LEGACY TOURING
WAGON AWD

Belangrijkste standaarduitrusting Legacy AWD

Catalogusprijs
excl BTW &
BPM

BTW

BPM

incl BTW &
BPM

2.0i Intro CVT

20.806

4.369

8.820

33.995,-

2.0D Intro

23.062

4.843

13.090

40.995,-

657

138

0

795,-

Metallic, pearl of
silica lak
Accessoires
(adviesprijzen)
Aluminium dakdragerset

Catalogusprijs
excl BTW

BTW

incl BTW

213,22

44,78

258,-

Lederen bekleding

1.400,83

294,17

1.695,-

Navigatiesysteem

1.379,34

289,66

1.669,490,-

Parkeersensoren achter

404,96

85,04

Trekhaak, vast (compleet)

752,07

157,93

910,-

Trekhaak, afneembaar (compleet)

909,09

190,91

1.100,-

Intro
• 10-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en in
hoogte verstelbare passagiersstoel
• 16-inch lichtmetalen velgen
• Airbags en side airbags bestuurder en voorpassagier,
curtain airbags vóór en achter
• Automatische activering van de verlichting en ruitenwissers
vóór
• Brake assist systeem
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control
• Dual-zone climate control
• Elektrisch bedienbare ramen voor en achter

•
•
•
•
•
•

Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels
Elektronische parkeerrem
Hill holder
Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop
Mistlampen vóór
Multi informatie display: huidig en gemiddeld brandstofverbruik, actieradius, buitentemperatuur en klok.
• Premium audio systeem met CD-speler, 6 speakers,
stuurwielbediening, Bluetooth carkit en achteruitrijcamera
• Symmetrical All Wheel Drive
• Vehicle Dynamics Control systeem (o.a. tractie- en
stabiliteitscontrole)

Bijkomende kosten

PER 1 JANUARI 2014

Consumentenprijs incl. BTW

Kosten rijklaarmaken: transport, rijklaarmaken, poetsen en kentekenplaten

595,-

Wettelijke kosten: registratiekosten en recyclingsbijdrage

93,70

Afleverpakket: mattenset, lampenset (niet bij Xenon-koplampen), gevarendriehoek, verbanddoos, lifehammer/-vestjes,
motorolie

179,-

Waxoyl behandeling van de lak

295,-

Brandstof, volle tank

dagprijs

N.V. Subaru Benelux behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande
kennisgeving specificaties, uitrusting, modellen, kleuren 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 Nederland.
Raadpleeg voor details de technische gegevens en standaard uitrusting!
Alle prijzen staan vermeld in €.

www.subaru.nl

