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2.5i Comfort Benzine 193 g/km E 169 pk 8,6 l/100 km 1.641 kg 2.000 kg Automaat (CVT), Symmetrical AWD € 31.063 € 6.523 € 20.510 € 58.096 € 58.995 

2.5i Field Benzine 193 g/km E 169 pk 8,6 l/100 km 1.646 kg 2.000 kg Automaat (CVT), Symmetrical AWD € 32.716 € 6.870 € 20.510 € 60.096 € 60.995

2.5i Premium Benzine 193 g/km E 169 pk 8,6 l/100 km 1.674 kg 2.000 kg Automaat (CVT), Symmetrical AWD € 36.848 € 7.738 € 20.510 € 65.096 € 65.995

Subaru Outback 2.5i Comfort (belangrijkste standaarduitrusting)
• 10-voudig elektrisch verstelbare bestuur-
   dersstoel met lendensteun
• 18-inch lichtmetalen velgen (donkergrijs), 
    225/60 R18 banden
• 8-voudig elektrisch verstelbare passagiers-
   stoel voor
• Actieve bochtenverlichting
• Active Torque Vectoring
• Adaptieve koplampen (ADB)
• Airbags (voor-, zij- en gordijnairbags, knie-
   airbag bestuurder en zitkussen voor-
   passagier)
• Auto Vehicle Hold
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Automatisch inschakelende koplampen 
   (lichtsensor) en ruitenwissers voor 
   (regensensor)
• Automatisch start/stop-systeem
• Bandenherstelkit
• Bluetooth® carkit met stuurwielbediening
• Brake Assist en Brake Override
• Buitenspiegels verwarmbaar, elektrisch 
   verstel- en 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
• In delen (60/40) neerklapbare achterbank
• Instapverlichting voor; welkomstlicht
• Instrumentenpaneel met full-colour LCD 
   display
• Keyless Access met start/stop-knop
• LED koplampen, achterlichten en mist-
   lichten
• 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 achterstoelen en 
   stuurwiel
• X-MODE (2 standen), Hill Descent Control
• Zijbekledingen met zilverkleurig Outback 
   logo
• Zilverkleurige bumperbeschermers

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

• Hoogglanzende zwarte bumperbescher-
mers 
   voor en achter
• Stiksel van dashboard afwisselend groen en
   grijs
• Vaste zwarte dakrails met sjorhaken

• Voorgrille en spiegelkappen in glanzend 
   zwart
• Waterafstotende polyurethaan stoelbekle-   
   ding 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 kantelen buitenspiegels 
   gelieerd aan geheugenfunctie bestuurders-
   stoel

• Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak
• Elektrisch bedienbare achterklep 
   (handenvrij)
• Geïntegreerde navigatie, TomTom® kaarten
• Harman Kardon geluidssysteem met 11 luid-
   sprekers, subwoofer en 8-kanaalsversterker

• Multi-view monitor (front & side view  
   camera) 
• Nappa lederen stoelbekleding 
   (Zwart, Ivoor of Lichtbruin)
• Sleutelgebonden inklapbare buitenspiegels
• Stuurwiel met zacht leder

EyeSight rijhulp (altijd standaard)
• Adaptive Cruise Control (ACC)
• Autonomous Emergency Steering 
   (indien niet meer tijdig gestopt kan 
   worden, stuurt de auto langs het 
   obstakel, 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 (ingeval van 
   3 seconden stilstand bij start/stop-
   verkeer melding dat voorligger 
   vertrokken is)
• Pre-Collision Braking System (auto-
   matisch remsysteem bij mogelijke 
   aanrijding, met fiets- en voetganger
   herkenning)
• Pre-Collision Throttle Management      
   (minimaliseert motorvermogen bij het

   starten wanneer de transmissie in 
   vooruit wordt geschakeld in plaats van 
   in achteruit om de kracht van de 
   impact of frontale schade te bep-
erken)
• Preceding Vehicle Adaptive Steering 
   Control (kan het spoor van de voor-
   ganger volgen bij rijden op ACC)
• Slimme snelheidsbegrenzer (past 
   middels verkeersbordherkenning 
   automatisch de snelheid van de 
   adaptive cruise control aan)
• Verkeersbordherkenning

2.5i Comfort 2.5i Field 2.5i Premium

***  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 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 EC 715/2007 - 2018/1832AP. De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat 
zij worden beïnvloedt door zaken als rijgedrag, beladingsgraad, aanwezigheid van accessoires, weersomstandigheden, etc. Voor meer informatie: www.wltp-info.nl.

Accessoires en extra’s (incl montage) 21 MY  excl. BTW  incl. BTW 

Afleverpakket: mattenset, lampenset, gevarendriehoek, verbanddoos, lifehammer en 
veiligheidsvesten

€ 156,20 € 189,00

Zijonder beschermplaat € 324,79  € 393,00   

Achterbumper beschermplaat (kunststof) € 73,55 € 89,00

Achterbumper beschermplaat (staal) € 141,32  € 171,00   

Bagage mat € 48,76 € 59,00

Glasscoating premium lakbescherming € 409,09 € 495,00

Lak- en interieur verzorgingsset € 28,93 € 35,00

Trekhaak afneembaar € 1.040,50 € 1.259,00

Aluminium dakdragerset € 516,53 € 625,00 

Klasse 3 alarmsysteem € 947,93 € 1.147,00

555-Zekerheden

De nieuwe Outback is leverbaar met de 555-Zekerheden: 5 jaar garantie, 5 jaar Subaru Mobiliteits Service en de 
mogelijkheid tot 5 jaar nieuwwaardeverzekering. Zie de website voor de voorwaarden.

■ When translating the tagline before use, ensure that it fits within the space provided.


