kW / Nm

Versie

Batterij

eAxle motoren
gecombineerd

capaciteit

CO2uitstoot***
(g/km)

Gecombineerd
verbruik***
(Wh/km)

Rijbereik
WLTP***

Leeggewicht
(kg)

excl. BTW &
BPM

BTW
21%

Fiscale
waarde*

Consumentenadviesprijs**

Solterra

160 / 337

71,4 kWh

0

160

466 km

2.010

€ 45.864

€ 9.631

€ 55.495

€ 56.395,-

Solterra Sky Package

160 / 337

71,4 kWh

0

179

416 km

2.035

€ 49.583

€ 10.412

€ 59.995

€ 60.895,-

Solterra Two-Tone Package*

160 / 337

71,4 kWh

0

179

416 km

2.035

€ 50.574

€ 10.621

€ 61.195

€ 62.095,-

*Two-Tone Package is inclusief metaallak.

Extra’s (inclusief montage)

excl. BTW

incl. BTW

€ 657,02

€ 795,-

Metaal-, Pearl of Mica carrosseriekleur
(de kleur Black is een standaardkleur zonder
meerprijs)

Subaru Solterra (belangrijkste standaarduitrusting)

Subaru Safety Sense (altijd standaard)

• 10-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met lendensteun
• 12,3-inch centraal audiodisplay met ingebouwde
navigatie
• 18-inch lichtmetalen velgen, 235/60 R18 banden
• 7-inch TFT LCD scherm achter stuurwiel
• Airbags (voor-, zij- en gordijnairbags en airbag
voorin tussen bestuurder en passagier)
• Apple Car Play® en Android Auto®
• Audiosysteem met 6 luidsprekers
• Automatisch inschakelende koplampen (lichtsensor) en ruitenwissers voor (regensensor)
• Bagageafdekscherm
• Bandenherstelkit
• Blind Spot Monitor
• Bluetooth® carkit met stuurwielbediening
• Centrale armsteun achter met 2 bekerhouders
• Dakrails (zwart)
• Dakspoiler (in kleur van de carrosserie)
• Digitale achteruitkijkspiegel
• Driver Monitor Camera
• Dual zone automatisch climate control
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektronische handrem met Auto Vehicle Hold
• Emergency call (e-Call)
• Geluidisolerende voorruit met UV-bescherming
• Groot opbergvak in centrale console
• Haaienvin dakantenne
• Hill Start Assist
• In delen (60/40) neerklapbare achterbank

• Adaptive High-Beam System
• Dynamic Radar Cruise Control (behoudt de
afstand wanneer er een voorligger is en kan
vertragen indien nodig)
• Emergency Driving Stop System (EDSS; als LTA
is ingeschakeld, de bestuurder gedurende
enige tijd geen bediening heeft uitgevoerd
en EDSS vaststelt dat er een afwijking is bij de
bestuurder, geeft het een waarschuwing buiten
het voertuig, remt en stopt het voertuig binnen
de rijbaan)
• Lane Departure Alert
• Lane Tracing Assist (LTA, helpt bij het sturen,
zodat het voertuig in de buurt van het midden
van de rijstrook wordt gehouden. Het herkent
asfalt en stoepranden, witte lijnen en voorliggers, en biedt controle over het stuur. Ook de
zijdelingse afstand tot een object kan worden
bepaald)
• Pre-Collision System
• Proactive Driving Assist (wanneer een obstakel
of bocht wordt herkend in het normale rijbereik, regelt het systeem de vertraging en de
stuurkracht zonder enig ongemak voor de
bestuurder, om te helpen bij het vermijden van
gevaar)
• Road Sign Assist (herkent verkeersborden en
geeft deze weer op het scherm achter het
stuurwiel om te voorkomen dat de bestuurder
borden mist of verkeerd leest; een snelheidsbegrenzer kan worden ingesteld om aan de
snelheidslimieten te voldoen)

