Brandstof

Model

CO2uitstoot

Vermogen

TrekGecombineerd Kentekenverbruik
gewicht gewicht

Aandrijflijn

excl. BTW
& BPM

BTW

BPM

incl. BTW
& BPM

1.6i Intro Lineartronic CVT

Benzine

146 g/km 114 pk

6,3 l/100 km

1360 kg

1200 kg Automaat, vierwielaandrijving

€ 15.308 € 3.215

€ 7.472 € 25.995

1.6i Comfort Lineartronic CVT

Benzine

146 g/km 114 pk

6,3 l/100 km

1365 kg

1200 kg Automaat, vierwielaandrijving

€ 16.961 € 3.562

€ 7.472 € 27.995

2.0i Comfort Lineartronic CVT

Benzine

151 g/km 150 pk

6,5 l/100 km 1365 kg

1200 kg Automaat, vierwielaandrijving

€ 18.102 € 3.801

€ 8.092 € 29.995

2.0i Premium Lineartronic CVT

Benzine

151 g/km 150 pk

6,5 l/100 km

1200 kg Automaat, vierwielaandrijving

€ 20.994 € 4.409

€ 8.092 € 33.495

Accessoires en extra's (inclusief montage)
Aluminium dakdrager
Beschermplaat achterbumper (zilverkleurig)
Beschermplaat tildrempel (zwart)
Beschermplaat voorbumper (zilverkleurig)
Glasscoating premium lak- en interieurbescherming inclusief
5 jaar garantie
Meerprijs glasscoating velgen (4 stuks)
Lederen bekleding
Navigatiesysteem
Parkeersensoren achter (in kleur)
Trekhaak afneembaar (compleet)
Verlengde garantie 12 maanden en 130.000 km
Verlengde garantie 24 maanden en 150.000 km
Zijstootlijstenset

excl. BTW

incl. BTW

€ 231,40
€ 218,18
€ 91,74
€ 171,90

€
€
€
€

€ 271,90

€ 329,00

€ 41,00
€ 1.235,54
€ 1.075,21
€ 394,21
€ 997,52
€ 238,00
€ 348,00
€ 119,83

€ 50,00
€ 1.495,00
€ 1.301,00
€ 477,00
€ 1.206,00
€ 238,00
€ 348,00
€ 145,00

Bijkomende kosten

280,00
264,00
111,00
208,00

incl. BTW

Afleverpakket: mattenset, lampenset (niet bij Xenon-koplampen),
gevarendriehoek, verbanddoos, lifehammer/-vestjes, motorolie
Brandstof, volle tank
Kosten rijklaarmaken: transport, afleverbeurt, poetsen,
kentekenplaten en 3 jaar Subaru mobiliteits service inclusief caravandekking
Metallic, pearl of silica lak
Wettelijke kosten: registratiekosten en recyclingsbijdrage

SUBARU XV 2.0i Premium
Lineartronic CVT

1365 kg

SUBARU XV 1.6i Intro
Lineartronic CVT

€ 189,00
dagprijs
€ 712,00
€ 695,00
€ 93,91

Belangrijkste standaarduitrusting SUBARU XV
Intro
• 17 inch lichtmetalen velgen met 225/55 R17 banden
• Achterbank in delen (60/40) neerklapbaar
• Achterspoiler
• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijn-airbags)
• Airconditioning (volautomatisch)
• Automatische transmissie (CVT)
• Bluetooth carkit
• Boordcomputer met informatiedisplay
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dagrijverlichting
• Elektrische ramen vóór en achter
• Infotainmentsysteem Subaru Starlink met CD-speler en 4 luidsprekers
• Mistlampen vóór
• Start-stopsysteem (uitschakelbaar)
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Stuurwielbediening voor audio en telefonie
• Symmetrical All Wheel Drive (permanent)
• Touchscreen (6,2 inch kleurenscherm) voor audio- en telefoonbediening
• USB-poort en AUX-aansluiting
Comfort (meeruitrusting ten opzichte van de Intro)
• Achteruitrijcamera
• Airconditioning (volautomatisch, links en rechts gescheiden)
• Buitenspiegels (in carrosseriekleur) elektrisch inklapbaar en verwarmbaar
• Cruise control
• Dakrails (zilverkleurig)
• Display (kleur) in instrumentenpaneel
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
• Lichtsensor (automatisch inschakelende verlichting)
• Privacy glass vanaf de B-stijl
• Regensensor (automatisch inschakelende ruitenwissers)
• Ruitenwisserontdooisysteem
• Spraakherkenning voor audio en telefonie
• Touchscreen (7,0 inch kleurenscherm) voor audio- en telefoonbediening
• USB-poort (dubbel) en AUX-aansluiting
• Verwarmbare voorstoelen
Premium (meeruitrusting ten opzichte van de Comfort)
• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Keyless Access en start/stop-knop
• Lederen stoelbekleding (zwart)
• Navigatiesysteem met SD-kaart
• Xenon koplampen met sproeiers
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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.

www.subaru.nl

