LEEF VOL
VER TROUWEN.
LEEF NU.
Men zegt dat het leven een verzameling is
van momenten. Daarom is er de Outback om
u erdoor te loodsen en elk moment van tel te
maken. Start uw avonturen en ga vol vertrouwen
uw reislust tegemoet. De elegant vormgegeven
Outback vertegenwoordigt alles waar Subaru
voor staat: stoere go-anywhere-capaciteiten,
veelzijdigheid om elke actieve levensstijl te
verrijken, en veiligheid waarop u kunt rekenen.
Kortom, alles wat u helpt comfortabel en met
gemoedsrust uw bestemming te bereiken.

02

03

S TOERE C APACITEITEN.
VERFIJNDE ELEGANTIE .
Het gepolijste en verfijnde design van de Outback geeft
de bestuurbaarheid en het comfort weer, terwijl de stoere
look de go-anywhere-prestaties in de verf zet.
Dat resulteert in het vertrouwen dat u helpt eender welke
weersomstandigheid en wegconditie te overwinnen om
u in stijl comfortabel op elke bestemming te brengen,
ongeacht wat zich op uw weg bevindt.

04
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Bagage en zitplaatscombinaties
Meer ruimte, zodat u meer uit uw leven kunt halen.
De inhoud van de bagageruimte is vergroot, zodat er nu
plaats is voor vier 80-literkoffers en de vloer is nog vlakker
gemaakt, zodat er nog meer bagage meegenomen
kan worden. U kunt ook in een oogwenk het aantal
zitplaatsen wijzigen, dankzij de in een verhouding 60/40
neerklapbare achterzetels, zodat u het interieur kunt
aanpassen aan de hoeveelheid bagage of de hoeveelheid
passagiers die u wilt vervoeren.

FLE XIBELE OPLOSSINGEN.
Omdat de vragen die het leven stelt variëren, is het goed te weten dat de Outback
flexibel genoeg is om daarop in te spelen. Na een druk op de knop biedt de
elektrisch bedienbare achterklep* u direct toegang tot de bagageruimte, wat
inladen en wegrijden bijzonder gemakkelijk maakt.

1

2

3

4

1. Schakelaar elektrisch bedienbare achterklep
onder dashboard*

2. Schakelaar elektrisch bedienbare achterklep*

3. Dakrails

4. Gemakkelijk te gebruiken dorpelopstap

* Standaard op Premium versie.
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DE UITDAGING IS HE T AVONTUUR.
Er is maar zeer weinig dat u tegenhoudt in de uiterst veelzijdige Outback.
De Symmetrical All-Wheel-Drive staat garant voor buitengewoon veel grip bij
sneeuw, regen of slechte wegen. Dankzij de X-MODE met Hill Descent Control kunt
u moeilijke rijsituaties met meer zelfvertrouwen en onverstoorbaarheid de baas.

X-MODE ingeschakeld
De X-MODE helpt u bij het op
betrouwbare wijze onder controle houden
van de auto met een druk op de knop.
In de X-MODE regelt de technologie de
motor, de transmissie, de Symmetrical
AWD, het remsysteem en andere
componenten om veilig te rijden onder
uitdagende wegcondities en uiteenlopend
terrein. Wanneer X-MODE is geactiveerd,
helpt de Hill Descent Control automatisch
een constante rijsnelheid aan te houden
tijdens afdalingen.

SI-DRIVE
Met de Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE)
rijdt u steeds zoals u wilt en wanneer u maar
wilt. Selecteer de Intelligent modus voor
evenwichtige, soepele en milieuvriendelijke
prestaties, of de Sport modus voor een
direct en lineair koppelrijk gasrespons voor
een sportief en soepel rijgedrag bij eender
welke snelheid.

08
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EEN INTERIEUR DAT DE REIS VER S TERK T.
De rijke materialen en de laatste technologie zorgen ervoor dat er veel te genieten valt in de Outback.

1

2

3

4

1. Schuifdak*

2. Comfortabele zetels achter

Geniet van een sterker gevoel van open rijden met het grote
schuifdak. Het schuifdak zorgt niet alleen voor meer licht
in het interieur maar is tevens voorzien van een kantel- en
autoreverse-functie.

Het interieur van de Outback is ontworpen om de
achterpassagiers volop ruimte te geven, en dankzij de
verstelbare rugleuning kunnen ze genieten van meer
comfort op langere reizen.

