Brandstof

kW (PK)

Fiscale
PK

CO2*
WLTP
(g/km)

Verbruik*
WLTP
(l/100km)

Trekgewicht
(geremd)

Maximale
inhoud
koffer

Catalogusprijs
excl. BTW

Catalogusprijs
incl. BTW

2.5i Comfort

Benzine

124 (169)

13

193 g/km

8,6

2.000 kg

1.822 l

€ 33.053,72

€ 39.995,-

2.5i Sport

Benzine

124 (169)

13

193 g/km

8,6

2.000 kg

1.822 l

€ 35.119,83

€ 42.495,-

2.5i Premium

Benzine

124 (169)

13

193 g/km

8,6

2.000 kg

1.822 l

€ 38.838,84

€ 46.995,-

Extra’s
(inclusief montage)

excl. BTW

incl. BTW

Glass Coating premium lakbescherming

€ 400,00

€ 484,-

Glass Coating, bescherming velgen

€ 215,70

€ 261,-

Versie

Extra’s
(inclusief montage)

excl. BTW

incl. BTW

Metaal-, Pearl of Silica carrosseriekleur
(alle Outback modellen hebben zonder meerprijs de basiskleur Crystal White Pearl)

€ 495,87

€ 600,-

Subaru Outback 2.5i Comfort (belangrijkste standaarduitrusting)

EyeSight rijhulp (altijd standaard)

• 10-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel met lendensteun
• 18-inch lichtmetalen velgen (donkergrijs),
225/60 R18 banden
• 8-voudig elektrisch verstelbare passagierszetel
vooraan
• Actieve bochtenverlichting
• Active Torque Vectoring
• Adaptieve koplampen (ADB)
• Airbags (voor-, zij- en gordijnairbags, knie-airbag bestuurder en zitkussen voorpassagier)
• Auto Vehicle Hold
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Automatisch inschakelende koplampen (lichtsensor) en ruitenwissers vooraan (regensensor)
• Automatisch start/stop-systeem, uitschakelbaar
• Bandenherstelkit
• Bluetooth® carkit met stuurwielbediening
• Brake Assist en Brake Override
• Buitenspiegels verwarmbaar, elektrisch verstelen inklapbaar, met geïntegreerd LED-richtingaanwijzer
• Comfortschakeling richtingaanwijzers
• Dakrails (zwart) met ingebouwde dakdragers
• Dakspoiler
• Driver Monitoring System (DMS)
• Dual zone automatisch climate control met
antistoffilter
• Elektrische ramen voor en achter
• Elektronische handrem met Hill Holder functie
• Emergency call (e-Call)
• Haaienvin dakantenne

• Adaptive Cruise Control (ACC)
• Autonomous Emergency Steering (indien niet
meer tijdig gestopt kan worden, stuurt de wagen langs het obstakel heen, indien mogelijk)
• EyeSight Assist Monitor
• Haptisch stuurwiel (maakt de bestuurder alert
bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook
door middel van stuurwieltrillingen)
• Lane Centring Control (helpt in het midden
van de rijstrook te blijven)
• Lane Departure Prevention (helpt onbedoeld
verlaten van de rijstrook voorkomen, zelfs op
wegen zonder wegmarkeringen)
• Lead Vehicle Start Alert (na 3 s stilstand bij
start/stop-verkeer melding dat voorligger
vertrokken is)
• Manuele snelheidsbegrenzer
• Pre-Collision Braking (automatisch remsysteem bij nakende aanrijding, met fietsen voetgangerherkenning)
• Pre-Collision Throttle Management (minimaliseert motorvermogen bij het starten wanneer
de transmissie in vooruit wordt geschakeld in
plaats van in achteruit om de mogelijke kracht
van de impact of frontale schade te beperken)
• Preceding Vehicle Adaptive Steering Control
(kan het spoor van de voorganger volgen bij
rijden op ACC)
• Slimme snelheidsbegrenzer (past middels
verkeersbordherkenning automatisch de snelheid van de snelheidsbegrenzer aan)
• Verkeersbordherkenning

