.638 kg

€ 89,00

€ 54.895

€ 6.950

€ 6.429

1.870 kg

8,1 l/100 km

€ 73,45

€ 51.895

€ 54.096

€ 5.908

€ 30.614

8,1 l/100 km 1.631 kg

16,7 pk

Achterbumper beschermplaat (kunststof)

€ 51.096

€ 17.054

€ 28.134

Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive

16,7 pk

incl. BTW

€ 17.054

Automaat (CVT), Symmetrical All-Wheel Drive

Aandrijflijn

excl. BTW

Consumentenadviesprijs**

BTW 21%

Trekgewicht

Accessoires en extra's (inclusief montage)

Fiscale waarde*

excl. BTW
& BPM

Kentekengewicht

Belangrijkste standaarduitrusting
Subaru Forester Comfort

BPM

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

• 17-inch lichtmetalen velgen met 225/60 R17 banden
• 4,2-inch kleuren display tussen de tellers
• 6,3-inch Multifunctioneel kleuren display
• 4-kanaals ABS met remkrachtverdeling
• 60/40 gescheiden neerklapbare en verstelbare
rugleuning achter
• Achterbank armleuning met bekerhouders
• Active Torque Vectoring
• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijnairbags)
• Airconditioning (volautomatisch, gescheiden, met
stoffilter)
• Aluminium pedalen
• Apple Car Play® & Android Auto®
• Auto Vehicle Hold
• Automatisch inschakelende koplampen met lichtsensor
• Automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruitrijden
• Automatisch start-stopsysteem (uitschakelbaar)
• Automatische ruitenwissers vóór met regensensor
• Automatische transmissie (CVT) met geïntegreerde
elektromotor
• Bluetooth carkit met stuurwielbediening
• Buitenspiegels, verwarmbaar, elektrisch inklapbaar met
geïntegreerd LED-knipperlicht
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control (adaptief)
• DAB+ radio
• Dakrails (zwart)
• Dodehoek indicator d.m.v. omgevingsradar achterzijde
(Subaru Rear Vehicle Detection)
• Dubbele USB-poort (vóór en achter) en AUX-aansluiting
• Elektrische ramen vóór en achter
• Elektronische parkeerrem met Hill Holder functie
• Emergency Call
• Emergency stop signal function
• Koplampsproeiers
• LED-dagrijverlichting vóór
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
• LED-koplampen (meesturend)
• LED-mistlampen vóór en achter
• Metallic, pearl of silica lak
• Ruitenwisserontdooisysteem vóór
• Schakelflippers aan het stuurwiel
• SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)
• Snelheidsbegrenzer om gekozen snelheid niet te
overschrijden
• Spraakherkenning voor audio en telefonie

• Stuurhoek-gekoppelde achteruitrijcamera inclusief rear
cross traffic alert
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Subaru EyeSight rijassistent en aanrijdingpreventie
• Subaru Starlink infotainmentsysteem met 8,0-inch
display, CD-speler en zes speakers
• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• Trailer Stability Control
• Vehicle Dynamics Control (o.a. tractie- en
stabiliteitscontrole en brake assist)
• Verwarmbare voorstoelen
• X-Mode met twee standen voor diverse soorten
ondergrond, inclusief Hill Descent Control

Subaru Forester Luxury
(meeruitrusting ten opzichte van de Comfort)

• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurders- en
passagiersstoel
• Bestuurdersstoel met geheugenfunctie
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Grootlichtassistent
• Keyless Access met start-/stopknop
• Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit
• Side View Monitor (weergave dodehoek
passagierszijde)
• Subaru Driver Monitoring System waarschuwt
bestuurder in geval van vermoeidheid of afleiding
d.m.v. gezichtsherkenning
• Subaru Driver Monitoring System onthoudt d.m.v.
gezichtsherkenning voorkeursinstelling van o.a. stoel,
buitenspiegels en airco
• Subaru Reverse Automatic Braking aanrijdingpreventie
tijdens achteruitrijden

Subaru Forester Premium
(meeruitrusting ten opzichte van de Luxury)
• Geïntegreerde navigatie met TomTom® maps
• Lederen stoelbekleding
• Stuurwielverwarming
• Verwarmbare stoelen achter

Subaru Forester First Edition
(meeruitrusting ten opzichte van de Premium)
• Elektrisch bedienbaar glazen schuifdak
• 18-inch lichtmetalen velgen met 225/55 R18 banden
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