3. Middenconsolevak

4. Verlichting

In het grote middenconsolevak is nu plaats voor meer CD’s
en het vak heeft tevens speciale houders voor munten,
cards en pennen.

Een blauwe interieurverlichting geeft de Outback een coole,
verfijnde uitstraling. De bekerhouder en het consolevak zijn
eveneens uitnodigend blauw verlicht, zodat ze in het donker
gemakkelijk te vinden zijn.

* Standaard op Premium versie.
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TECHNOLOGIE DIE U BIJS TA AT BIJ
HE T AVONTUUR
Geniet iedere dag optimaal. Het doordachte design en de technologie van de Outback zorgen
voor optimaal gebruiksgemak. Een centraal touchscreen en een in het instrumentenpaneel
geplaatst LCD geven u toegang tot alle functies. Voor een optimale geluidsbeleving beschikt
u over een audiosysteem met twaalf Harman/Kardon luidsprekers of een standaardaudio met
6 luidsprekers. Daar komt nog bij dat het infotainmentsysteem compatibel is met smartphones,
zodat u gemakkelijk verbonden kunt blijven.*1

1

1. Front en Side View Monitors
De camera in de voorgrille projecteert het zicht
vooraan de wagen via het multifunctioneel display, en
vergroot zo het zicht naar voren op kruispunten of bij
het voorwaarts tegen een muur parkeren. Hetzelfde
display toont ook blinde plekken diagonaal voor de
passagierszijde om door smalle wegen te navigeren en
het parkeren te vergemakkelijken.

2. Turn-by-Turn navigatie*2
De Turn-by-Turn navigatieaanwijzingen
worden nu weergegeven op het centraal in het
instrumentenpaneel geplaatste LCD, waardoor ze
kunnen worden afgelezen zonder dat opzij hoeft te
worden gekeken naar het navigatiescherm.

2

3. Harman/Kardon Audio Systeem*2

Apple CarPlay*3 en Android Auto*4

Met Harman/Kardon’s nieuwste technology, Green
Edge, heeft het premium audio systeem van de Outback
12 Harman/Kardon luidsprekers en een verbeterde
akoestiek voor een betere geluidsbeleving.

Gebruik de momenteel meest populaire apps met Apple CarPlay*3 en
Android Auto*4. Spraakherkenningsmogelijkheden laten handsfree
gebruik toe. Hierdoor bent u minder afgeleid wanneer u op de weg bent
en blijft iedereen veilig.

3
*1 De bestuurder is zelf altijd verantwoordelijk voor veilig en oplettend rijgedrag. Bedien het
touchscreen niet tijdens het rijden. Aan het gebruik kunnen kosten verbonden zijn.
*2 Standaard op Premium versie.
*3 Apple Car Play is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
*4 AndroidTM en Android AutoTM zijn handelsmerken van Google Inc.
Apple CarPlay en/of Android Auto zijn mogelijk niet op alle modellen en in alle regio’s beschikbaar.
Gelieve u te wenden tot een officiële Subaru-verdeler voor meer informatie.
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SUBARU BOXERMOTOR
De Outback biedt een zelfverzekerde en unieke rijkarakteristiek,
dus zult u niet verbaasd zijn om een unieke krachtbron in het
vooronder aan te treffen. Door de horizontale configuratie van de
SUBARU BOXERMOTOR staan de zuigers 180 graden uit elkaar,
een bouwwijze die lager en vlakker is dan bij andere motoren
het geval is. Hierdoor heeft de motor en dus de auto als geheel
een lager zwaartepunt en is hij beter in balans. Ook resulteert de
tegengestelde beweging van de zuigers in minder trillingen.

Extra stabiliteit

Lange levensduur

Omdat het motorblok een vlakkere bouw heeft
en lager in het chassis zit gemonteerd, is de auto
stabieler en beter opgewassen tegen zijwaartse
beweging dan andere ontwerpen.

Door het vlakke ontwerp beschikt de motor over
een inherente stijfheid en zelfbalancerend effect,
waardoor minder trillingen worden geproduceerd
dan bij V- of lijnmotoren in dezelfde klasse het
geval is. Dit resulteert in een langere levensduur en
betrouwbaardere prestaties.