• In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
• ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes
• Keyless Access en start/stop-knop
• Koplampen, achter- en dagrijlichten in LED
• LED interieurlampen voor en achter
• Lederen stuurwiel
• Make-up spiegels met verlichting en afdekklep
(bestuurder en voorpassagier)
• Mistlichten voor en achter in LED
• Keuze uit 3 rijmodi (Eco, Normal, Power)
• Koplampsproeiers
• Opbergvakken in rugleuning beide voorstoelen
• Panoramic Support Brake
• Panoramic View Monitor
• Permanente All-Wheel Drive
• Rear Crossing Traffic Alert
• Rijmodi selecteren via draaiknop
• Ruitenwisserontdooisysteem in voorruit
• S PEDAL DRIVE (rijden met 1 pedaal)
• Safe Exit Assist
• Schakelflippers op het stuurwiel (regeneratief
remsysteem)
• Stoffen stoelen
• SUBARU Care
• USB-C poorten (2 voor en 2 achter)
• USB-A poort en 12 V poort in middenconsole
• Vehicle Stability Control
• Ventilatiesysteem voor achterpassagiers
• Verstelbare rugleuningen achter
• Verwarmbare voorstoelen en buitenspiegels
• X-MODE (2 standen) met Hill Descent Control en
Grip Control

Subaru Solterra Sky Package (meeruitrusting ten opzichte van basisversie)
• 10 Harman/Kardon luidsprekers met subwoofer
en 8-kanaals-versterker
• 20-inch lichtmetalen velgen, 235/50 R20 banden
• 4-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel
voor

• Bestuurdersstoel met geheugenfuctie
• Buitenspiegels met automatische kantelfunctie
• Draadloze oplader voor mobiele telefoon
• Hoogwaardige decoratie van interieur
• Instapverlichting

• Lederen stoelen (synthetisch)
• Panoramisch glazen dak
• Verwarmbaar stuurwiel
• Verwarmbare stoelen achter
*Extra metaalkleur beschikbaar: Emotional Red

Subaru Solterra Two-Tone Package (meeruitrusting ten opzichte van Sky Package)
• Unieke combinatie van exterieurkleuren: koetswerk in Subaru Harbor Mist Grey Pearl met raamstijlen, dak en dakspoiler in Black.

Power on. Ready. Charge.

Two-Tone
Harbor Mist Grey Pearl / Black

Emotional Red

Black

Dark Blue Mica

Harbor Mist Grey Pearl

Precious Metal

Platinum White Pearl Mica

Prijslijst geldig vanaf 19 april 2022

Solterra

Sky Package

Harbor Mist Grey Pearl

Dark Blue Mica

Power on. Ready. Charge.

SUBARU BENELUX
Zwarteweg 88, 1431 VM, AALSMEER
Tel. (0)88-088 1600 - E-mail: info@subaru.nl

WWW.SUBARU.NL
facebook.com/subarunederland
twitter.com/ilovesubaru
youtube.com/subarubenelux

*** 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 de optionele accessoires komt hier in voorkomend geval nog bij.
*** De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP testmethodiek. Deze waarden zijn het gevolg van de meetmethode die wordt voorgeschreven in de Europese regelgeving. De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat zij worden beïnvloedt door zaken als rijgedrag, aanwezigheid van accessoires,
weersomstandigheden, etc. Voor meer informatie: www.wltp-info.nl.
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. De voertuigkleuren kunnen door druk licht verschillen van de
werkelijke kleuren. Deze prijslijst is uitsluitend geldig voor Nederland op Solterra modeljaar 23. 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. Garantie: 5 jaar (3 jaar fabrieksgarantie met uitbreiding tot 5 jaar op de aandrijflijn / 100.000 km)
2. Mobiliteitsgarantie: 5 jaar / 160.000 km
3. Battery Drive Pack garantie: 8 jaar / 160.000 km
4. Subaru Assistance: 5 jaar / geen beperking in km
5. Oppervlakteroest: 3 jaar; Corrosiegarantie: 12 jaar
6. Wettelijke kit

