
Versie Brandstof
Max. vermogen 

benzinemotor / 
elektromotor

CO2* 
WLTP / NEDC 

(g/km)

Verbruik* 
WLTP / NEDC  

(l/100km)
Trekgewicht Catalogusprijs 

excl. BTW
Catalogusprijs 

incl. BTW

2.0i e-BOXER Comfort benzine/elektrisch 150 pk / 16,7 pk 185 / 154 8,1 / 6,7 1.870 kg € 29.169,42 € 35.295,-

2.0i e-BOXER Luxury benzine/elektrisch 150 pk / 16,7 pk 185 / 154 8,1 / 6,7 1.870 kg € 31.648,76 € 38.295,-

2.0i e-BOXER Premium benzine/elektrisch 150 pk / 16,7 pk 185 / 154 8,1 / 6,7 1.870 kg € 34.128,10 € 41.295,-

2.0i e-BOXER Premium SPORT benzine/elektrisch 150 pk / 16,7 pk 185 / 154 8,1 / 6,7 1.870 kg € 35 776,86 € 43.290,-

Extra’s (inclusief montage) excl. BTW incl. BTW

Glasscoating premium lakbescherming € 288,42 € 349,-

  meerprijs glasscoating velgen (4 stuks) € 41,32 € 50,-

Extra’s (inclusief montage) excl. BTW incl. BTW

Metaal-, Pearl of Silica kleur (alle Forester 
modellen hebben zonder meerprijs de basis-
kleur Horizon Blue Pearl)

€ 454,55 € 550,-

Belangrijkste standaarduitrusting Subaru Forester 2.0i e-BOXER Comfort

17-inch lichtmetalen velgen, 225/60 R17 banden Centrale armsteun met twee bekerhouders Schakelflippers op het stuurwiel voor bediening 
Lineartronic CVT

60/40 gescheiden neerklapbare achterbank en 
verstelbare rugleuning Cruise control (adaptief) SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

Actieve bochtenverlichting Dodehoek indicator, omgevingsradar achterzijde 
(SRVD)

Snelheidsbegrenzer om gekozen snelheid niet te 
overschrijden

Active Torque Vectoring Dual zone automatische climate control Spraakherkenning voor audio en telefonie

Airbags (voor-, zij- en gordijnairbags en knie-
airbag bestuurder) Elektrische ramen voor- en achteraan Stuurhoekgekoppelde achteruitrijcamera met 

Rear Cross Traffic Alert

Aluminium pedalen Elektronische handrem met Hill Holder functie Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

Auto Start/stop Emergency call en Emergency stop signal function Subaru EyeSight

Auto Vehicle Hold LED koplampen met dagrijverlichting, automa-
tische hoogteregeling en koplampsproeiers

STARLINK infotainment met 8-inch display, DAB+ 
radio, CD-speler, 6 luidsprekers, Apple Car Play® 
en Android Auto®

Automatisch inschakelende koplampen met 
lichtsensor LED mistlichten voor- en achter Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)

Automatisch kantelen buitenspiegels bij 
achteruitrijden Lederen stuurwiel en versnellingspook Trailer Stability Control

Automatische ruitenwissers vooraan met 
regensensor Meerdere USB-poorten en AUX-aansluiting Vehicle Dynamics Control

Automatische transmissie (Lineartronic CVT) met 
een geïntegreerde elektromotor

Multifunctioneel 4,2” kleurenscherm tussen de 
tellers en 6,3” kleurenscherm in middenconsole Ventilatiesysteem achteraan

Bluetooth® carkit met stuurwielbediening Rear Seat Reminder Verwarmbare voorzetels

Buitenspiegels verwarmbaar, elektrisch inklap- 
en verstelbaar, met geïntegreerde LED-richtin-
gaanwijzer

Ruitenwisserontdooisysteem in voorruit X-MODE (2 standen) met Hill Descent Control

2.0i e-BOXER Premium SPORT (meeruitrusting ten opzichte van de Premium)

18-inch lichtmetalen velgen, 225/55 R18 banden Elektrisch bedienbaar groot glazen schuifdak

2.0i e-BOXER Premium (meeruitrusting ten opzichte van de Luxury)

Geïntegreerde navigatie met TomTom® kaarten Lederen zetelbekleding: zwart leder of bruin leder Stuurwielverwarming

Verwarmbare achterzetels

2.0i e-BOXER Luxury (meeruitrusting ten opzichte van de Comfort)

8-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel 
met geheugenfunctie Keyless Access en start/stop knop

Subaru Driver Monitoring Sytem: waarschuwt de 
bestuurder bij vermoeidheid of afleiding d.m.v. 
gezichtsherkenning

8-voudig elektrisch verstelbare passagierszetel Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit
Subaru Driver Monitoring System: onthoudt d.m.v. 
gezichtsherkenning de voorkeursinstelling van 
o.a. bestuurderszetel, buitenspiegels en airco

Elektrisch bedienbare achterklep Side View Monitor (weergave dodehoek aan 
passagierszijde)

Subaru Reverse Automatic Braking (aanrijdings-
preventie bij achteruitrijden)

Grootlichtassistent

Prijslijst geldig vanaf 1 januari 2020.



 * Brandstofverbruik en CO2-waarden volgens EC 715/2007 - 2018/1832AP. De aangegeven CO2 emissies en brandstofverbruikcijfers geven zowel de WLTP als de naar de 
    NEDC testmethodiek teruggerekende waarden (NEDC Correlated) weer voor de vermelde voertuigen. De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat zij worden 
    beïnvloed door zaken als rijgedrag, beladingsgraad, aanwezigheid van accessoires, weersomstandigheden, etc. 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 de technische gegevens. Alle uitvoeringen zijn leverbaar zolang de voorraad 
strekt. Raadpleeg steeds uw officiële Subaru-verdeler voor de meest actuele prijzen.

Inbegrepen in de catalogusprijs:
1. Waarborg: Totale waarborg: 5 jaar (max. 150.000 km); Corrosiegarantie (perforatie): 12 jaar.
2. Subaru Assistance: 3 jaar.
3. Wettelijke kit.

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
facebook.com/subarubelgium

twitter.com/subarubelux
instagram.com/subaru.belux
youtube.com/subarubenelux

Forester e-BOXER Luxury Forester e-BOXER Premium SPORT


