PRIJSLIJST

BELGIË - JANUARI 2017

OUTBACK AWD
kW

PK

Fisc. PK

CO2

Trekvermogen

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. BTW

Comfort Lineartronic CVT

129

175

13

161

2.000

28.342,98

34.295,-

Premium Lineartronic CVT

129

175

13

161

2.000

31.814,05

38.495,-

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. BTW

Getinte ruiten

409,09

495,-

Glass Coating : carrosserie en interieur

271,90

329,-

Versie

2.5i

Uitrustingsniveau

Opties

Glass Coating : meerprijs 4 velgen

41,32

50,-

Lederen zetelbekleding (vanaf)

1.731,40

2.095,-

Lederen/simili zetelbekleding (vanaf)

1.566,12

1.895,-

495,87

600,-

1.114,88

1.349,-

Metaal-, Pearl of Silica kleur
Navigatiesysteem met Bluetooth (vanaf)
®

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING OUTBACK BENZINE VERSIES
2.5i COMFORT
• 4-kanaals ABS met EBD (Electronic brake force
distribution) en Brake Assist
• 8-voudig elektrisch verstelbare
bestuurderszetel (met lendensteun)
• 17’’ lichtmetalen velgen
• Achteruitrijcamera
• Active Torque Vectoring
• Advanced Safety Pack (grootlichtassistent,
achteruitrijomgevingsradar, dodehoek
indicator en aut. dimmende binnenspiegel)
• Airbags : vóór, zij-airbags vóór, gordijnairbags
vóór en achter en knie airbag
• Anti-whiplash zetels vooraan
• Automatische activering van de koplampen
met lichtsensor
• Automatische activering van de voorste
ruitenwissers met regensensor
• Bagageruimte met verlichting, afdekscherm,
ophang- en bagagehaken
• Bandenreparatieset
• Bluetooth® met stuurwielbediening
• Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening
2.5i PREMIUM (= 2.5i COMFORT +)
• 18” lichtmetalen velgen
• 8-voudig elektrisch verstelbare
passagierszetel vooraan
• Elektrisch bedienbare achterklep

• Climate Control met links/rechts apart
instelbare temperatuur en anti-stof filter
• Comfortschakeling richtingaanwijzers
• Dakrails (zilver)
• Dakspoiler
• Econometer
• Elektrisch bedienbare, verwarmbare en
inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde
LED-richtingaanwijzer
• Elektrische ramen vóór/achter met auto- up/
down functie & anti-klem functie bestuurder
• Elektromechanische handrem
• EyeSight (Adaptive Cruise Control)
• Hill Holder
• In delen (60/40) en met één knop neerklapbare
en verstelbare achterbankleuningen
• ISO-FIX bevestigingspunten voor kinderzitjes
• Keyless Access & Start/stop knop
• LED koplampen met dynamische hoogteregeling en koplampsproeiers
• Lederen stuurwiel (in hoogte en diepte
verstelbaar)

• Lineartronic (aut. transmissie) met paddle
bediening aan het stuurwiel
• Middenarmsteun vóór en achter
• Mistlampen vóór
• Ontwaseming voor- en zijruiten
• Passagierszetel in hoogte regelbaar
• Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit
• Ruitenwisser ontdooisysteem in voorruit
• SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)
• Siri Eyes Free spraakbesturing
• Start/Stop systeem
• SUBARU STARLINK infotainment- en
premium audiosysteem
• Symmetrical All Wheel Drive
• Uitstapverlichting
• USB & AUX aansluitingen
• Vehicle Dynamics Control (VDC)
• Ventilatiesysteem achteraan
• Verwarmbare zetels vooraan
• X-Mode incl. Hill Descent Control
• Zij-onder beschermstrips

•
•
•
•

• Roestvrijstalen instaplijsten
• SUBARU STARLINK infotainmentsysteem met
navigatie en premium Harman/Kardon audio
en 12 luidsprekers

Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Geheugenfunctie bestuurderszetel
Lederen zetelbekleding (leder + simili)
PIN-code toegang

OUTBACK AWD
kW

PK

Fisc. PK

CO2

Trekvermogen

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. BTW

Comfort Lineartronic CVT

110

150

11

159

1.800

30.822,31

37.295,-

Premium Lineartronic CVT

110

150

11

159

1.800

34.293,39

41.495,-

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. BTW

Getinte ruiten

409,09

495,-

Glass Coating : carrosserie en interieur

271,90

329,-

Versie

2.0D

Uitrustingsniveau

Opties

Glass Coating : meerprijs 4 velgen

41,32

50,-

Lederen zetelbekleding (vanaf)