S YMME TRIC AL ALL-WHEEL DRIVE
Controle leidt tot zelfvertrouwen en stabiliteit zorgt voor een wendbaarheid waarmee de Outback zich
onderscheidt van de massa. De modellen van Subaru bieden, gezeten achter het stuur, buitengewoon veel
vertrouwen, dankzij het inherent stabiele design van de Symmetrical All-Wheel Drive, gekoppeld aan de
uniek gebalanceerde SUBARU boxermotor. Dit systeem zorgt met een permanente aandrijving op alle vier
wielen voor een betere controle, op elk wegdek en onder alle omstandigheden. Het systeem kenmerkt zich
door een optimale side-to-side-balans en precieze handling omdat alle belangrijke componenten in de
lengterichting in lijn geplaatst zijn. Het lage zwaartepunt zorgt voor een bijzonder opwindend en responsief
rijgedrag. De unieke voordelen van Symmetrical AWD maken een buitengewoon communicatieve handling
mogelijk en zorgen ervoor dat u gevaarlijke situaties gemakkelijker kunt ontwijken.

LINE AR TRONIC
Ontworpen om optimaal gebruik te maken van uw SUBARU BOXER-motor en symmetrische AWD, houdt de
doeltreffende Lineartronic Continu Variable Transmission de motor in zijn ideale toerental om de Outback
een beter brandstofverbruik te geven. Schakelcontrole houdt de wagen met 2.5i-motor licht, zacht en
responsief. De schakelverhoudingen hebben een gestage variabele controle die in overeenstemming blijft
met de snelheidsveranderingen van de auto en de motorsnelheid. Hierdoor voelt de bestuurder wanneer de
wagen versnelt wat een sterke en comfortabele band tussen auto en bestuurder vormt.
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ACTIEVE VEILIGHEID

01

Advanced Safet y Pack:
Subaru Rear Vehicle Detec tion (SRVD)* 1

02

De Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) maakt gebruik van
sensoren rondom de auto om u te waarschuwen voor voertuigen
in uw dode hoek voor het veilig wisselen van rijstrook, of om u te
waarschuwen voor aanrijdingsgevaar wanneer u achteruit rijdt bij
kruisend verkeer.

PASSIEVE VEILIGHEID

03

Auto Vehicle Hold

05

Beter zicht

06

08
5 sterren in Euro
NCAP-test
De Outback kreeg de
maximale score van vijf
sterren toebedeeld in de
jongste veiligheidstests van
Euro NCAP (European New
Car Assessment Programme).
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10

Wanneer het voertuig volledig stilstaat, houdt de Auto Vehicle
Hold functie het ter plekke, zelfs wanneer het rempedaal wordt
losgelaten. Dit vermindert vermoeidheid van de bestuurder in files.

De grootlichtassistent verbetert het zicht en de veiligheid tijdens
nachtelijke ritten. Het systeem schakelt het grootlicht van de
Outback automatisch in en uit, afhankelijk van de rijomstandigheden.
Met Active
Torque Vectoring

04

We hebben het frame gewijzigd om uw zicht te verbeteren en de
dode hoeken te verkleinen. Verder hebben we de voorportieren
voorzien van vaste driehoeksruiten en zijn de buitenspiegels op de
portieren gemonteerd om de dode hoek in voorwaartse richting te
verkleinen en het zicht te verbeteren.

Cabinebescherming
Elke Subaru heeft meer te bieden dan gebruikelijk is in de
auto-industrie als het op veiligheid aankomt. De SUBARU
BOXERMOTOR en versnellingsbak zijn zodanig geconstrueerd
dat ze bij een frontale aanrijding niet het interieur in komen, ter
bescherming van de inzittenden.

Ringvormige verstevigingsframes
Ringvormige verstevigingsframes in dak, portieren, raamstijlen en
wagenvloer maken het inzittendencompartiment nog robuuster.
Via deze constructie wordt de botsenergie bij een botsing
weggeleid van de inzittenden en geabsorbeerd. Ze leveren tevens
een bijdrage aan het versterken van het onderstel en het besparen
van gewicht.

Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners
en krachtbegrenzers
De in hoogte verstelbare veiligheidsgordels vooraan beschikken
over een voorspanmechanisme dat de inzittenden stevig op hun
plaats houdt, terwijl de spankrachtbegrenzers de uitgeoefende
kracht op het borstgedeelte beperken.

Zonder Active
Torque Vectoring

Advanced Safet y Pack:
Grootlichtassistent* 1

07

09

02

Vehicle Dynamics Control + Active Torque Vectoring
Het Vehicle Dynamics Control systeem stelt de AWD
koppelverdeling en het motorvermogen bij en remt op elk wiel
om het voertuig op koers te houden. Met Active Torque Vectoring
worden de remmen aangestuurd en wordt er minder koppel naar
de binnenste wielen en meer naar de buitenste verdeeld voor een
preciezere handling die u in staat stelt een scherpe bocht te maken
indien dat nodig is.

