Grijs kenteken
Consumentenprijs
excl. BTW & excl. BPM

Ombouwkosten
BPM vrij

Consumentenprijs incl. ombouw
en bijkomende kosten
excl. BTW & excl. BPM

BTW 21%

BPM*
(niet voor
ondernemers)

Fiscale
waarde**

Consumenten
adviesprijs***

Comfort

€ 28.960,33

€ 3.260,00

€ 33.395,17

€ 7.010,73

€ 9.635,04

€ 44.677,04

€ 40.405,90

Luxury

€ 31.439,67

€ 3.260,00

€ 35.874,51

€ 7.531,39

€ 10.569,76

€ 48.611,76

€ 43.405,90

Model

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Comfort (belangrijkste standaarduitrusting)

Accessoires en extra’s (incl. montage)

• 17-inch lichtmetalen velgen,
225/60 R17 banden
• Actieve bochtenverlichting
• Active Torque Vectoring
• Airbags (voor-, zij- en gordijnairbags en
knie-airbag bestuurder)
• Aluminium pedalen
• Auto Start/stop
• Auto Vehicle Hold
• Automatisch inschakelende koplampen
(lichtsensor) en ruitenwissers voor
(regensensor)
• Automatisch kantelen buitenspiegels bij
achteruitrijden
• Bandenherstelkit
• Bluetooth® carkit met stuurwielbediening
• Brake Assist en Brake Override
• Buitenspiegels verwarmbaar, elektrisch
verstel- en inklapbaar, met geïntegreerde
LED-richtingaanwijzer

Afleverpakket: mattenset, lampenset, gevarendriehoek, verbanddoos,
lifehammer en veiligheidsvesten
Achterbumper beschermplaat (kunststof)

• Comfortschakeling richtingaanwijzers
• Dakrails
• Dakspoiler
• Dual zone automatische climate control
• Elektrisch bedienbare ramen
• Elektronische handrem met Hill Holder
functie
• Emergency call (e-Call)
• Haaienvin dakantenne
• Instelbare snelheidsbegrenzer
• Koplampen en achterlichten in LED
• Lederen stuurwiel en versnellingspook
• Lineartronic CVT (automatische transmissie)
met schakelflippers op het stuurwiel
• Make-up spiegels met verlichting en
afdekklep (bestuurder en voorpassagier)
• Mistlichten voor en achter in LED
• Meerdere USB-poorten en AUX-aansluiting
• Multifunctioneel 4,2-inch kleurenscherm
in het instrumentenpaneel en 6,3-inch
kleurenscherm bovenaan de middenconsole

• Omgevingsradar dode hoek achterzijde
(Subaru Rear Vehicle Detection)
• Pop-up type koplampsproeiers
• Rear Seat Reminder
• Ruitenwisserontdooisysteem in voorruit
• SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)
• Stuurhoekgekoppelde achteruitrijcamera
met Rear Cross Traffic Alert
• Subaru STARLINK infotainmentsysteem met
8-inch display, DAB+ radio, CD-speler en
6 luidsprekers, Apple Car Play® en Android
Auto®
• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• Towing Vehicle Dynamics Control
• Verwarmbare voorstoelen
• Vlakke laadvloer, voorzien van stoffering
• Volledige tussenwand op de b-stijl, voorzien
van rooster en uitbreekstukken t.b.v. curtain
airbags
• X-MODE (2 standen) met Hill Descent
Control

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Luxury (meeruitrusting ten opzichte van Comfort)
• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersen passagiersstoel voor
• Bestuurdersstoel met geheugenfunctie
• Elektrisch bedienbare achterklep

• Driver Monitoring System (DMS)
• Grootlichtassistent
• Keyless Access en start/stop-knop

• Reverse Automatic Braking (aanrijdingspreventie bij het achteruitrijden)
• Side View Monitor

555-Zekerheden
De nieuwe Forester is leverbaar met de 555-Zekerheden: 5 jaar garantie, 5 jaar Subaru Mobiliteits Service en de mogelijkheid
tot 5 jaar nieuwwaardeverzekering. Zie de website voor de voorwaarden.

2.0i e-BOXER Comfort en Luxury

16 maart 2021

excl. BTW

Aluminium dakdragerset (roofrail)
Trekhaak afneembaar

incl. BTW

€ 156,20

€ 189,00

€ 73,55

€ 89,00

€ 262,81

€ 318,00

€ 1.095,87

€ 1.107,00

Ultrasone parkeerhulp voor

€ 481,82

€ 583,00

Ultrasone parkeerhulp achter

€ 455,51

€ 551,00

Bagage mat

€ 44,63

€ 54,00

Zijstootlijsten set

€ 141,32

€ 171,00

Glasscoating premium lakbescherming

€ 409,09

€ 495,00

Lak- en interieur verzorgingsset
Klasse 3 alarmsysteem

€ 28,93

€ 35,00

€ 908,26

€ 1.099,00

EyeSight rijhulp (altijd standaard)
• Adaptive Cruise Control (ACC)
• EyeSight Assist Monitor
• Emergency Lane Keep Assist (bij de
detectie van aangrenzende, meevolgende of tegenmoetkomende voertuigen, gaat Emergency Lane Keep
Assist door met stuurhulp, ongeacht
het gebruik van de richtingaanwijzer)
• Lane Departure Warning (bij snelheden vanaf 50 km/u volgt een waarschuwing indien de rijstrook verlaten
wordt zonder richtingaanwijzer)

• Lane Keep Assist (bij snelheden vanaf
60 km/u en geen gebruik van de
richtingaanwijzer, kan deze functie het
stuurwiel bedienen wanneer rijstrookafwijking wordt gedetecteerd)
• Lane Sway Warning (hulp om alert te
blijven bij het zwalpen over de weg of
koersafwijking bij snelheden hoger
dan 60 km/u)
• Lead Vehicle Start Alert (ingeval van
3 seconden stilstand bij start/stopverkeer volgt de melding dat de

voorligger vertrokken is)
• Pre-Collision Braking System (automatisch remsysteem bij een mogelijke
aanrijding met een obstakel)
• Pre-Collision Throttle Management
(minimaliseert motorvermogen bij het
starten wanneer de transmissie in
vooruit wordt geschakeld in plaats van
in achteruit om de kracht van de
impact of frontale schade te beperken)

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

*** Nadat het kenteken is tenaamgesteld zal de belastingdienst rechtstreeks met de tenaamgestelde communiceren wat er aan BPM moet worden afgedragen, danwel
onder welke voorwaarden er vrijstelling is verleend.
*** 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 consumentenprijs, afleverkosten, ombouw, BTW, de kosten in verband met kentekenregistratie en de recyclingbijdrage. Slechts de prijs van optionele accessoires komt hier in
voorkomend geval nog bij.
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