
*1 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.
*2 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.
*3 De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP testmethodiek. 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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2.0i Comfort Benzine hybride 185 g/km E 150 pk / 16,7 pk 8,1 l/100 km 1.658 kg 1.870 kg Automaat (CVT), Symmetrical AWD € 29.532 € 6.202 € 22.362 € 58.096 € 58.995

2.0i Luxury Benzine hybride 185 g/km E 150 pk / 16,7 pk 8,1 l/100 km 1.658 kg 1.870 kg Automaat (CVT), Symmetrical AWD € 32.425 € 6.809 € 22.362 € 61.596 € 62.495

2.0i Sport Benzine hybride 185 g/km E 150 pk / 16,7 pk 8,1 l/100 km 1.685 kg 1.870 kg Automaat (CVT), Symmetrical AWD € 34.904 € 7.330 € 22.362 € 64.596 € 65.495

2.0i Premium Benzine hybride 185 g/km E 150 pk / 16,7 pk 8,1 l/100 km 1.682 kg 1.870 kg Automaat (CVT), Symmetrical AWD € 36.144 € 7.590 € 22.362 € 66.096 € 66.995

2.0i Premium Black Benzine hybride 185 g/km E 150 pk / 16,7 pk 8,1 l/100 km 1.682 kg 1.870 kg Automaat (CVT), Symmetrical AWD € 36.970 € 7.764 € 22.362 € 67.096 € 67.995

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

• Comfortschakeling richtingaanwijzers
• Dakrails (zilverkleurig)
• Dakspoiler
• Dual zone automatische climate control 
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektronische handrem met Hill Holder 
   functie
• Emergency call (e-Call)
• Haaienvin dakantenne
• In delen (60/40) neerklapbare achterbank
• 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
• Ventilatiesysteem voor achterpassagiers
• Verwarmbare voorstoelen
• X-MODE (2 standen), Hill Descent Control

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Premium (meeruitrusting ten opzichte van Luxury)
• 18-inch lichtmetalen velgen, 5-spaaks, 
    225/55 R18 banden

• Elektrisch bedienbaar groot glazen schuifdak
• Lederen interieurbekleding: zwart of bruin

• Verwarmbare achterstoelen en stuurwiel

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Sport (meeruitrusting en verschil ten opzichte van Premium)
• 18-inch lichtmetalen velgen (donkergrijs),
   10-spaaks, met 225/55 R18 banden
• Buitenspiegelkappen in zwart
• Dakrails (zwart) met oranje toetsen
• Geen aluminium pedalen
• Geen verwarmbare achterstoel
• LED verlichting bagageruimte en achterklep

• Mistlamp voor met 6 LEDs (zwarte decoratie)
• Onderbumperbeschermplaten voor en achter 
   in zwart met oranje toetsen
• Oranje afwerking op stuurwiel, versnellings-
   pook en X-MODE bedieningspaneel
• Oranje e-BOXER badges achter en lateraal
• Oranje stiksels op deurpanelen, stuurwiel,

   versnellingspook en dashboard
• Sport label op instrumentenpaneel en 
   interieur
• Sportieve stoffen stoelen met waterafsto-
   tende coating en oranje stiksel
• Zijbescherming met oranje toetsen

EyeSight rijhulp (altijd standaard)
• Adaptive Cruise Control (ACC)
• EyeSight Assist Monitor
• Emergency Lane Keep Assist (bij detectie van 
   aangrenzende, meevolgende of tegemoet-
   komende 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 richtingaan-
   wijzer)

• Lane Keep Assist (bij snelheden vanaf 60 
   km/u en geen gebruik van de richtingaan-
   wijzer, kan deze functie het stuurwiel be-
   dienen 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 drie 
   seconden stilstand bij start/stop-verkeer 

    volgt de melding dat de voorligger vertrok)   
• Pre-Collision Braking System (auto-
   matisch 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)

2.0i e-BOXER Luxury 2.0i e-BOXER Premium 2.0i e-BOXER Sport

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Luxury (meeruitrusting ten opzichte van Comfort)
• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurders-
   en passagiersstoel voor
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Bestuurdersstoel met geheugenfunctie

• Elektrisch bedienbare achterklep
• Driver Monitoring System (DMS)
• Geïntegreerde navigatie, TomTom® kaarten
• Grootlichtassistent

• Keyless Access en start/stop-knop
• Privacy glass (zijruiten achter en achterruit)
• Reverse Automatic Braking
• Side View Monitor

Prijslijst per 1 januari 2023

Extra’s (inclusief montage) excl. BTW incl. BTW
Achterbumper beschermplaat (kunststof) € 73,55 € 89

Achterbumper beschermplaat (staal) € 138,02 € 167

Afleverpakket: mattenset, lampenset, verbanddoos, lifehammer en veiligheidsvesten € 156,20 € 189

Aluminium dakdragerset € 612,40 € 741

Bagagemat € 48,76 € 59

Klasse 3 alarmsysteem € 1.460,00 € 1.767

Trekhaak afneembaar € 1.117,36 € 1.352

Zijonder: Beschermplaten dorpel € 324,79 € 393

555-Zekerheden

De 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. 

Subaru Forester 2.0i e-BOXER Premium Black (meeruitrusting ten opzichte van Premium)
• 18-inch lichtmetalen velgen (antraciet), 
   5-spaaks, 225/55 R18 banden
• Badges achteraan zwartkleurig (FORESTER, 
   SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE, 

   SUBARU)
• Dakrails en haaienvinantenne in zwart
• Harman Kardon geluidsinstallatie, subwoofer
• Mistlampbehuizing voor in zwart

• Raamsierlijsten in zwart
• Spiegelkappen in zwart
• Voor-, zij- en onderbescherming in zwart
• Zwarte voorgrille