03

04

01

05

10

06

Supplemental restraint system (SRS)* 2 airbags
Standaard is elke Outback uitgerust met SRS* 2 airbags vooraan,
SRS* 2 zij-airbags, SRS* 2 gordijnairbags en SRS* 2 knie-airbags om
elke inzittende een hoger veiligheidsniveau te bieden in geval van
een aanrijding.

Verstelbare hoofdsteunen voor
De in hoogte en hellingshoek verstelbare hoofdsteunen zijn ontworpen
voor passagiers met verschillende posturen en comfortvoorkeuren.

09

08

07

*1 De bestuurder is zelf altijd verantwoordelijk voor veilig en oplettend rijgedrag en naleving
van de verkeersregels. Vertrouw om veilig te rijden niet uitsluitend op de voorzieningen
van het Advanced Safety Pack. Er zijn beperkingen aan het herkennen van situaties door
het systeem. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de werking en de
beperkingen van het systeem. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.
*2 SRS: Supplemental Restraint System. Effectief indien gebruikt in combinatie met
de veiligheidsgordels.
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01. Adaptive Cruise Control
EyeSight*1 handhaaft niet alleen de door de bestuurder ingestelde snelheid, zoals een conventionele cruise control
dat doet. Als het systeem een voorligger signaleert, regelt de Adaptive Cruise Control de snelheid zodat een van
tevoren ingestelde afstand tot de voorligger bewaard blijft. Het regelt de motor, de transmissie en het remsysteem
om uw snelheid af te stemmen op de snelheid van het overige verkeer over een breed snelheidsbereik van ongeveer
0 tot 180 km/h. De Adaptive Cruise Control is ontworpen voor gebruik op snelwegen en vergelijkbare wegen en
detecteert een voorligger en zijn remlichten. Het systeem helpt bij het regelen van de snelheid in druk verkeer op de
snelweg en vergroot zo het comfort en het gebruiksgemak bij lange ritten.

01

02

03

04

02. Lane Sway en Departure Warning
Als u vermoeid bent en slingerend over een rijstrook rijdt, dan helpt Lane Sway Warning u om alert te blijven door
middel van een geluid- en lichtsignaal. Lane Sway Warning werkt bij een snelheid van ongeveer 60 km/h en hoger.
Als u rijdend met een snelheid van ongeveer 50 km/h of hoger per ongeluk de rijstrookmarkering overschrijdt zonder
dat u de richtingaanwijzer hebt gebruikt, dan waarschuwt Lane Departure Warning u voordat u uw rijstrook verlaat.

03. Lead Vehicle Start Alert
Als u stilstaat en EyeSight signaleert dat de voorligger weer in beweging is gekomen, dan waarschuwt Lead Vehicle
Start Alert de bestuurder actie te ondernemen door middel van een zoemer en een knipperende indicator.

04. Lane Keep Assist
Tijdens het rijden op snelwegen en vergelijkbare (auto)wegen, kan Lane Keep Assist de wegmarkeringen in het oog
houden via een stereocamera en detecteren wanneer het voertuig zijn rijstrook begint te verlaten. Met snelheden
van ongeveer 60 km/u of meer kan het helpen bij het bedienen van het stuurwiel om te voorkomen dat de rijstrook
ongewild verlaten wordt en veilig rijden ondersteund wordt.

05

05. Pre-Collision Braking System*2
Het Pre-collision Braking System kan de bestuurder waarschuwen met een zoemer en een waarschuwingslampje
in het instrumentenpaneel bij een dreigende frontale aanrijding met een voertuig of een ander obstakel. Als de
bestuurder geen actie onderneemt om de aanrijding te voorkomen, dan kan het systeem het remsysteem activeren
om de gevolgen van de aanrijding te beperken of, indien mogelijk, de aanrijding te voorkomen. Als de bestuurder
wel actie onderneemt om de aanrijding te voorkomen, dan kan Pre-Collision Brake Assist de bestuurder daarbij
helpen. Ook het Pre-Collision Steering Assist helpt de bestuurder een scherpe bocht maken om een aanrijding te
voorkomen wanneer een potentiële frontale aanrijding wordt gedetecteerd.

