Versie
2.5T

Uitrustingsniveau*
Sport Premium
Accessoires en extra’s
(inclusief montage)

Glasscoating premium lakbescherming
meerprijs glasscoating velgen (4 stuks)

CO2

kW

PK

Fisc.
PK

NEDC**

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. BTW

221

300

13

259

€ 41.152,89

€ 49.795,-

excl. BTW

incl. BTW

€ 288,42

€ 349,-

€ 41,32

€ 50,-

Beschikbare kleuren

excl. BTW

incl. BTW

€ 454,55

€ 550,-

Metaalkleur WR Blue Pearl

Belangrijkste standaarduitrusting Subaru WRX STI Sport Premium
19-inch lichtmetalen velgen met
245/35 R19 banden

Bluetooth® carkit met stuurwielbediening

Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit

3,5-inch LCD kleurenscherm met Elektroluminescerende meters

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en met geïntegreerde richtingaanwijzer

Quick ratio stuurbekrachtiging

4-kanaals ABS met remkrachtverdeling

Brembo® high performance remmen

Rear Cross Traffic Alert

60/40 gescheiden neerklapbare achterbankleuningen met skiluik

Cruise Control

RECARO® sportzetels vooraan

8-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel

Dual zone automatische climate control et antistoffilter

Ruitenwisserontdooisysteem vooraan

Achterspoiler in koetswerkkleur

Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)

Achteruitrijcamera

Elektrische ramen voor- en achteraan

Spraakherkenning voor audio en telefonie

Actieve bochtenverlichting

Grootlichtassistent (schakelt automatisch om
tussen dimlicht en grootlicht)

STARLINK infotainment met 7-inch display, DAB+
radio, CD-speler, Harman/Kardon geluidssysteem
met 8 luidsprekers en 1 versterker en navigatie

Active Torque Vectoring

Keyless Access en start/stop-knop

Stuurwiel in D-vorm bekleed met leder

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

Koplampsproeiers

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

Aluminium pedalen

LED-koplampen met automatische hoogteregeling

Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)

Armsteun met twee bekerhouders in achterbank

Make-up spiegels, verlicht en met afdekklep
(bestuurder en voorpassagier)

Uitlaatsysteem met twee dubbele einddempers

Automatisch dimmende binnenspiegel

Multi-functioneel display met Boost Pressure
Meter (5,9-inch)

USB-poorten (twee) en AUX-aansluiting

Automatisch inschakelende koplampen met
lichtsensor

Multi-Mode DCCD (Driver’s Control Centre
Differential)

Zilverkleurige covers op buitenspiegels

Automatische ruitenwissers vooraan met regensensor

Multi-mode VDC (Vehicle Dynamics Control)
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*Beperkt leverbaar; informeer bij uw officiële Subaru-verdeler naar de mogelijkheden.
**CO2-emissie volgens EC 715/2007 - 2016/646W. 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.

