Versie
1.6DIT

Uitrustingsniveau*
GT-S Premium Lineartronic CVT
Accessoires en extra’s
(inclusief montage)

Glasscoating premium lakbescherming

PK

Fisc.
PK

NEDC**

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. BTW

125

170

9

164

€ 29.086,78

€ 35.195,-

Accessoires en extra’s
(inclusief montage)

excl. BTW

incl. BTW

€ 288,42

€ 349,-

Metaal-, Pearl of Silica kleur

€ 41,32

€ 50,-

€ 1.648,76

€ 1.995,-

meerprijs glasscoating velgen (4 stuks)
Lederen bekleding (vanaf)

CO2

kW

excl. BTW

incl. BTW

€ 454,55

€ 550,-

Navigatiesysteem SUBARU STARLINK

€ 1.498,74

€ 1.813,-

Trekhaak afneembaar (compleet)

€ 1.106,61

€ 1.339,-

Belangrijkste standaarduitrusting Subaru Levorg Premium
10-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Rear Cross Traffic Alert

18-inch lichtmetalen velgen met
225/45 R18 banden

Comfortschakeling richtingaanwijzers

Roestvrij stalen instaplijsten vooraan

4-kanaals ABS met remkrachtverdeling

Cruise Control (adaptief)

Ruitenwisserontdooisysteem in voorruit

Achterbank in delen (40/20/40) neerklapbaar en
verstelbaar

Dual zone automatische climate control met antistoffilter

Schakelpaddles op het stuurwiel (voor bediening
Lineartronic CVT)

Achteruitrijcamera

Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

Actieve bochtenverlichting

Elektrische ramen voor- en achteraan

Smart Rear View Mirror
(weergave camera achter in binnenspiegel)

Active Torque Vectoring

Elektronische handrem met hill holder functie

Sportzetels vooraan

Airbags (voor-, zij- en gordijnairbags en knieairbag bestuurder)

Front View Monitor
(weergave dodehoek voorzijde)

Spraakherkenning voor audio en telefonie

Aluminium pedalen

Grootlichtassistent

STARLINK infotainment met 7-inch display, navigatie, DAB+ radio, CD-speler en 6 luidsprekers

Auto Vehicle Hold

Informatiedisplay met buitentemperatuur, klok en
gemiddeld verbruik

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

Automatisch dimmende binnenspiegel

Interieurpanelen zilverkleurig

Subaru EyeSight met EyeSight Assist Monitor in
voorruit

Automatisch inschakelende koplampen met
lichtsensor

Keyless Access en start/stop-knop

Subaru Rear Vehicle Detection (dodehoekindicator
d.m.v. omgevingsradar achterzijde)

Automatisch start/stop systeem (uitschakelbaar)

LED koplampen met koplampsproeiers

Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)

Automatische ruitenwissers vooraan met regensensor

LED mistlampen vooraan

Twee USB-poorten voor- en achteraan en AUXaansluiting vooraan

Bluetooth® carkit met stuurwielbediening

Lederen stuurwiel en versnellingspook
(met blauwe stiksels)

Vehicle Dynamics Control

Brake Assist en Brake Override

Lederen zetelbekleding
(zwart met blauwe stiksels)

Verwarmbare voorzetels

Buitenspiegels (zilverkleurig) elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en met geïntegreerde LED
richtingaanwijzer

Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit

Zwarte exterieuraccenten

Prijslijst 1 juli 2018

Levorg GT-S Premium

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

*Beperkt leverbaar; informeer bij uw officiële Subaru-verdeler naar de mogelijkheden.
**CO2-emissie volgens EC715/2007 - 2016/646ZD. De vermelde waarde is een NEDC waarde. Milieu-informatie: KB van 19/03/2004 - www.subaru.be
nv Subaru Benelux behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving specificaties, uitrusting, modellen 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 brochure en technische gegevens. De uitvoering is leverbaar zolang de voorraad strekt.
Raadpleeg steeds uw officiële Subaru-verdeler voor de meest actuele prijzen.
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.

