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Model

Brandstof

WRX STI 2.5T Sport

CO2-uitstoot***

Vermogen

Gecombineerd verbruik***

Kenteken-gewicht

Aandrijflijn

excl. BTW
& BPM

BTW 21%

BPM

Fiscale waarde*

Consumentenadviesprijs**

Benzine

252 g/km

300 pk

10,9 l/100 km

1.502 kg

Handgeschakeld, Symmetrical All-Wheel Drive

€ 35.026

€ 7.355

€ 53.813

€ 96.194

€ 96.995

WRX STI 2.5T Sport Premium Benzine

259 g/km

300 pk

11,2 l/100 km

1.541 kg

Handgeschakeld, Symmetrical All-Wheel Drive

€ 40.145

€ 8.430

€ 57.019

€ 105.594

€ 106.395

Accessoires en extra's (inclusief montage)

excl. BTW

Aﬂeverpakket: mattenset, lampenset (LED-lampen niet bijgeleverd), gevarendriehoek,
verbanddoos, lifehammer, veiligheidsvesten en 1 liter motorolie

incl. BTW

€ 156,20

€ 189,00

Alpine navigatie 6,1-inch

€ 1.088,43

€ 1.317,00

Glasscoating premium lakbescherming, inclusief 5 jaar garantie

€ 288,42

349,00

€ 41,32

€ 50,00

€ 657,02

€ 795,00

Meerprijs glasscoating velgen (4 stuks)
Metallic, pearl of silica lak

WRX STI 2.5T Sport

WRX STI 2.5T Sport Premium

Belangrijkste standaarduitrusting Subaru
WRX STI Sport

• 19-inch aluminium velgen met 245/35 R19 banden
• 3,5-inch LCD kleurenscherm met Electroluminiscerende meters
• 4-kanaals ABS met remkrachtverdeling
• 60/40 gescheiden neerklapbare achterbankleuningen
met skiluik
• Achterspoiler in carrosseriekleur
• Active Torque Vectoring
• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijnairbags)
• Airconditioning (volautomatisch, gescheiden, met
stoffilter)
• Automatisch inschakelende koplampen met
lichtsensor
• Aluminium pedalen
• Bluetooth carkit met stuurwielbediening
• Brembo remmen vóór en achter
• Cruise control
• DAB+ radio
• Elektrische ramen vóór en achter
• High performance Brembo remmen
• Koplampsproeiers
• LED-koplampen (meesturend)
• Lederen sportstuurwiel met rode stiksels
• Multi Functioneel Display met Boost Pressure Meter
• Multi-mode DCCD (Driver’s Control Centre
Differential)
• Multi-mode VDC (Vehicle Dynamics Control Systeem)
• Premium 5,9-inch Multi Functioneel kleurendisplay
• Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit
• Quick ratio stuurbekrachtiging
• Ruitenwisser ontdooisysteem vóór
• SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)
• Sportstoelen vóór met lederen en Alcantara
bekleding
• Spraakherkenning voor audio en telefonie
• Subaru Starlink infotainmentsysteem met 7,0-inch
display, CD-speler en zes speakers
• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• Uitlaatsysteem met twee dubbele einddempers
• USB-poort en AUX-aansluiting
• Zijspoilers

Sport Premium
(meeruitrusting ten opzichte van de Sport)

• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Achteruitrijcamera inclusief rear cross traffic alert
• Dimmende binnenspiegel (automatisch)
• Dodehoek indicator d.m.v. omgevingsradar
achterzijde (Subaru Rear Vehicle Detection)
• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
• Grootlichtassistent
• Keyless Access en start/stop-knop
• Recaro sportstoelen vóór met lederen bekleding
• Subaru Starlink infotainmentsysteem met 7,0-inch
display, navigatie en Harman Kardon geluidssysteem
met 9 speakers
• USB-poort (dubbel) en AUX-aansluiting

* 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 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.
*** Deze waarden zijn het gevolg van de meetmethode die wordt voorgeschreven in de Europese regelgeving
EC 715/2007-136/2014W. De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat zij worden beïnvloed door zaken
als rijgedrag, beladingsgraad, aanwezigheid van accessoires, weersomstandigheden, etc.
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Volg het laatste nieuws rondom Subaru via:
N.V. Subaru Benelux behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving specificaties, uitrusting,
modellen, kleuren en prijzen te wijzigen. Deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kan er geen
aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Deze prijslijst is uitsluitend geldig voor
Nederland. Voor technische gegevens, kleuren en voor meer informatie over de producten, zie de brochure en specificatielijst.
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www.facebook.com/subarunederland
www.twitter.com/ilovesubaru
www.youtube.com/subarubenelux
www.subaru.nl
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