06. Pre-Collision Throttle Management

SUBARU ’S UNIEKE DRIVER A SSIS T TECHNOLOGY
Bij Subaru geloven we in ALL-AROUND VEILIGHEID en een belangrijk onderdeel daarvan is
Pre-Collision Safety, waarbij alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat er een
ongeval gebeurt. Daarom hebben we EyeSight*1 ontwikkeld, Subaru’s baanbrekende Driving
Support-systeem. Net als een tweede paar ogen op de weg vóór de auto maakt EyeSight
gebruik van twee stereocamera’s die driedimensionale kleurenbeelden vastleggen met een
buitengewone beeldherkenning, bijna net zo goed als het menselijk oog. Door de beelden

van beide camera’s te gebruiken om nauwkeurig de vorm, de snelheid en de afstand te
bepalen, kunnen niet alleen voertuigen worden gedetecteerd, maar ook motoren, fietsen en
voetgangers.* 2 Bij het signaleren van potentieel gevaar wordt de bestuurder gewaarschuwd
en wordt er indien nodig afgeremd, om te helpen een aanrijding te voorkomen. Dankzij
veiligheidsmaatregelen als deze ontlast EyeSight de bestuurder en wordt het gevoel van
veiligheid in de SUBARU OUTBACK vergroot.
Enkel ter illustratie. Geen werkelijke weergave.
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Als EyeSight een obstakel signaleert voor de auto en u de transmissie in stand D zet in plaats van stand R, dan laat het
Pre-collision Throttle Management System een aantal korte piepsignalen horen, knippert er een waarschuwingslampje
en wordt het motorvermogen beperkt om u te helpen om een frontale aanrijding te voorkomen.

06

*1 EyeSight is een hulpsysteem dat mogelijk niet onder alle omstandigheden optimaal werkt. De bestuurder is zelf altijd verantwoordelijk voor
veilig en oplettend rijgedrag en naleving van de verkeersregels. De effectiviteit van het systeem is afhankelijk van vele factoren, waaronder
de onderhoudsconditie van de auto, het weer en de wegomstandigheden. Raadpleeg de handleiding voor alle details over de werking van het
systeem en de beperkingen van EyeSight inclusief de functies in deze brochure.
*2 Het Pre-collision Braking System werkt mogelijk niet onder alle omstandigheden. Afhankelijk van het snelheidsverschil met andere objecten, de
hoogte van het object en andere omstandigheden, wordt mogelijk niet voldaan aan alle voorwaarden die noodzakelijk zijn om EyeSight optimaal
te laten werken.
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M O D EL R EEK S

OUTBACK 2.5i-S Premium Lineartronic CV T EyeSight

OUTBACK 2.5i Comfort Lineartronic CV T EyeSight

Afmetingen: L x B x H: 4.820 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: boxermotor, 4-cilinder, DOHC 16-kleps benzine
Cilinderinhoud: 2.498 cc
Max. vermogen: 129 kW (175 pk) / 5.800 tpm
Max. koppel: 235 Nm / 4.000 tpm
Transmissie: Lineartronic CVT, AWD

Afmetingen: L x B x H: 4.820 x 1.840 x 1.605 mm
Motor: boxermotor, 4-cilinder, DOHC 16-kleps benzine
Cilinderinhoud: 2.498 cc
Max. vermogen: 129 kW (175 pk) / 5.800 tpm
Max. koppel: 235 Nm / 4.000 tpm
Transmissie: Lineartronic CVT, AWD

Tu n g s t e n M e t a l l i c
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C r i m s o n Re d Pe a r l
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K EN M ER K

E X T ER IEU R K L EU R EN

1

2

5

6

3

7

ACC E S S O IR E S
Maak uw Outback helemaal de uwe.

4

8

Crystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Magnetite Grey Metallic

Crystal Black Silica

Dark Blue Pearl

Storm Grey Metallic

Wilderness Green Metallic

Tungsten Metallic

Oak Brown Pearl

Crimson Red Pearl

Pas uw Outback met Subaru-accessoires helemaal aan uzelf en uw
lifestyle aan. Kies voor extra comfort, extra functionaliteiten of een
individuelere uitstraling van uw Outback met perfect passende
Subaru-accessoires met dezelfde hoge kwaliteit als de auto zelf.
Voor meer informatie kunt u de brochure met leverbare accessoires
opvragen of u tot de dichtstbijzijnde Subaru-dealer wenden.

M AT ER I A A L ZE T EL S

Zetelbekleding /
Bekleding middendeel

Meesturende bochtenverlichting
(Steering Responsive Headlights)

2

Keyless Access en start/stop-knop
Uw sleutel geeft u volledige keyless
toegang tot uw auto. Om de deuren of
achterklep te ontgrendelen/vergrendelen,
pakt u simpelweg de deurgrepen beet
en om de motor te starten, drukt u de
start/stop-knop binnenin.