1.731,40

2.095,-

Lederen/simili zetelbekleding (vanaf)

1.566,12

1.895,-

495,87

600,-

1.114,88

1.349,-

Metaal-, Pearl of Silica kleur
Navigatiesysteem met Bluetooth (vanaf)
®

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING OUTBACK DIESEL VERSIES
2.0D COMFORT
• 4-kanaals ABS met EBD (Electronic brake force
distribution) en Brake Assist
• 8-voudig elektrisch verstelbare
bestuurderszetel (met lendensteun)
• 17’’ lichtmetalen velgen
• Achteruitrijcamera
• Active Torque Vectoring
• Advanced Safety Pack (grootlichtassistent,
achteruitrijomgevingsradar, dodehoek
indicator en aut. dimmende binnenspiegel)
• Airbags : vóór, zij-airbags vóór, gordijnairbags
vóór en achter en knie airbag
• Anti-whiplash zetels vooraan
• Automatische activering van de koplampen
met lichtsensor
• Automatische activering van de voorste
ruitenwissers met regensensor
• Bagageruimte met verlichting, afdekscherm,
ophang- en bagagehaken
• Bandenreparatieset
• Bluetooth® met stuurwielbediening
• Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening
2.0D PREMIUM (= 2.0D COMFORT +)
• 18” lichtmetalen velgen
• 8-voudig elektrisch verstelbare
passagierszetel vooraan
• Elektrisch bedienbare achterklep

• Climate Control met links/rechts apart
instelbare temperatuur en anti-stof filter
• Comfortschakeling richtingaanwijzers
• Dakrails (zilver)
• Dakspoiler
• Econometer
• Elektrisch bedienbare, verwarmbare en
inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde
LED-richtingaanwijzer
• Elektrische ramen vóór/achter met auto- up/
down functie & anti-klem functie bestuurder
• Elektromechanische handrem
• EyeSight (Adaptive Cruise Control)
• Hill Holder
• In delen (60/40) en met één knop neerklapbare
en verstelbare achterbankleuningen
• ISO-FIX bevestigingspunten voor kinderzitjes
• Keyless Access & Start/stop knop
• LED koplampen met dynamische hoogteregeling en koplampsproeiers
• Lederen stuurwiel (in hoogte en diepte
verstelbaar)

• Lineartronic (aut. transmissie) met paddle
bediening aan het stuurwiel
• Middenarmsteun vóór en achter
• Mistlampen vóór
• Ontwaseming voor- en zijruiten
• Passagierszetel in hoogte regelbaar
• Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit
• Ruitenwisser ontdooisysteem in voorruit
• Siri Eyes Free spraakbesturing
• SUBARU STARLINK infotainment- en
premium audiosysteem
• Symmetrical All Wheel Drive
• Uitstapverlichting
• USB & AUX aansluitingen
• Vehicle Dynamics Control (VDC)
• Ventilatiesysteem achteraan
• Verwarmbare zetels vooraan
• X-Mode incl. Hill Descent Control
• Zij-onder beschermstrips

•
•
•
•

• Roestvrijstalen instaplijsten
• SUBARU STARLINK infotainmentsysteem met
navigatie en premium Harman/Kardon audio
en 12 luidsprekers

Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Geheugenfunctie bestuurderszetel
Lederen zetelbekleding (leder + simili)
PIN-code toegang

Uw officieel erkende Subaru 6 Sterren Verdeler :

nv SUBARU BENELUX
Leuvensesteenweg 555/1 - 1930 Zaventem
Tel. 02 254 75 11 - Fax 02 252 55 60 - E-mail : info@subaru.be

WWW.SUBARU.BE
nv 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 België. Raadpleeg voor verdere details de technische gegevens en standaard uitrusting.
Milieu-informatie : KB van 19/03/2004 – www.subaru.be
Inbegrepen in de catalogusprijs:
1. Waarborg : Totale waarborg : 3 jaar (max. 100.000 km); Corrosiegarantie (perforatie) : 12 jaar. 2. Subaru Assistance : 3 jaar. 3. Wettelijke kit