• In delen (60/40) neerklapbare achterbank
• Instapverlichting vooraan; welkomstverlichting
• Instumentenpaneel met full-colour LCD display
• Keyless Access met start/stop-knop
• Koplampen, achterlichten, mistlichten voor- en
achteraan in LED
• Lederen stuurwiel en versnellingspook
• Lineartronic CVT (automatische transmissie)
met schakelflippers op het stuurwiel
• Make-up spiegels met verlichting en afdekklep
(bestuurder en voorpassagier)
• Meerdere USB-poorten en AUX-aansluiting
• Omgevingsradar dode hoek achterzijde
(Subaru Rear Vehicle Detection)
• Post-Collision Brake Control
• Privacy glass voor zijruiten achter en achterruit
• Rear Seat Reminder
• Ruitenwisserontdooisysteem in voorruit
• SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)
• Stuurhoekgekoppelde achteruitrijcamera met
Rear Cross Traffic Alert en Reverse Automatic
Braking
• Subaru STARLINK infotainmentsysteem met
11,6-inch display, DAB+ radio, CD-speler en 6
luidsprekers, Apple Car Play® en Android Auto®
• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• Vehicle Dynamics Control
• Ventilatiesysteem voor achterpassagiers
• Verwarmbare voor- en achterzetels en stuurwiel
• X-MODE (2 standen) met Hill Descent Control
• Zijbekledingen met zilverkleurig Outback logo
• Zilverkleurige bumperbeschermers

Subaru Outback 2.5i Sport (meeruitrusting ten opzichte van Comfort)
• 18-inch lichtmetalen velgen (donker metallic),
225/60 R18 banden
• Aluminium pedalen
• Elektrisch bedienbare achterklep (handenvrij)

• Geïntegreerde navigatie met TomTom® kaarten
• Hoogglanzende zwarte bumperbeschermers
• Stiksel van dashboard afwisselend groen & grijs
• Vaste zwarte dakrails met sjorhaken

• Voorgrille en spiegelkappen in glanzend zwart
• Waterafstotende polyurethaan zetelbekleding
met groene stiksels
• Zijbekleding met groene Outback badging

Subaru Outback 2.5i Premium (meeruitrusting ten opzichte van Comfort)
• 18-inch lichtmetalen velgen (verspaand),
225/60 R18 banden
• Aluminium pedalen
• Automatisch instellen van bestuurderszetel en
buitenspiegels middels DMS
• Automatisch neerkantelen buitenspiegels bij

achteruitrijden
• Bestuurderszetel met geheugenfunctie
• Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
• Elektrisch bedienbare achterklep (handenvrij)
• Geïntegreerde navigatie met TomTom® kaarten
• Harman Kardon geluidssysteem met 11 luid-

Comfort

Sport

sprekers, subwoofer en 8-kanaalsversterker
• Multi-view monitor (front & side view camera)
• Nappa lederen zetelbekleding
(Zwart, Ivoor of Lichtbruin)
• Sleutelgebonden inklapbare buitenspiegels
• Stuurwiel met zacht leder

Premium

Prijslijst geldig vanaf 14 december 2021

Outback 2.5i CVT Sport

Outback 2.5i CVT Premium

Autumn Green Metallic

Brilliant Bronze Metallic

nv SUBARU BENELUX
Leuvensesteenweg 555/1 - 1930 Zaventem
Tel. 02 254 75 11 - Fax 02 252 55 60 - E-mail: info@subaru.be

WWW.SUBARU.BE
facebook.com/subarubelgium
twitter.com/subarubelux
instagram.com/subaru.belux
youtube.com/subarubenelux

* Brandstofverbruik en CO2-emissie volgens EC715/2007 - 2018/1832AP. De aangegeven CO2-emissies en brandstofverbruikcijfers voor de vermelde voertuigen zijn
cijfers volgens de WLTP testmethodiek. De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat zij worden beïnvloed door zaken als rijgedrag, beladingsgraad, aanwezigheid
van accessoires, weersomstandigheden, etc. Milieu-informatie: KB van 19/03/2004 - www.subaru.be
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. Deze
prijslijst is uitsluitend geldig voor België op Outback modeljaar 22. Raadpleeg voor verdere details de brochure en technische gegevens. Raadpleeg steeds uw officiële
Subaru-verdeler voor de meest actuele prijzen.
Inbegrepen in de catalogusprijs:
1. Waarborg: Totale waarborg: 5 jaar (max. 150.000 km); Corrosiegarantie (perforatie): 12 jaar.
2. Subaru Assistance: 5 jaar.
3. Wettelijke kit.