3

Deze efficiënte lampen zorgen voor beter
zicht bij mistige omstandigheden.

Tijdens het nemen van een bocht in het
donker zorgt de actieve bochtverlichting
ervoor dat de koplampen meedraaien
in de richting van het stuurwiel voor een
maximaal zicht.

5

Mistlampen voor

6

USB-aansluitingen (voor- en achteraan)
Hou al uw elektronische apparaten volledig
opgeladen en klaar om gemakkelijk te
gebruiken via de USB-stopcontacten voor
zowel voor- als achterpassagiers.

18-inch lichtmetalen velgen*

4

Multi-spaak 18-inch lichtmetalen velgen geven
de Outback een exclusieve en avontuurlijke
uitstraling en zorgen dankzij een gestroomlijnd
design voor een verbeterd brandstofverbruik.
Samen met de 225/60R18 high performance
banden, zijn ze een attractieve aanvulling op
de Premium modellen.

7

8-voudig elektrisch verstelbare
bestuurderszetel (met lendensteun)
Vind uw ideale rijpositie met de 8-voudig
elektrisch verstelbare bestuurderszetel.

Dakspoiler
De fraaie, aerodynamisch vormgegeven
dakspoiler is volledig geïntegreerd in de
achterklep. De achterzijde is zwart, zonder
coating voor een outdoor-uitstraling en
om eventuele krassen die ontstaan bij het
plaatsen van bagage op de dakdrager
minder zichtbaar te maken.

8

Interieurpaneel
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Zetelbekleding /
Bekleding middendeel

Interieurpaneel

Beschermplaat achterbumper
(kunststof)

Spatbordverbreders

Spatlapset

Beschermplaat tildrempel
(kunststof)

Motorbeschermingsplaat,
aluminium

Automatisch inklapbare
buitenspiegels

Zwarte Stof (2.5i Comfort Lineartronic CVT)

Zetelbekleding /
Bekleding middendeel

Interieurpaneel

*1 Enkel op Premium versie.
*2 Beige leder is enkel beschikbaar op volgende exterieurkleuren: Magnetite Grey Metallic, Crystal Black Silica, Tungsten Metallic, Dark Blue Pearl,
Oak Brown Pearl en Wilderness Green Metallic.
De op deze kaart afgebeelde kleuren kunnen wegens technische beperkingen bij het drukken afwijken van de kleuren in werkelijkheid.
Kleuren en zetelbekledingen kunnen verschillen per markt.

Achteruitrijcamera
Wanneer u in achteruit schakelt, toont
de camera een live kleurenbeeld op de
dashboardunit waarbij richtlijnen u helpen
bij het parkeren.

A FM E T IN G EN
Afmetingen zijn vastgelegd met behulp
van standaard meetprocedures van
SUBARU CORPOR ATION.

* Standaard op Premium versie.

Zijonder beschermplaat
(kunststof)

Beige leder*1* 2

Zwart leder*1

1

Beschermplaat voorbumper
(kunststof)

Niet alle functies, opties of pakket ten zijn beschikbaar voor alle modellen en regio’s.
Raadpleeg de technische fiche voor beschikbaarheid. Neem voor meer informatie contact op
met uw plaatselijke erkende Subaru-verdeler.
SUBARU CORPOR ATION behoudt zich het recht voor om specificaties en
uitrustingsdetails te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Specificaties,
uitrustingsdetails, leverbare kleuren en accessoires kunnen variëren per land. Informeer
bij de dichtstbijzijnde dealer naar de leverbare uit voeringen in uw land. Milieu informatie
voor België : KB van 19/03/2004. Brandstof verbruik en CO 2-emissie volgens EC715/20072016/45W. - www.subaru.be
23

SUBARU BENELUX

subaru-global.com
Printed in Belgium (19BGBENL- 01)

Vestiging Nederland:

Vestiging België:

info@subaru.nl

info@subaru.be

www.subaru.nl

www.subaru.be

Subaru Interactive Experience
Om u te helpen bij uw kennismaking met Subaru
bieden we verschillende digitale materialen
aan met een breed aanbod aan opwindende,
interactieve content, zoals 360 gradenaanzichten en video’s.

subaru-global.com/ebrochure
youtube.com/user/SubaruGlobalTV
facebook.com/SUBARU.GLOBAL

