
SuBaru Brz

Catalogusprijs

excl BTW & 
BPM

BTW BPM incl BTW & 
BPM

2.0 Sport 25.459 5.346 8.190 38.995,-

2.0 Sport Executive 26.474 5.559 10.962 42.995,-

2.0 Sport Executive aut. 28.244 5.931 8.820 42.995,-

Metallic, pearl of  
silica lak

574 121 0 695,-

WrX STi aWD

Catalogusprijs

excl BTW & 
BPM

BTW BPM incl BTW & 
BPM

2.5T Sport 34.251 7.193 34,551 75.995,-

2.5T Sport Executive 37.557 7.887 34.551 79.995,-

Metallic, pearl of  
silica lak

657 138 0 795,-

PER 1 JUNI 2014

Belangrijkste standaarduitrusting Subaru BRZ

2.0 Sport
• 16-inch lichtmetalen velgen
• Achterspoiler
• Airconditioning
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Dagrijverlichting
• Diffuser achter

• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Multi-informatie display
• Quick ratio stuurbekrachtiging
• Sportstoelen vóór
• Vehicle Stability Control (o.a. Tractie en stabiliteitscontrole)
• Xenon koplampen

2.0 Sport Executive (= 2.0 Sport +) 
• 17-inch lichtmetalen velgen
• Aluminium pedalen
• Audio systeem
• Automatische koplampen met lichtsensor
• Buitenspiegels in carrosseriekleur, verwarmbaar en 

 elektrisch inklapbaar 
• Cruise control

• Dual-zone climate control
• Dubbele einddemper met verchroomde sierstukken
• Keyless access en start systeem
• Leder/Alcantara bekleding incl verwarmbare voorstoelen
• Lederen stuur en pookknop
• Mistlampen vóór
• Torsen Limited Slip Differential

Belangrijkste standaarduitrusting WRX STI

2.5T Sport
• 18-inch aluminium velgen (Dark Gunmetallic)
• 3,5 inch LCD kleurenscherm met Electro-luminiscerende 

meters
• 60/40 gescheiden neerklapbare rugleuningen achter met 

skiluik
• Active Torque Vectoring
• Aluminium pedalen
• Anti-diefstal startblokkering
• Audiosysteem met Bluetooth®, CD-speler en 6 speakers
• Bluetooth®-compatible hands-free systeem
• Cruise control
• Diffusor achter
• Dual-zone automatische airconditioning met anti-stof filter
• Elektrische ramen vóór en achter met auto-up/down & anti-

klem functie bestuurder

• Grote achterspoiler
• High performance Brembo remmen
• LED koplampen met automatische hoogteregeling
• 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)
• Quick ratio stuurbekrachtiging (13:1)
• Ruitenwisser ontdooisysteem vóór
• SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)
• Sportstoelen vóór met lederen en Alcantara® bekleding
• Twee dubbele einddempers
• Zijspoilers

2.5T Sport Executive (= 2.5T Sport +) 
• 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Achteruitrijcamera
• Automatisch inschakelende koplampen met lichtsensor
• Automatische ruitenwissers vóór met regensensor
• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak

• Keyless Access en start/stop-knop
• Premium Navigatie- en audiosysteem met 9 Harman/Kardon 

speakers, Bluetooth®, CD -speler en versterker
• Sportstoelen vóór met lederen bekleding

Bijkomende kosten Consumentenprijs incl. BTW

Kosten rijklaarmaken: transport, rijklaarmaken, poetsen en 
kentekenplaten

695,-

Wettelijke kosten: registratiekosten en recyclingsbijdrage 93,70

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

189,-

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


